
 
 

 
  

 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Especial de Política Criminal 

e Penitenciária OAB SP 
 
Aos 23 dias do mês de junho de 2020, às 11h00, realiza-se reunião ordinária da               
Comissão de Política Criminal, via plataforma digital Google-Meet.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros:  
 
1. Bia Kanamaro 
2. Bruno Ferullo 
3. Carla de Andrade 
4. Daniele Postoiev Fogaça Terra 
5. Ellem Todão 
6. Fernando Werneck 
7. Konstantin Gerber 
8. Flavio Grossi 
9. Isabella Goulart 
10. Leila Speeden 
11. Luiz Augusto Rocha 
12. Milena Bregalda 
13. Pamella Vilar 
14. Fabiana Viana 
15. Sofia Fromer 
16. Uelington Ricardo 
17. Priscila Pamela 
18. Renata Amorim 
19. Stefano Fabbro de Moraes 
20. Valeria Ceulin Pinton 
21. Marcelo Feller 
22. Vivian Peres 
23. Nahla Ibrahim Barbosa 
24. Thiago Comin 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1. Como de praxe, foram explanadas as ações que estão sendo realizadas pela 

Comissão de Política Criminal e Penitenciária, agora principalmente em 
atenção às pessoas que se encontram privadas de sua liberdade, e em razão 
da pandemia estão passando por problemas ainda maiores do que os já 
enfrentados; 
 

2. Através de inspeção feita pelo Matheus, na Penitenciária de Sorocaba II, bem 
como de acordo com a discussão na reunião realizada hoje no Conselho 
Penitenciário, da qual a Priscila participou, de 2062 (dois mil e sessenta e dois) 
da população carcerária submetida a testes para a detecção do Coronavírus na 
penitenciária de Sorocaba II, 737 (setecentos e trinta e sete)  presos testaram 
positivos e dos 165 servidores, 26, ou seja, mais de 35% das pessoas de uma 
mesma unidade prisional, estão contaminadas com Covid-19, e em 
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contrapartida, a divulgação oficial até então realizada dava conta de que 
apenas 7 (sete) pessoas estavam infectadas com coronavírus naquela unidade 
prisional; 
 

3. Foi discutida a possibilidade de Habeas Corpus Coletivo para as pessoas que 
se encontram no grupo de risco, todavia, foi esclarecido que a Defensoria 
Pública já adotou tais providências. Discutimos ainda a eventual participação 
da OAB na Ação Civil Pública sobre a Privatização de Unidades Prisionais, na 
condição de amicus curiae, participação essa solicitada há 1 ano pela 
Comissão. A proposta foi discutida com o Presidente Caio que se 
comprometeu em remeter à aprovação da Diretoria na próxima semana, dia 
30/06. Konstantin se prontificou a auxiliar na peça de habilitação na condição 
de amicus, caso o nosso pedido seja acolhido pela Diretoria. 
 

4. Priscila trouxe uma questão a pedido do Feller sobre a provocação do 
Judiciário sobre o ingresso de pessoas, em descumprimento à Súmula do STF, 
por questões burocráticas. Bia Kanamaro, Isabela Goulart e Uelington se 
propuseram a auxiliar. 
 

5. Falamos sobre a necessidade de que sejam fornecidas máscaras para toda a 
população privada de liberdade e Priscila se comprometeu a oficiar a SAP e o 
Governador. 

 
6. Foi discutido sobre o relatório (7 págs.) que a Bia Kanamaro e a Isabella 

Goulart confeccionaram. Elas explanaram sucintamente em reunião sobre os 
ofícios enviados às unidades prisionais e suas respostas acerca da situação da 
contaminação de coronavírus. Prepararam uma planilha com as respostas e 
separaram por categorias, o que foi compartilhado em reunião através de 
apresentação de documento. Houve respostas bem mais otimistas do que se 
foi comentado na reunião do Conselho Penitenciário (item 2 desta ata). 
Algumas respostas não foram muito bem esclarecidas. Exemplo: Alegaram que 
na Penitenciária de Sorocaba II, apenas 7 (sete) pessoas testaram positivo 
para coronavírus. Elas alegaram que os encarregados pelas Unidades 
prisionais respondem da forma mais básica e genérica possível às respostas, e 
a sugestão dada, é de se fazer perguntas mais específicas, para obter 
respostas mais precisas sobre a real situação. Foram incluídas sugestões de 
questionamentos (Exemplo: solicitar o número de óbitos do ano passado, 
separado por meses, para comparar com o mesmo período no ano de 2020); 
 

