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Comissão  
Especial de Direito à Adoção 
 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  NNOO  AANNOO  DDEE  22001100  DDAA  

CCOOMMIISSSSÃÃOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  DDIIRREEIITTOO  ÀÀ  AADDOOÇÇÃÃOO    

DDAA  OORRDDEEMM  DDOOSS  AADDVVOOGGAADDOOSS  DDOO  BBRRAASSIILL  

--  SSEECCCCIIOONNAALL  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  --    

 

Ao iniciarmos nossas atividades no ano de 2009, os membros da 

Comissão se propuseram um Plano de Trabalho que pudesse nortear as ações e as 

atividades durante todo o ano. O Plano foi submetido e aprovado pela Diretoria e pela 

Presidência da Seccional. 

 

Assim, as atividades se desenvolveram com a participação e 

colaboração de todos e contando com o grande auxílio dos órgãos administrativos, da 

Presidência e da Diretoria da Seccional e com o apoio primordial do Departamento de 

Cultura e Eventos, capitaneado pelo Eminente Colega Dr. Humberto D´Urso e sua equipe 

e pelo Dr. Marcos Paulo Rosário (Pool de Comissões). 

 

O Plano de Trabalho se tornou um instrumento dinâmico sofrendo 

inúmeras modificações durante nosso mandato, sendo complementado por inúmeras 

outras iniciativas que se mostraram favoráveis à consecução dos objetivos propostos 

inicialmente. Dentre estes destacamos a oportunidade e a grande sensibilidade do 

Conselheiro Seccional Dr. Eli Alves da Silva na criação e desenvolvimento, auxiliado pelo 

Sr. Nelson Aldá, de um projeto de colocação profissional de adolescentes acolhidos 

instituições e que não têm perspectiva de retorno ao convívio da família natural nem 

mesmo de ADOÇÃO. 

 

A Comissão deu início às suas atividades no dia 23/03/2010, 

encerrando-as no dia 13/12/2010, consoante Atas de Reunião encaminhadas ao Pool 

Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, em um total de 15 
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(quinze) reuniões ordinárias durante o ano de 2010: 

 
Reunião Data 

1ª 23 de março 

2ª 06 de abril 

3ª 20 de abril 

4ª 04 de maio 

5ª 01 de junho 

6ª 17 de junho 

7ª 27 de julho 

8ª 10 de agosto 

9ª 02 de setembro 

10ª 23 de setembro 

11ª 14 de outubro 

12ª 28 de outubro 

13ª 04 de novembro 

14ª 28 de novembro 

15ª 13 de dezembro 

 

Durante o ano de 2010, a Comissão desempenhou uma série de 

atividades voltadas à divulgação e discussão dos temas mais importantes ligados à 

ADOÇÃO.  

 

É fato que a ADOÇÃO, no ano de 2010, foi objeto de intenso 

interesse por parte não só da população em geral, mas também dos meios de 

comunicação, e tal interesse se deu por inúmeras razões, citando, dentre outros, os 

desdobramentos da aplicação da Lei nº 12.010/2009 que alterou profundamente o 

Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), e a repercussão de algumas 

decisões judiciais sobre o tema, em especial, a exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do Recurso Especial nº 889.852-RS, referente à decisão sobre caso 

específico envolvendo ADOÇÃO de criança por casal homoafetivo.  

 

Diante de tais fatos, a Comissão desenvolveu seus trabalhos no 

sentido de esclarecer e informar à sociedade sobre as dúvidas existentes sobre o tema, 

além de se preocupar com a valorização do próprio instituto da ADOÇÃO.  
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Participaram da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB SP 

neste ano de 2010, os seguintes Membros: 

 

Presidente 

Antonio Carlos Berlini  

 

Vice-Presidente 

Pedro Carvalhaes Cherto 

 

Secretário 

Luiz Carlos Rodrigues Vieira 

 

