
 
 

  
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO 

PENAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO SÃO PAULO  
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020  

GESTÃO 2019/2021  
  
  
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 
minutos, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo, situada 
na Rua Dona Maria Paula, 35, São Paulo/SP, 1º andar, sob a presidência da Dra. 
Daniella Meggiolaro, realizou-se a quinta reunião da Comissão Especial de Direito Penal 
da gestão 2019/2021, para exposição da pauta administrativa dos trabalhos do ano 
de 2020.  
  
Compuseram a mesa as Dras. Daniella Meggiolaro, Presidente, Maitê Cazeto Lopes, 
Vice-Presidente, Natália Di Maio, Secretária, Camila Nicoletti Del Arco, Secretária 
Adjunta e Simone Henriquez, integrante da Comissão Especial de Direito Penal e 
Conselheira da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção São Paulo.   
  
Estavam presentes na reunião, ainda, parte dos membros desta Comissão, bem como 
colegas advogados na qualidade de ouvintes.  
  
Abertos os trabalhos, a Dra. Daniella Meggiolaro agradeceu a presença de todos e iniciou 
pedindo desculpas pela mudança de data em razão do mau tempo da segunda feira que 
antecedeu o encontro, data inicialmente agendada para sua realização, bem como da 
alteração de local para a presente reunião.   
  
Após, a Presidente expôs o calendário do ano, informando que a próxima 
reunião está agendada para o dia 11 de março, às 9h30, em conjunto com a 
Comissão Especial de Apoio a Departamentos Jurídicos, a ser realizada na Sede 
Institucional da OAB/SP, 1º andar, Na oportunidade, contaremos com a participação 
das convidadas especiais Dra. Erica Barbagalo, Diretora Jurídica da empresa Bayer e 
Presidente da Comissão Especial de Apoio a Departamentos Jurídicos, e Dra. Juliana 
Marques, Diretora Jurídica e de Compliance da empresa Givaudan do Brasil, Secretária 
da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos e líder do grupo Jurídico de Saias.  
  
Em continuidade, foi apresentado o evento “Criminalização do não pagamento de ICMS: 
e agora?”, a ser realizado no dia 18 de março, às 17h, também na Sede Institucional, no 
auditório do 3º andar. A Dra. Daniella informou, ainda, que o evento será realizado em 
conjunto com a Comissão de Direito Tributário e terá o apoio da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-Mestrado Profissional), além de contar com a presença dos palestrantes Dra. 
Heloisa Estellita, Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, Dra. Thatiane Piscitelli e Dr. 
Fernando Filgueiras.   
  
Por fim, expôs outros dois eventos: O Seminário sobre a Lei Anticrime, o qual ainda está 
sendo delineado, e o primeiro Seminário Internacional sobre Lavagem de Dinheiro, este 



 
 

último a ser realizado no segundo semestre de 2020 e que contará com a presença de 
palestrantes internacionais.   
  
Passada a palavra à Dra. Maitê, esta agradeceu a presença de todos e reforçou o calendário 
de reuniões e eventos. Além disso, discorreu sobre produtos que a nossa Comissão 
pretende disponibilizar à Comissão de Cultura e Eventos da OAB/SP: a participação em 
palestras e seminários pelo interior e litoral do Estado, sobre a Lei Anticrime, para atender 
às demandas das Comarcas. Dra. Maitê explicou que os voluntários farão parte do caderno 
de palestrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e serão acionados pela Comissão de 
Cultura e Eventos, a depender das demandas. Com isso, pediu que os interessados se 
manifestassem junto à Comissão, momento no qual a Dra. Natália informou que enviará 
e-mail para todos com o descritivo dos produtos formulados pela Comissão. Acrescentou, 
ainda, que os deslocamentos às Comarcas são custeados pela OAB/SP. Retornada a 
palavra à dra. Daniella, esta complementou a fala da dra. Maitê, dizendo que a 
oportunidade é extremamente engrandecedora para os membros da Comissão.   
  
Após tais considerações, a Presidente pediu aos presentes que se manifestassem 
sobre a criação de um grupo de whatsapp, a fim de repassar as informações mais 
urgentes, providência aprovada pelos membros. Com isso, a dra. Natália ficou 
responsável por mandar um e-mail geral aos membros, pedindo o envio dos contatos dos 
interessados para inclusão no referido grupo.   
  