7. Priscila mencionou sobre a iniciativa da nossa Comissão, em parceria com o 
projeto Sê-los, de doar 71 mil máscaras de proteção a agentes e funcionários 
do sistema penitenciário paulista. As máscaras foram entregues para os 
agentes penitenciários. Todas as pessoas que trabalham dentro do sistema 
penitenciário receberam 2 (duas) máscaras (FGV fez uma pesquisa que 
demonstrou que 35% dos agentes haviam recebido equipamentos de proteção, 
portanto, essa Campanha auxiliará nesse suprimento de máscaras de proteção 
aos agentes); 
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8. A partir dos dados obtidos sobre o elevado número de contaminados em 

Sorocaba, pensamos em elaborar um novo ofícios aos corregedores de todos 
os DECRIM´s, a fim de cientificá-los e cobrar mais uma vez a aplicação da 
Recomendação 62 do CNJ. A Renata Amorim se prontificou a redigir. 
 

9. Houve reunião do Núcleo Socioeducativo, para discutir e buscar observar os 
direitos do público jovem das Fundações CASA, que não estão sendo 
assistidos. Há muitos internos doentes, e sem o devido isolamento para cura e 
não contaminação de outros. Mayara e Feller se reuniram nesta manhã com 
diversas Comissões da OAB para providências sobre este tema. Feller nos 
informou que foi mais uma reunião de apresentação e aproximação entre as 
Comissões e o Instituto Alana. 
 

10. Leandro Lanzelotti e Viviane Baubuglio elaboram ofício a SAP com 
questionamentos sobre a realização de exames criminológicos e avaliações 
psicossociais. O ofício já foi enviado ao Mauro, coordenador da SAP, para a 
obtenção de  maiores esclarecimentos; 
 

11. Sobre a reunião mensal do SEMEAR, Leandro participou neste mês 
representando a Comissão, e abordou a questão do Pedido de Providências 
enviado à Corregedoria para o compartilhamento de informações sobre o 
quadro de saúde dos internos entre a SAP e o Tribunal. A juíza Dra. Jovanessa 
se comprometeu a analisar o pedido com brevidade. 
 

12. Foi realizada uma reunião com o Procurador Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, Dr. Mário Sarrubbo, a fim de reiterar a importância de o Ministério 
Público observar a Recomendação 62 do CNJ, já que a maioria dos pedidos de 
liberdade que estão sendo feitos para presos no grupo de risco estão sendo 
indeferidos, com manifestações ministeriais contrárias à soltura. Os números 
divulgados pela Defensoria Pública de São Paulo são assustadores - dão conta 
de que apenas 700 pessoas do grupo de risco tiveram seus pedidos acolhidos 
e foram soltas. A questão foi formalizada por um ofício enviado ao Procurador 
e estamos no aguardo de resposta. 
 

13. Relatamos novamente sobre a continuidade das oficinas culturais, que estão 
sendo realizadas de forma adaptada na PFS (Penitenciária Feminina de 
Santana) com o envio de novos materiais por e-mails e via correio, em razão 
do atual cenário de necessidade de isolamento social. Priscila compartilhou o 
e-mail da Raquel, agradecendo nossa atuação com as oficinas, afirmando que 
estamos de alguma forma reduzindo o impacto negativo provocado pela 
pandemia nas reeducandas; 
 

14. Marcelo Feller reportou problemas que estão havendo em relação à quebra de 
sigilo das conversas privadas de advogados com seus clientes nos parlatórios. 
Diversas violações estão sendo relatadas, inclusive com a utilização de de 
conteúdos sigilosos para punir os presos de forma ilegal. (Exemplo ocorrido na 
Penitenciária de Tremembé, em que houve a regressão de regime de uma 
presa/ inclusive com parecer favorável do Ministério Público, com base em 
conversas particulares em parlatório, que deveriam ser protegidas e 
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preservadas). A sugestão dada seria nos unirmos à Comissão de Prerrogativas 
de Direitos da OAB/SP, para abrir um Inquérito de abuso de autoridade, e 
realizar a apuração desses fatos (contatar Leandro Sarcedo). Marcelo Feller e 
Milena Bregalda (membro desta Comissão e Presidente da Comissão de Ética 
e Disciplina da da 36ª Subseção OAB/SP, do Vale do Paraíba) se dispuseram 
à entrar em contato com a Comissão de Prerrogativas para os devidos 
encaminhamentos. 
 

15. Valéria Pinton retomou a questão da doação de tecnologia para a substituição 
de portões de penitenciárias com chave, a fim de possibilitar a prevenção de 
disseminação de Covid-19 reduzindo o contato físico de pessoas. Informou que 
a SAP enviou contato de um responsável pelo Noroeste Paulista, mas eles 
necessitam da doação de motores, e não da tecnologia, vez que já possuem 
uma tecnologia na SAP, por isso ele posicionaram que pensarão à respeito e 
dar um retorno sobre isso; 
 

16. 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 
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