Membros Efetivos 

Aleksandro Clemente 

Ana Cristina Casanova Cavallo 

Andréa Silvia Cardoso Verotti 

Antônio Augusto Guimarães de Souza 

Cássia Patrícia Garcia de Toledo 

Edson Roberto Reis 

Eli Alves da Silva 

Eunice Ferreira Rodrigues Granato 

Esther Bueno Soares 

Francesco Maurizio Bonardo 

Indalécio Alves 

Kátia Shimizu de Castro 

Lilianne Yuki Gallo Alves da Silva 

Marceli Augusta César Cereser 

Mônica Cristina Aparecida Lima Molica Silva 

Nádia Aparecida Silva Cavalcante Ranieri 

Nadir Aparecida Pazin 

Osvaldo Arvate Júnior  
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Membros Consultores 

Antônio Carlos Malheiros 

Nelson Aldá Filho 

Reinaldo Cintra Torres de Carvalho  

 

Membro Colaborador 

Hélio Ferraz de Oliveira 

 

A seguir relacionamos todos os grandes capítulos destas iniciativas 

e discorremos sobre a execução de cada ação ou atividade do Programa de Trabalho da 

Comissão no ano de 2010. 

 

 

II  --  FFoorrmmaaççããoo  MMuullttiiddiisscciipplliinnaarr  CCoonnttiinnuuaaddaa  ddee  pprrooffiissssiioonnaaiiss  nnaa  áárreeaa  ddaa  AADDOOÇÇÃÃOO::  

 

1 – Proposta: Dar continuidade à produção da Cartilha sobre ADOÇÃO: 

 

A Comissão trabalhou durante todo o ano na elaboração, 

discussão, criação e revisão de uma CARTILHA, cuja finalidade é de esclarecer e 

informar o público em geral, sobre a ADOÇÃO, respondendo as principais dúvidas 

pertinentes ao tema, sendo que a Cartilha deverá ser lançada oficialmente no primeiro 

semestre de 2011.  

Durante os trabalhos de desenvolvimento e aprimoramento da 

Cartilha foi criada informalmente uma subcomissão, formada pelo Presidente, Dr. Antonio 

Carlos Berlini, e pelos membros Dr. Eli Alves da Silva, Dr. Hélio Ferraz, Dra. Eunice 

Granato e Dr. Pedro Cherto (responsáveis pela revisão do texto da cartilha), Dra. Kátia 

Shimizu (responsável pelo orçamento da cartilha), Dra. Elaine (responsável pelos direitos 

autorais) e Dra. Marceli Cereser (responsável pela análise da utilização da Lei Rounet ao 

projeto).  

A Cartilha encontra-se atualmente revisada e pronta, e conta 

atualmente com 147 (cento e quarenta e sete) questões, faltando somente a finalização 
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do projeto gráfico (até final de janeiro de 2011) e impressão da mesma pela Imprensa 

Oficial, assim como os trâmites burocráticos internos dentro da própria OAB/SP. 

 

 

2 – Proposta: Agenda de eventos na capital e no interior para o ano de 2010 

 

Foram ministradas diversas palestras por membros desta 

Comissão, não só na Capital, mas em inúmeras cidades do Estado de São Paulo, 

abordando os temas mais importantes sobre a ADOÇÃO.  

 

Palestras proferidas pelos Membros da Comissão durante o ano de 2010 

 

NNºº  DDaattaa  TTeemmaa  ddaa  PPaalleessttrraa  LLooccaall  PPaalleessttrraanntteess  

0

1 

0

6 de maio 

“ADOÇÃO 

INTERNACIONAL” 

Núcleo da 

Criança e do 

Adolescente 

da PUC SP 

Dr. Carlos Berlini 

0

2 
10 de maio 

“NOVA LEI DE 

ADOÇÃO” 

Subseção de 

Embu 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Eli Alves da 

Silva 

0

3 
18 de maio 

“NOVA LEI DE 

ADOÇÃO” 

Subseção de 

Rio Claro 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Eli Alves da 

Silva 

0

4 
31 de maio “ADOÇÃO” 

Universidad

e São Judas 

Tadeu – São 

Paulo 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Helio Ferraz, 

Dr. Pedro Cherto 

Drª Nádia Ranieri 

0

5 
12 de agosto 

“NOVA LEI DE 

ADOÇÃO” 