Em seguida, a Dra. Daniella passou a palavra à Secretária, para abordar o andamento dos 
Grupos Temáticos, momento no qual esta relembrou os temas de cada grupo. Retornada 
a palavra à Presidente, esta questionou aos presentes sobre os trabalhos, oportunidade em 
que a dra. Paula Sion pediu a palavra e discorreu sobre as providências até então feitas no 
grupo da qual é coordenadora, qual seja, “Lei Geral de Proteção de Dados”. Passada a 
palavra ao dr. Alexandre Sinigallia, este também discorreu sobre o grupo “Criptomoedas 
e suas implicações penais”, do qual é coordenador.   
  
Voltada a palavra à Dra. Paula Sion, esta comentou sobre as dificuldades de aplicação da 
LGPD aos escritórios de advocacia menores, momento no qual também integraram o 
debate as Dras. Karin Toscano e Regina Godoy, para discutir sobre a proximidade da 
entrada em vigor da Lei.   
  
Passada a palavra para o Dr. Pedro Simões, este informou que para a bancada da qual faz 
parte, a preocupação com a LGPD é no tocante ao armazenamento e tratamento desses 
dados, preocupação compartilhada pelos Drs. Paula Sion, Regina Godoy e 
Alexandre Sinigallia.   
  
Dado o intenso debate relacionado ao tema, a Presidente e a Dra. Paula Sion propuseram 
um evento em conjunto com outras Comissões Especiais para tratar especificamente da 
Lei Geral de Proteção de Dados, evento esse ainda sem formato ou data definidos.  
  
Com a palavra e ainda tratando dos GTs, a Presidente propôs a junção entre o “GT da 
Mulher Advogada Criminalista” e o da “Violência de gênero”, tendo em vista os poucos 



 
 

participantes de cada grupo. As Dras. Karin Toscano e Ellem Todão, responsáveis por 
tais GTs, ficaram acertadas de entrarem em contato para debater a viabilidade da união.   
  
Na sequência, o Dr. Damian Vilutis pediu a palavra para abordar a importância do tema 
do acordo de não persecução penal. Juntaram-se a ele na discussão os Drs. Pedro Simões 
e Maurício Paes Manso, bem como as Dras. Karin Toscano e Regina Godoy, comentando 
sobre experiências de acordos de não persecução penal já realizados sob a ótica da nova 
lei. O dr. Pedro comentou, ainda, a necessidade de que tal acordo seja feito em conjunto 
com a esfera cível, por conta de questões relacionadas à improbidade administrativa. O 
Dr. Alexandre Sinigallia também integrou a discussão para abordar sobre o tema do juiz 
de garantias e a necessidade de que o assunto seja levado urgentemente a julgamento pelo 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.  
  
Voltada a palavra à Presidente, tendo em vista o intenso debate sobre as alterações 
trazidas pela Lei Anticrime, esta apresentou o primeiro esboço dos painéis do seminário 
que a Comissão de Direito Penal está organizando e ficou de agendar com os Drs. 
Willey Sucasas e Rogério Cury uma reunião conjunta entre a CEDP e a CEDPP para 
debate aprofundado do tema.  
  
Findas as considerações, foi dada a palavra para a Vice-Presidente, que 
concluiu enaltecendo a agenda de eventos propostos pela Comissão para esse ano.  
  
Antes de encerrar a reunião, a Presidente relembrou mais uma vez que no dia 11 de 
março acontecerá a reunião em conjunto com a Comissão Especial de Apoio 
a Departamentos Jurídicos, para a qual conta com a presença de todos. Por fim, tanto 
a dra. Daniella quanto a dra. Maitê, agradeceram mais uma vez a presença de todos.   
  
Nada mais havendo a discutir, a reunião foi encerrada às 11h05m, conforme a presente 
ata, devidamente lavrada e assinada pela Presidente, Dra. Daniella Meggiolaro, pela 
Vice-Presidente, Dra. Maitê Cazeto Lopes, Dra. Natália Di Maio, Secretária e por mim, 
Dra. Camila Nicoletti Del Arco, Secretária Adjunta.   
  
 São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.  

   
Dra. Daniella Meggiolaro  
Presidente da Comissão Especial de Direito Penal da OAB/SP  

     
Dra. Maitê Cazeto Lopes  
Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito Penal da OAB/SP  
  



 
 

  
Dra. Natália Di Maio  
Secretária da Comissão Especial de Direito Penal da OAB/SP  
  

   
Dra. Camila Nicoletti Del Arco  
Secretária Adjunta da Comissão Especial de Direito Penal da OAB/SP  


