
 

Ata da Reunião da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da 

OAB SP 

 

Aos 28 dias do mês de setembro de 2021, às 11:00 horas, realizou-se 
reunião ordinária da Comissão de Política Criminal e Penitenciária via 

plataforma digital Zoom. 
 

Participaram da reunião os seguintes Membros e Membras: 

 

01.Matheus Baptista 

02.Renata de Oliveira Costa 

03.Konstantin Gerber 

04.Vinicius Fochi 

05.Rubens Siebner 

06.Mariana Garcia 

07.Uélinton Ricardo 

08.Fernanda Caethano 

09.João Joaquim 

10.Nahla Ibrahim Barbosa 

11. Fabiana Viana 

12. Leila Speeden 

13. Cristiane Ávalos 

14. Leandro Lanzellotti 

15. Tiago Alves Pinto 

16. Diogo Oliveira 

17. Flavio Grossi 

18. Moisés Cardoso 

19.Adriana Castello Branco Palczewski 

20.Leonardo Apolinário 

21. Ligia de Souza 

22. Valéria C. Pinton  



23.Priscila Pamela 

24. Daniele Postoiev Fogaça 

 

Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

1. Realizada a abertura de praxe, com breve conversa com os membros e 
membras a fim de saber se estão bem, iniciamos a presente reunião; 

 
2. Priscila Pamela e Matheus Baptista reportaram sobre o Pedido de 

providências para o Tribunal de Justiça e CNJ, a fim de complementar os 
dados referentes à saúde do(a)s reeducando(a)s. 

Comentaram que se tivéssemos um sistema de compartilhamento de 
informações de saúde de reeducandos e reeducandas entre TJ e SAP, os 

pedidos liberatórios com base na covid seriam mais ágeis e eficientes. 

 
O CNJ solicitou um parecer do DMF (Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário), para implementação do sistema, e se 
manifestou no sentido de que seria impossível atender ao nosso pedido por 

conta de esbarrar nas competências dos Estados, e em razão disso, 
apresentamos Embargos de Declaração, que por sua vez, foi recebido como 

Recurso Administrativo pelo conselheiro.  
No momento estamos no aguardo da deliberação acerca do recurso 

apresentado e da obtenção dessa implementação; 
 

3. Sobre a vacinação da população prisional, a Comissão solicitou 
prioridade para que fosse aplicada a vacina da Janssen, para que as 

pessoas em situação de encarceramento pudessem ser completamente 
imunizadas com maior agilidade. 

No momento, a vacinação nas unidades prisionais está fluindo da forma 

como deveria ter sido feita desde o início; 
 

4. Fabiana comentou que podemos pensar em fazer o encontro de 
encerramento das Oficinas Culturais na Penitenciária Feminina de Santana 

de forma presencial, caso seja possível e seguro para todo(a)s o(a) 
envolvido(a)s.  

Iremos verificar com a Diretoria da PFS qual vacina as reeducandas 
receberam, e se já estão completamente imunizadas, para cogitar a 

possibilidade do referido encontro; 
 

5. A respeito do grave risco de desabamento que a Penitenciária Feminina 
do Butantã se encontra, fora mencionado que desde 2018 estão apontando 

as deficiências do prédio nesta unidade.  
Priscila reportou que o Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo 

tentou realizar uma vistoria na semana passada, entretanto, a diretoria não 

autorizou a inspeção com registro fotográfico. 
 



Destarte, também foram feitas tentativas de vistoria na Unidade de Franco 
da Rocha, onde estão aprisionadas pessoas consideradas semi-imputáveis, 

que deveriam estar cumprindo medida de segurança em hospital de 
custódia, mas que não podem ser transferidas por ausência de condenação 

definitiva.  
Foram constatados também problemas na distribuição de alimentação. 

 
Ponderamos que infelizmente esta Comissão não possui prerrogativas para 

realizar vistorias in loco em unidades prisionais, e isso causa uma certa 
paralisação nas ações a serem adotadas e cumpridas. Importante pensar 

em opções de levar aludida questão à Diretoria para a discussão, votação 
e incorporação da atribuição à Comissão de Política Criminal e Penitenciária. 

Mencionou-se, ainda, que um dos entraves para tal poderia se dar em razão 
de a Comissão ser “Especial”, e não “Permanente”; 

 

6. A Comissão já tentou realizar parceria com a Comissão de Direitos 
Humanos para possibilitar a realização de vistorias nas unidades prisionais, 

já que referida Comissão possui essa prerrogativa, entretanto, acabaram 
por focar em outras frentes de atuação que também sofrem com os 

impactos decorrentes de afronta aos direitos humanos, como por exemplo 
a defesa das pessoas em manifestações e atos públicos; pessoas em 

situação de rua; 
 

7. Leandro Lanzellotti comentou sobre a Reunião realizada na Unidade de 
Potim, em que a Comissão recebeu algumas denúncias de violência, 

agressões físicas e superlotação, feitas através da Pastoral Carcerária local 
e do Conselho de Comunidade de Taubaté, que é referência de atuação na 

região. 
 