Subseção de 

Santa Cruz 

das 

Palmeiras 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Eli Alves da 

Silva 
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0

6 
24 de agosto 

“Aspectos Polêmicos 

da ADOÇÃO “ 

Universidade 

UNISO, Sorocaba 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Hélio Ferraz 

Drª Monica Molica 

0

7 
31 de agosto 

“Aspectos Relevantes 

da Nova lei de 

ADOÇÃO” 

Subseção de 

Sorocaba 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Eli Alves da 

Silva, 

Dr. Antonio 

Augusto Guimarães 

de Souza, 

Drª Monica Molica, 

Drª Eunice 

Granato; 

0

8 

0

17 de 

setembro 

“A Comissão de 

Adoção da OAB SP”, 

no VIII Encontro 

Estadual dos Grupos 

de Apoio à ADOÇÃO de 

São Paulo, 

Mogi Guaçú 
Dr. Carlos Berlini 

Dr. Hélio Ferraz 

0

9 

0

4 de 

outubro 

ADOÇÃO: acolhimento 

da Vida no 

Encontro 

Arquidiocesano de São 

Paulo pela Vida 

São Paulo 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Aleksandro 

Clemente 

10 

0

05 de 

outubro 

Estatuto da criança e 

do adolescente: um 

balanço de sua 

trajetória na garantia 

dos direitos da criança 

e do adolescente 

Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará -  III 

Belém do 

Pará 
Dr. Carlos Berlini 
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Seminário Estadual 

pela Convivência 

Familiar e Comunitária 

11 

0

04 de 

novembro 

“ADOÇÃO 

ALTERAÇÕES DA LEI 

No 12.010/2009” 

Subseção de 

Arujá 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Francesco 

Bonardo 

12 

0

9 de 

novembro 

“ALTERAÇÕES NA 

NOVA LEI DE 

ADOÇÃO” 

Subseção de 

Vinhedo 

Dr. Carlos Berlini 

Drª Kátia Shimizu 

13 
11 de 

novembro 

“NOVA LEI DE 

ADOÇÃO” 

Subseção de 

Paulínia 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Eli Alves da 

Silva 

14 
18 de 

novembro 
“ADOÇÃO” 

Subseção de 

São José 

dos Campos 

Dr. Carlos Berlini 

Dr. Aleksandro 

Clemente 

15 
25 de 

novembro 

“NOVA LEI DE 

ADOÇÃO” 

Subseção de 

Cachoeira 

Paulista 

Dr. Carlos Berlini 

Drª Andrea Verotti 

 

A Comissão promoveu, ainda, no dia 21 de junho, no auditório 

Franco Montoro, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o evento chamado “A 

Adoção e o direito de ser filho”, cujo tema foi “ADOÇÃO em seus aspectos sociais, 

jurídicos e legais”. Foram os promotores do Encontro, alem da Comissão Especial de 

Direito à ADOÇÃO da OAB SP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o 

Gabinete da Deputada Estadual Rita Passos, o Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo e a 

ONG Humanitária Internacional Ai.Bi. – Amici dei Bambini. 

 

O público alvo foi formado por cerca de 250 participantes entre 

Operadores do Direito (Advogados, Magistrados e Desembargadores, Promotores de 

Justiça, Defensores Públicos), Operadores Sociais (Assistentes Sociais e Psicólogos dos 

serviços públicos ou privados), Técnicos do Judiciário, Acadêmicos de Direito, de Serviço 
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Social e de Psicologia, Conselheiros de Direito dos Conselhos Municipais e Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente, Conselho de Assistência Social e Conselhos 

Tutelares, além de Técnicos e Diretores de Instituição de Acolhimento e Integrantes de 

Grupos de Apoio à Adoção. 

 

 

3 – Proposta: estudar e dar andamento ou não à proposta de Drª Laila Shukair 

(Promotoria dos Direitos Difusos da Criança e do Adolescente) e da ABMP de promover 

cursos sobre o Direito da Criança e do Adolescente nas instituições superiores de ensino 

do Direito. 

