ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção de São Paulo

3ª Reunião da Comissão Especial de Direito à Adoção

Aos três dias de setembro de dois mil e nove, na sede da Ordem dos
Advogados do Brasil – Secional de São Paulo, sediada na Rua Anchieta nº.
35, 9º andar, às dezesseis horas, teve início a terceira reunião da
Comissão Especial de Direito à Adoção, que foi presidida pelo Dr. Eli Alves
da Silva, na qual compareceram os membros, que assinaram lista de
presença, que passa a fazer parte integrante desta Ata. Dr. Eli fez a
apresentação do Dr. Reinaldo Cintra, membro da comissão e Juiz de
Direito da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional da Lapa na
Comarca de São Paulo/SP. Dr. Eli sugeriu que o seminário e a posse
solene dos membros da comissão fosse realizada no auditório do Teatro
Gazeta, na Avenida Paulista, nesta cidade, no dia 20/10/2009. Dr. Carlos
Berlini alertou que os palestrantes convidados para o seminário tinham
sido informados que o evento ocorreria no dia 28/09/2009. Decidido que o
Dr. Carlos fará contatos informando a nova data para 20/10/2009, com
início às 10:00 horas, conforme programação previamente elaborada. Dr.
Reinaldo asseverou que no dia 28/09/2009 não poderia comparecer em
virtude de uma palestra sobre o tema adoção que já estava previamente
agendada para a referida data no Fórum da Lapa. Mediante deliberação do
Dr. Eli, com o aval dos demais integrantes da comissão, ficou designado
como data para a realização do Seminário e posse solene o dia
20/10/2009, no Teatro Gazeta. Dr. Reinaldo comentou entender que a
criação de varas especializadas sobre o tema e não de anexos seria o ideal
para os processos de adoção. O Dr. Eli Alves da Silva informou que
pretende, oportunamente apresentar ao Presidente, Dr. Luiz Flávio Borges
D´Urso, proposta para que cada subseção da OAB/SP possa indicar um
coordenador para representar a nossa comissão em cada uma das
Subseções, o qual poderá montar a sua equipe para que futuramente essa
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coordenadoria possa se transformar

em comissão local e que a sua

primeira atribuição poderá ser a de fazer levantamento “in loco” junto aos
respectivos abrigos de sua jurisdição, objetivando o conhecimento da
realidade das crianças abrigadas.

Dr. Reinaldo Cintra informou que o

Ministério do Desenvolvimento Nacional irá fazer um levantamento
quantitativo individualizado de todos os abrigos no país. Dr. Reinaldo
aduziu que o melhor caminho seria através das Secretarias Municipais,
pois entende que poderá haver resistência no Poder Judiciário. Dr. Pedro
sugeriu que todos os presentes assistam ao filme “O pequeno italiano”, e
ainda distribuiu vários exemplares da obra “Adoção”, de autoria de Gina
Khafit Levinzon. Foi abordada a questão da obrigatoriedade do curso de
adoção para os pretendentes à adoção. Dr. Reinaldo chamou atenção para
aspecto da nova lei de adoção, que veda a adoção “intuito personae” para
crianças com idade inferior a 3 (três) anos de idade e também ressaltou
que a adoção internacional praticamente acabou com o advento da nova
lei de adoção. Ficou deliberado que a próxima reunião da comissão irá
ocorrer no dia 17/09/2009, em hora e local a serem definidos. Por
derradeiro, após discussão entre a presidência da Comissão e demais
integrantes. Ficou deliberado por unanimidade, alterações no tocante aos
horários do Seminário, e demais adequações necessárias em razão da
carga horária, de modo que o Seminário passou a ter a seguinte
disposição, sujeito a algumas alterações:

10:00 – Abertura
10:30 – 12:30
Testemunho de um casal adotante: Pedro Carvalhaes Cherto e Silvia
Sampaio (Família adotante, advogado e membro da Comissão Especial de
Direito à Adoção)
Palestra: “Adoção Nacional: modificações legislativas”
Coordenador: Antonio Augusto Guimarães de Souza (Advogado e membro
da Comissão Especial de Direito à Adoção)
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Expositor: Eduardo Rezende Melo (Juiz de Direito e Presidente da
Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e da
Juventude)
Debatedores: Lélio Ferraz de Siqueira Neto (Promotor de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e
da Juventude)
Nádia Aparecida Silva Cavalcante Ranieri (Advogada e membro da
Comissão Especial de Direito à Adoção)

12:00 – 13:30 Intervalo
13:30 – 14:30
Palestra: “O CMDCA e a implantação do plano municipal de
convivência familiar”
Coordenador: Luiz Carlos Rodrigues Vieira (Advogado e membro da
Comissão Especial de Direito à Adoção)
Expositor: Susana Vasconcelos Dias (Conselheira do CMDCA da Capital e
Ass. Jurídica da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos)
Debatedores:

Laila

Shukair

(Promotora

de

Justiça

de

Defesa

dos

Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital)
Zilah Daijó Kuroki (Coordenadora de Proteção Especial da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo)

14:30 – 15:30
Testemunho de um egresso do sistema de acolhimento: Izaias André
Pedrozo (a confirmar)
Palestra: “Acolhimento institucional: o papel de seus vários atores”
Coordenador: Marcelo Ferreiro Tacca (a confirmar) (Conselheiro da
OAB/SP e membro da Comissão Especial de Direito à Adoção)
Expositor: Reinaldo Cintra Torres de Carvalho (Juiz de Direito Titular da
Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional da Lapa)
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Debatedores: Rita Oliveira (Assistente Social do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Coordenadora da Pesquisa de abrigos da cidade de
São Paulo)
Nelson Alda Filho (Coordenador do Abrigo Associação Santa Terezinha)

15:30 – 15:45 Intervalo
15:45 - 16:15
Testemunho de uma filha adotiva: Renata Soltanovitch (a confirmar)
(Advogada e membro da Comissão Especial de Direito à Adoção)
Palestra: “Adoção internacional: ainda é necessária no Brasil?”
Coordenador: Osvaldo Arvate Junior (Advogado e membro da Comissão
Especial de Direito à Adoção)
Expositor: Carlos Berlini (Diretor-executivo da AiBi, Amici dei Bambini e
membro da Comissão Especial de Direito à Adoção)

16:15 – 17:15
Palestra: “A equipe técnica e a preparação psicossocial à adoção”
Coordenador: Marcos César Amador Alves (Advogado e membro da
Comissão Especial de Direito à Adoção)
Expositora: Dayse César Franco Bernardi (Psicóloga do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e Coordenadora do Curso de Especialização em
Psicologia Jurídica do Instituto Sedes sapientae)
Debatedores: Maria Antonietta Pisano Motta (Mestre em Psicologia Clínica
e Coordenadora do GAASP – Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo)
Leila Dutra de Paiva (Mestre, Professora e Supervisora em Psicologia
Judiciária da Universidade Mackenzie)

17:15 – Tribuna Livre
Coordenador: (a definir)
Relator: (a definir)
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19:00 – Posse Solene e Encerramento

Tendo sido encerrados os assuntos pertinentes à pauta da reunião, nada
mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada por mim, Dr. Luiz Carlos
Rodrigues Vieira e assinada pelo Sr. Presidente.

___________________________
Eli Alves da Silva
Presidente
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