Aludiu que visitaram as 2 Unidades de Potim (Potim I e Potim II), e que 

houve relatos de presos que estavam pleiteando atendimento médico, e 
que alegaram que no trajeto foram maltratados, agredidos, e deixados para 

aguardar em locais que as câmeras de segurança não detectavam as 
agressões.  

 
Outra questão levantada é que a Defensoria Pública luta há muito tempo 

por instalações de chuveiros elétricos nas unidades prisionais, para que as 
pessoas privadas de liberdade possam tomar banho quente no inverno, 

todavia, lamentavelmente, apenas algumas unidades atenderam à 
determinação judicial. E em algumas unidades, inclusive, a instalação de 

aquecedores para os chuveiros, acabaram por deixar a água extremamente 
quente, até mesmo a água para consumo. 

 
Questões de higiene, infestação de percevejos e demais insetos, também 

foram relatadas pelos reeducandos e infelizmente consistem em problemas 

comuns e lamentáveis. Acontece praticamente em todas as regiões. 
 



Leandro teceu especial elogio à Unidade da Região Central, de Progressão 
em Regime Aberto, da Penitenciária de Porto Feliz; 

 
8. Na Unidade de Potim há pessoas presas da população LGBTQIA+ e há 

reclamações de que não há tratamento e medicação retroviral, para as 
pessoas portadoras de HIV.  

Solicitaram, portanto, no ato da inspeção, providências imediatas, visto que 
trata-se de algo que precisa ser atendido imediatamente.  

Travestis não fizeram nenhuma reclamação e tem convivência apenas na 
área de progressão. 

Já está sendo feito um relatório pelo advogado da Pastoral Carcerária a 
respeito das questões mencionadas. 

 
Outra demanda importante que foi levantada é a deficiência de assistência 

jurídica para as pessoas em privação de liberdade.  

Há reeducando(a)s que já estão com o lapso temporal para obter a 
progressão de regime, sem ter pedido o benefício por conta da insuficiência 

de advogados públicos disponíveis, considerando que a grande maioria não 
possui condições de contratar advogado(a) particular. Destarte, há diversos 

Boletins Informativos desatualizados, o que acaba atrasando e 
atrapalhando ainda mais essa questão. 

 
Em razão disso, foi sugerido pelo Leandro a realização de um “mutirão” de 

apoio (pró bono) para colaborar na averiguação e realização de pedidos de 
benefício com lapso temporal de progressão de regime, tendo em vista a 

mencionada insuficiência de advogada(o)s para realização dessa tarefa, 
assim como no pedido de providências para averiguar se as pessoas 

portadoras do vírus de HIV em Unidades Prisionais estão sendo 
devidamente tratadas e medicadas. 

 

Tiago Alves Pinto, Adriana Castello Branco, Fernanda Caethano, Uélinton, 
Flávio Grossi, Leila Speeden, Caio Makhoul e Renata de Oliveira Costa se 

voluntariaram para esse mutirão. 
 

Priscila Pamela frisou apenas que para isso antes é necessário o aval e 
autorização da Defensoria Pública, da SAP e da própria Diretoria da OAB, 

que deverão assinar um termo de cooperação para a realização dessa 
tarefa, que além disso, se trata de uma questão sensível, por isso é 

necessário pensar em uma forma que não exponha os dados dessas 
pessoas (sob pena de responsabilização pela divulgação de dados); 

 
9. Fabiana falou sobre as arrecadações de roupas e produtos de higiene 

para as reeducandas da Penitenciária Feminina da Capital. Tendo em vista 
as dificuldades em conseguir a autorização plena para as doações, Fabiana 

irá contatar a Deyse da PFC a fim de saber sobre o que de fato estão 

precisando naquela Unidade, para que assim possamos efetuar o 
levantamento dos produtos, através de campanha de arrecadação.  



A Nahla se dispôs a fazer uma arte (banner) para divulgação dessa 
campanha de arrecadação; 

 
10. Sobre o Núcleo de Oficinas Culturais, Daniele solicitou apoio a todos os 

membros e membras da nossa Comissão para que colaborem, se possível, 
com a arrecadação de valores para pagamento das impressões gráficas das 

oficinas culturais do mês de setembro, que já foram devidamente enviadas 
pela Carla na segunda-feira (27.09); 

 
11. Mariana Borges falou sobre o projeto de Saúde, que já está todo 

escrito. 
Solicitou apoio, caso tenham médicos voluntários humanistas para o 

projeto. Leila Speeden se pronunciou a respeito, mencionando que conhece 
profissionais que poderiam se voluntariar; 

 

12. Uelinton Ricardo falou sobre o Núcleo de Juventude, que em outubro e 
novembro serão realizadas algumas palestras, e que estão aguardando o 

retorno de alguns ofícios;  
 

13. Leandro sugeriu à Nahla que seja acompanhado o Projeto de Lei 91 de 
2021, projeto de autoria da vereadora Érica Malunguinho; 

 
Seguimos realizando as divulgações sobre as ações desta Comissão através 

da página do site, do Facebook e do Instagram da OAB/SP.  
 

Por ser a verdade, firmamos a presente.  
 

 
Priscila Pamela dos Santos        Daniele Postoiev Fogaça Terra  

Presidente                  Secretária-Geral 