 

A proposta nos foi feita pela referida promotora de Justiça, ainda 

no final do ano de 2009. Não houve a possibilidade de se levar adiante a idéia, pois nas 

considerações feitas internamente na Comissão ponderou-se que aspectos de ordem 

institucional e que envolveriam um quadro maior de Colegas e a participação da 

Seccional poderiam ser mais bem discutidas e aprofundadas com outras esferas, órgãos 

e Comissão da OAB SP. 

 

 

4 – Proposta: montar e oferecer à ESA/OAB um curso rápido de algumas horas sobre os 

temas da convivência familiar e da ADOÇÃO 

 

Embora tenhamos, com esmero e cuidado, preparado juntamente 

com a Escola Superior de Advocacia um interessante curso sobre ADOÇÃO, não houve a 

possibilidade de executá-lo por motivos alheios à vontade desta Comissão e da própria 

ESA.  

 

Avaliação posterior deu-nos conta de que não houve o interesse 

desejado e a viabilidade (inclusive financeira), dado que o Curso seria voltado a 

profissionais com formação de nível superior e a taxa cobrada não condizia com a 

disponibilidade do público alvo, formado quase em sua totalidade de profissionais de 

escolarização média e de voluntários em instituições e ONGs. 
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Para conhecimento, segue o Programa que foi elaborado por 

equipe dirigida pelo Vice-Presidente Dr. Pedro Cherto e que contou com a participação do 

Presidente Dr. Antonio Carlos Berlini, Drª Nadia Ranieri dentre outros. 

 

 
 
DIREITO À ADOÇÃO: ASPECTOS LEGAIS, SOCIAIS E PSICOLÓGICOS  
 

06/10/2010 
Coordenador: Osvaldo Arvate Júnior  
(advogado e membro efetivo da Comissão Especial de Direito à ADOÇÃO da OAB/SP)  
 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
Palestrante: Nelson Alda  
(Coordenador do Abrigo da Associação Santa Teresinha e Membro Consultor da Comissão 

Especial de Direito à ADOÇÃO da OAB/SP ) -  
 
ASPECTOS GERAIS E PROCESSUAIS DA ADOÇÃO  
Palestrante: Nádia Ranieri  
(advogada e membro efetivo da Comissão Especial de Direito à ADOÇÃO da OAB/SP  
 
13/10/2010 

Coordenadora: Andrea Verotti 
(advogada e membro efetivo da Comissão Especial de Direito à ADOÇÃO da OAB/SP) 
 
O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCESSO DE ADOÇÃO 
Palestrante: Francismar Lamenza  
(Promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional da Lapa – 
S.P.) 

 
ADOÇÃO INTERNACIONAL  
Palestrante: Antonio Carlos Berlini  
(advogado e Presidente da Comissão Especial de Direito à ADOÇÃO da OAB/SP) 
 
20/10/2010 
Coordenador: Dr. Hélio Ferraz 

(advogado e membro colaborador da Comissão Especial de Direito à ADOÇÃO da 
OAB/SP) 
 
OS SERVIÇOS TÉCNICOS E O PROCESSO DE ADOÇÃO  
Palestrante: Leila Dutra Paiva  
(psicóloga judiciária, Professora de Psicologia da Universidade Mackenzie) 
 
GRUPOS DE APOIO À ADOÇÃO E A PREPARAÇÃO À ADOÇÃO  
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Palestrante: Maria Antonieta Pisano Motta  
(psicóloga e coordenadora do GAASP – Grupo de Apoio à ADOÇÃO de São Paulo) 
 
27/10/2010 
Coordenador: Pedro Carvalhaes Cherto  
(advogado, sócio da Cherto e Carvalhaes – Advogado e vice-presidente da Comissão 
Especial de Direito à ADOÇÃO da OAB/SP) 
 
ADOÇÃO POR HOMOSSEXUAIS  
Palestrante: Dra. Viviane Girardi  
(advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente 

desenvolve atividades profissionais em São Paulo, na área do direito de família e das 
sucessões, onde é também Diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família IBDFAM - 
da Seccional São Paulo e professora dessa escola e coordenadora do presente curso) –  
 
O FILHO ADOTIVO  
Palestrante: Dra. Gina Khafif Levinzon  
(doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, psicanalista, membro 
da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente do curso de Especialização 
em Psicoterapia Psicanalítica - USP, membro da Associação de Psicoterapia Psicanalítica) 

 

 

5 – Proposta: a cada três reuniões convidar um especialista de áreas de conhecimentos 

afins ou uma Autoridade de Governo para expor aos membros da Comissão um tema de 

interesse desta. 

