ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção de São Paulo
5ª Reunião da Comissão Especial de Direito à Adoção

Ao primeiro dia de outubro 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 quinta 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, passando o referido documento a
integrar

esta

Ata.

Inicialmente,

Dr.

Eli

apresentou

3

(três)

cartazes

confeccionados pela agência de propaganda Agnelo Pacheco, cujo tema é
justamente a adoção, e possui o propósito de incentivar a adoção de crianças e
adolescentes.

Após análise dos respectivos cartazes pelos integrantes da

comissão, foi eleito o cartaz que traz a foto de uma mulher branca e uma criança
negra, sendo que a comissão propôs alteração do texto original e também
sugeriu que a mensagem visual não fique restrita tão somente à figura de uma
mulher e uma criança, e caso seja possível, que também seja veiculada a foto de
um homem negro e uma criança branca, e de um casal com uma criança ou
adolescente. No tocante ao texto que deverá veiculado no cartaz, a comissão
sugeriu o seguinte: Cabeçalho: “O amor não tem cor, sexo e nem idade”.
Rodapé: “Uma família se constitui por laços afetivos, amor incondicional e
objetivos comuns. Adote ! Faça nascer uma história de amor”. Em seguida, por
sugestão do Dr. Eli foram apresentadas modificações na grade horária do
seminário do dia 20/10/09, cuja programação passa a ser a seguinte:
8:30 horas – credenciamento;
9:00 às 10:00 – Abertura e Sessão solene de posse dos membros da comissão
especial de Direito à Adoção, com a seguinte composição:
Presidente da mesa: Dr. Eli Alves da Silva, advogado, conselheiro seccional e
presidente da comissão especial de direito à adoção da OAB/SP;
Depoimentos:
- Dr. Pedro Carvalhaes Cherto, advogado e membro da comissão especial de
direito à adoção da OAB/SP;
- Dra. Silvia de Oliveira Sampaio, doutora em imunologia pela USP, Médica
patologista clínica no setor de imunologia do laboratório DASA;
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- Dra. Renata Soltanovitch, advogada, membro da comissão especial de direito à
adoção da OAB/SP;
Palestra: Advocacia Social – Atuação da OAB/SP. Expositor: Dr. Luiz Flávio
Borges D’Urso, Presidente da OAB/SP.
Dr. Reinaldo Cintra sugeriu que o seminário também seja divulgado no Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, junto à coordenadoria da Infância e
Juventude, para que o próprio Dr. Reinaldo possa auxiliar na divulgação do
evento junto à Magistratura, funcionários, etc. Dr. Eli exortou todos os membros
da comissão a se empenharem na ampla divulgação do evento. Dr. Reinaldo
sugeriu enviar o material do evento para a Sra. Eunice, para convidar os grupos
de apoio à adoção a também participarem do seminário. Dr. Eli indagou o Dr.
Pedro quanto à elaboração da cartilha de adoção, sendo que o mesmo asseverou
que o projeto está em andamento, e está sendo redigida. Dr. Reinaldo lembrou
que merece certo cuidado a elaboração de uma cartilha explicativa atualmente,
uma vez que existem inúmeros pontos polêmicos sobre a nova lei de adoção,
sendo que no próprio Judiciário há divergências quanto à melhor interpretação e
aplicação da nova legislação, citando como exemplo a obrigatoriedade de um
curso a ser realizado pelos adotantes, razão pela qual, apenas sugere cautela na
elaboração da cartilha. Dr. Eli ressaltou sua preocupação com relação aos rumos
da comissão, no sentido de que os esforços da comissão devem estar voltados
para algo concreto e que venha a acrescentar algo substancial sobre o tema
adoção, e nesse sentido, sugeriu encaminhar proposta para a ESA – Escola
Superior da Advocacia, para criação de um curso sobre “Infância e Juventude”.
Ficou deliberado que a próxima reunião da comissão se dará no dia 05/11/2009
às 16:00 horas. 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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