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Ata da Reunião Ordinária da Comissão Especial de Política Criminal 
e Penitenciária OAB SP 

 
 

Aos 25 dias do mês de agosto de 2020, às 11h00, realiza-se a reunião ordinária da Comissão de 
Política Criminal e Penitenciária, via plataforma digital Zoom.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros:  
 
1. Priscila Pamela 
2. Daniele Postoiev Fogaça 
3. Mariana G. Borges 
4. Leila Speeden 
5. Maria Antonia Guimarães 
6. Moisés Cardoso 
7. Renata Amorim 
8. Leandro Lanzellotti 
9. Marcelo Feller 
10. Vivian Peres 
11. Marcela Vieira 
12. Bruno Ferullo 
13. Matheus Pace 
14. Marco Antonio Pereira Filho 
15. Diogo Oliveira 
16. Konstantin Gerber 
17. João Joaquim 
18. Renata Rodrigues Amorim 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1. Apresentadas e discutidas as ações que vem sendo realizadas pela Comissão de Política 

Criminal e Penitenciária da OAB/SP, no atual cenário que já se prolonga por mais de seis 
meses, mantendo o especial enfoque no combate à exposição de riscos e contínua 
violação de direitos que as pessoas privadas de liberdade vem enfrentando; 
 

2. Leandro Lanzellotti reportou acerca da reunião realizada na última sexta-feira com a 
CAEF (Central de Atenção ao Egresso e Família). Leandro, Flavio Grossi e Marcelo Feller 
criaram um grupo de whatsapp com a Luanda e Fernanda, membras da Comissão de 
Diversidade Sexual, pois elas pretendem implantar políticas públicas em conjunto com 
a nossa Comissão, a fim de fornecer capacitação aos funcionários, bem como ministrar 
aulas na Escola de Administração Penitenciária, desenvolvendo uma disciplina 
específica do tema LGBTQIA+. Já enviaram o modelo de formulário para ser 
encaminhado à comunidade LGBT, e atualmente estão discutindo sobre a elaboração 
desse formulário. 
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3. Leandro comentou também sobre a proposta de parceria com o RECOMEÇAR, projeto 
originado da rede Gerando Falcões, que possui o objetivo de reintegrar à sociedade 
homens e mulheres, egressos do sistema penitenciário. Nessa parceria auxiliaríamos 
com instruções jurídicas, colaborando com o trabalho da Defensoria Pública, que se 
encontram sobrecarregados, e por isso contribuiríamos de forma assistencial, apenas 
prestando orientações, dentro dos limites da Instituição e da ética.  
Foi discutida a ideia de levar para essa parceria o nosso Projeto “Papo Reto”, que já se 
encontra em atividade. Mariana Borges levantou a questão do IAP, Instituição que já 
provem ensino à egressos, com alunos da UNESP. Mariana poderá fazer a ponte com 
esse projeto piloto; 
     
Esta reunião serviu de auxílio também a uma demanda surgida recentemente através 
de uma colega da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, advogada voluntária da 
Casa Flores (Entidade que acolhe mulheres que vivenciaram a experiência do cárcere), 
pleiteando nosso auxílio para encontrar um caminho mais efetivo para as egressas 
acessarem a referida ONG, visto que alega que em um ano, encaminharam apenas 1 
(uma) mulher. Sobre a questão, Leandro mencionou que na citada reunião o André 
mencionou que por falta de estruturação completa do programa da CAEF, a SAP tem 
encontrado dificuldades nos encaminhamentos dentro das Secretarias para direcionar 
egressos e egressas às instituições parceiras. E em razão disso, a questão será discutida 
em reunião com Marília, Priscila, Daniele, Leandro, Flávio e Raquel Canineu, a fim de 
propor formas mais eficazes e logísticas para redirecionar e reintegrar essas mulheres. 
A próxima reunião na CAEF ficou marcada para o dia 08 de setembro de 2020; 
 

4. Marcelo Feller sugeriu a implantação de um projeto no Sistema Socioeducativo, visto 
que se encontra bastante abandonado, e segundo ele, é mais fácil de trabalhar. Mariana 
e Maria Antônia se dispuseram a impulsionar o projeto; 
 

5. Retomamos a questão da inconstitucionalidade do Edital para a privatização de 4 
(quatro) unidades prisionais, tendo em vista o deferimento do pedido de habilitação 
como da OAB/SP, na condição de Amicus Curiae no processo. Konstantin Gerber enviará 
material sobre letalidade para juntada no processo; 
 

6. A presidenta comunicou que a Comissão de Política Criminal voltou a receber as cartas 
de presos, atividade que havia sido suspensa pela impossibilidade gerada pela pandemia 
de Covid-19. Houve, portanto, à retomada dos trabalhos do Grupo de atendimento à 
pessoa e ao egresso (Grupo de cartas), coordenado pela Vivian Marconi; 
 

7. Discutimos sobre a necessidade de luta contra a precarização do trabalho dentro das 
unidades prisionais, tendo em vista o flagrante retrocesso dos direitos trabalhistas e a 
gritante carência das condições dignas de trabalho, contudo, pensamos em soluções 
com as devidas cautelas, considerando o alto índice de desemprego, potencializado pela 
pandemia de Covid-19, que assola o país. Priscila irá fazer contato com Sheila e Paula, 
da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, no tocante à essa frente sobre o trabalho; 
 

8. A presidenta atualizou os membros da Comissão sobre o andamento das oficinas 
culturais, que seguem sendo realizadas “à distância” na PFS (Penitenciária Feminina de 
Santana) e na PFC (Penitenciária Feminina da Capital), com materiais mensalmente 
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elaborados de forma inédita pelos membros do Grupo de Oficinas, que são enviados por 
e-mail e via correio, seguindo por enquanto desta forma até que as visitas presenciais 
possam ser retomadas. Uma boa notícia divulgada pela Priscila é que está sendo possível 
realizar as atividades das oficinas culturais com cerca de 50 (cinquenta) reeducandas 
participantes por aula, sendo que antes eram apenas 20 (vinte); 

 
9. No tocante ao Pedido de Providências feito a Corregedoria do Tribunal de Justiça para a 

troca de informações de saúde de pessoas privadas de liberdade no grupo de risco, 
entre SAP e Tribunal, este foi indeferido, ao argumento de que a Corregedoria não pode 
interferir na atividade jurisdicional do Magistrado; 
 

10. Discutiu-se sobre a possibilidade de “recurso” ao CNJ, ante a discordância do 
posicionamento da Corregedoria, já que entendemos que a decisão não condiz com o 
pedido e, ainda, que a falta de alimentação do sistema do TJ/SP é corrente, e a ausência 
dessas informações na pandemia é extremamente grave, será realizado outro pleito ao 
CNJ; 
 

11. Priscila relatou reunião realizada junto ao Conselho Nacional de Justiça com a 
participação do Marcelo Feller e do Konstantin; 
 
  

12. Marcela Vieira, nova integrante desta Comissão, participou pela primeira vez da reunião 
ordinária, e se disponibilizou para compor à pauta de Saúde, razão pela qual foi 
orientada a contatar a Mariana Borges, responsável pelo Grupo de atendimento à 
pessoa e ao egresso, relacionado à Saúde. Da mesma forma foi orientado à Leila 
Speeden; 
 

13. As divulgações sobre as ações desta Comissão seguem sendo feitas na página do site e 
do Facebook da OAB/SP. 
 

 
Por ser a verdade, firmamos a presente. 

 
 
             Priscila Pamela dos Santos            Daniele Postoiev Fogaça Terra 
                       Presidente                                                             Secretária-Geral 