 

Saliente-se que a Comissão convidou alguns palestrantes para 

exposição de seus trabalhos perante a própria Comissão de Adoção, numa forma de 

intercâmbio de idéias visando não só o aprimoramento jurídico, mas também o 

fortalecimento das relações institucionais, citando, por exemplo, a palestra ministrada no 

dia 15/06/2010, pelas Drªs. Ana Cristina Amaral Marcondes de Moura e Dilza Matias, do 

Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social e Psicologia Do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, acerca de temas correlatos às coordenadas e diretrizes para as 

assistentes sociais e funcionamento do cadastro para ADOÇÃO.  

 

 

javascript:FAQ_Show(1);
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6 – Proposta: montar e oferecer às instituições de ensino de nível superior nas áreas do 

Direito, Serviço Social e Psicologia  um curso rápido de algumas horas (reconhecido por 

estas instituições) sobre os temas da convivência familiar e da ADOÇÃO. 

 

Foi elaborada pela integrante da comissão, Dra. Marcelli Cereser, 

uma apresentação de Slides, no programa de informática “powerpoint”, voltada à 

apresentação de palestras desta Comissão, pautada nos elementos didáticos contidos na 

própria Cartilha da ADOÇÃO desta Comissão (em elaboração), ferramenta que auxilia a 

todos os integrantes da Comissão nas exposições e palestras sobre o tema.  

 

Estamos em fase de contatos com diversas instituições de ensino 

jurídico para a proposição de cursos sobre as temáticas da ADOÇÃO. 

 

 

7 – Proposta: dar continuidade à produção e sistematização dos artigos e comentários ao 

ECA para divulgação aos profissionais de áreas afins. 

 

Encontra-se pronto e em vias de publicação na internet uma 

extensa coleção, elaborada pela Drª Katia Shimizu, composta de artigos entrevistas e 

matérias jornalísticas, que estará à disposição dos colegas advogados e público em geral. 

 

 

IIII  ––  CCaammppaannhhaass,,  eevveennttooss  ee  vviissiibbiilliiddaaddee  ppúúbblliiccaa  ddaa  CCoommiissssããoo::  

 

1 – Proposta: montar uma equipe interna que se ocupe da montagem da página da 

Comissão no site da OAB, nos moldes daquela da Comissão da Criança e do Adolescente  

 

A iniciativa está em estudos de viabilidade técnica e montagem de 

conteúdo que estará à disposição nas páginas internas do site da Seccional. 

 

 

2 – Proposta: Dar andamento ao tema da ADOÇÃO no “Projeto OAB vai à escola”. 
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Os contatos com escolas particulares e da Rede Pública já foram 

iniciados por três membros da Comissão (Dr. Francesco Bonardo, Dr. Aleksandro 

Clemente e Dr. Osvaldo Arvate).  

 

Experiências nesta área já foram feitas com sucesso em 

Itapetininga pela Drª Eunice Granato com escolas públicas e particulares naquela cidade. 

 

 

3 – Proposta: propor ações para continuidade e acompanhamento e monitoramento da 

Campanha de Incentivo à ADOÇÃO, lançada no evento de 20 de outubro de 2009 

 

Durante o ano de 2010, foram feitas muitas referências em órgãos 

de imprensa e em eventos sobre a Infância e a Juventude sobre a Campanha lançada em 

2010.  

Por conta desta divulgação, inúmeras vezes fomos contatados por 

profissionais de mídia para entrevistas pessoais e comparecimentos a programas de TV – 

ou mesmo – gravações para participações em rádio. 

 

A Campanha deu grande visibilidade à temática da ADOÇÃO, 

colocando a OAB como referência jurídica na matéria. 

 

Saliente-se o brilhante trabalho de apoio, com que contou esta 

Comissão, desenvolvido pela Assessoria de Imprensa da Seccional na pessoa da 

Jornalista Santamaria N. Silveira e sua equipe. 

 

 

4 – Proposta: manifestar-se em forma de “Nota Pública” sobre assuntos de que se ocupa 

a Comissão, divulgados pela mídia ou que tenham repercussão pública. 

 

Uma única “Nota Pública” foi produzida no ano de 2010, embora 

não tivesse sido publicada pela OAB SP.  
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A mesma fazia referência à ADOÇÃO por casais homoafetivos e 

por indicação da própria Presidência (e mensagem enviada pela Assessoria de Imprensa), 

não seria o caso de manifestar-se institucionalmente sobre a questão. 

 

Entretanto, o conteúdo de tal manifestação norteia internamente a 

posição dos membros da Comissão em relação à temática da possibilidade da ADOÇÃO 

por homossexuais, uma vez que foi elaborada e passou pelo crivo de todos os advogados 

que a compõem. 

 

 

5 - Proposta: montagem de um mailing list interno com endereços de interesse da 

Comissão para futuros convites e publicação de nossos eventos e atividades 

desenvolvidas 

 

Está em constante atualização e sobe a responsabilidade do 

Presidente Dr. Antonio Carlos Berlini, listagem de endereços eletrônicos para 

comunicação direta com vários segmentos da Sociedade e do Estado. Atualmente, a 

listagem conta com mais de 3.000 endereços e-mails. 

 

 

6 - Proposta: Encontro Estadual e encontros regionais com o tema da ADOÇÃO, 

envolvendo as subseções paulistas, autoridades judiciárias,movimentos sociais e grupos 

de apoio à ADOÇÃO do Estado de São Paulo. 

 

No dia 27/11/2010, aconteceu o II ENCONTRO ESTADUAL DE 

ADOÇÃO DA OAB SP, no auditório da UNIFMU - Faculdade Metropolitanas Unidas, 

situada na Av. Liberdade nº 749, em São Paulo/SP, onde foram debatidos temas 

relevantes dentro do estudo da ADOÇÃO, sendo que foram ministradas palestras 

durantes os períodos matutino e vespertino, a saber: “As etapas do processo de 

habilitação para ADOÇÃO e os aspectos legais e práticos do processo de ADOÇÃO”, 

proferida pelas Dras. Eunice Granato e Nádia Ranieri; “Legitimidade de ação nos 
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processos de destituição do poder familiar”, ministrada pelo Dr. Francismar Lamenza, 

Promotor da Infância e Juventude do Foro Regional da Lapa; também na seqüência 

houve um painel ministrado pelo Dr. Eduardo Rezende de Melo, Juiz da Infância e 

Juventude de São Caetano do Sul, e pelo Dr. Nelson Aldá, abordando dados do Conselho 

Nacional de Justiça sobre as audiências concentradas envolvendo crianças e adolescentes 

em regime de acolhimento institucional; a palestra “ADOÇÃO de Crianças com 

Deficiências”, foi proferida pelo médico e advogado Dr. Cláudio Barsanti; e o tema 

“ADOÇÃO Internacional: ainda é necessária no Brasil?”, foi abordado pelos Drs. Antonio 

Carlos Berlini e Dra. Andréia Verotti, sendo que na divulgação do referido encontro, 

novamente foram distribuídos e expostos os cartazes institucionais da OAB/SP de 

incentivo à ADOÇÃO, com o lema: “O amor não tem cor nem idade – Adote essa idéia”.     

 

 

8 - Proposta: Entrevistas e reportagens sobre o tema da ADOÇÃO concedidas aos meios 

de comunicação, em geral 

 

A Comissão concedeu diversas entrevistas em meios de 

comunicação como Televisão, Rádio, Jornal, Revistas e Internet: Dentre elas, citamos as 

mais importantes: 

 

NNºº  DDaattaa  VVeeííccuulloo  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  

1 Maio 
Entrevista no “site” das Edições Paulinas (editora da Igreja 

Católica); 

2 23 de março Primeira entrevista à Rádio Justiça (Brasília) 

3 26 de março Segunda entrevista à Rádio Justiça (Brasília) 

4 14 de abril Primeira Entrevista à TV Record 

5 28 de abril Segunda Entrevista à TV Record 

6 11 de maio 
Entrevista à TV Cidadania 

(acompanhado da Drª Ana Cavallo) 

7 11 de maio 
Entrevista à Programa Olga Bongiovanni 

(acompanhado pelo Vice-Presidente Pedro Cherto) 
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8 17 de maio Entrevista ao Jornal do Grande ABC 

9 20 de maio Entrevista ao “Portal Rudge Ramos”, 

10 24 de junho Entrevista no Canal CNT, com Salete Lemos 

11 28 de junho Entrevista no Jornal “Notícia e Mais”, no Canal CNT 

12 junho Entrevista à Revista Família Cristã, edição de julho 

13 14 de julho Entrevista na RIT TV, Programa “Vejam Só” 

14 13 de agosto Entrevista ao Portal do Grande ABC 

15 31 de agosto Entrevista à Revista “Planet Girl” 

16 setembro 
Entrevista à Revista Cláudia  

(edição de dezembro de 2010) 

17 28 de outubro Terceira entrevista à Rádio Justiça (Brasília) 

18 06 de dezembro 

Entrevista nos estúdios da TV Aberta para gravação de 

matéria para Cartilha Virtual Zilda Arns, uma iniciativa da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP 

 

 

Mostra-se eficaz, ainda, a participação da Comissão em entrevistas 

concedidas por seu Presidente durante o ano de 2010.  

 

A seguir, alguns destes sites: 

 

NNºº  DDaattaa  EEnnddeerreeççoo  iinntteerrnneett  TTííttuulloo  ddaa  MMaattéérriiaa  

1 17/3/2010 

http://www.paulinas.org.br/
publique/cgi/public/cgilua.ex
e/web/templates/htm/fc2008

/view_PUB-
NOT.htm?infoid=47896&editi

onsectionid=7 

Comissão de ADOÇÃO da OAB SP tem 
novo presidente 

 

2 22/3/2010 

http://www.lepetitjournal.co
m/sao-paulo/actu-

saopaulo/54646-sao-paul-et-
rio-de-janeiro-bresil-

actualite-adoption-.html 

ADOPTION - Entre impératif juridique et 
impératif affectif (1) 

3 14/4/2010 
http://www.oabsp.org.br/sub
s/embu/eventos/nova-lei-de-

adocao 

Palestra sobre Nova Lei de Adoções em 

Embú 
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4 7/5/2010 

http://www.lepetitjournal.co
m/rio/actu-rio-de-

janeiro/55108-adoption-
entre-imperatif-juridique-et-

imperatif-affectif-2.html 

ADOPTION - Entre impératif juridique et 
impératif affectif (2) 

5 9/5/2010 

http://www.folhauniversal.co
m.br/integra.jsp?codcanal=9
81&cod=149385&edicao=94

4 

Mães por ADOÇÃO 

6 18/5/2010 
http://www.redeclaret.com.b
r/noticias/1/policia_e_segura

nca/23713/ 

Nova comissão da OAB Rio Claro é 
apresentada semana que vem 

7 18/5/2010 

http://www.guiarioclaro.com
.br/materia.htm?serial=1400
16603&seccao=Editorias&ret
ranca=Eventos&editoria=Coti
diano&OAB-promove-ciclo-

de-palestras 

OAB promove ciclo de palestras 

8 18/5/2010 

http://jornalcidade.uol.com.b
r/rioclaro/dia-a-dia/dia-a-

dia/60217-Encontro-na-OAB-
em-Rio-Claro-discute-adocao 

Encontro na OAB em Rio Claro discute 
ADOÇÃO 

9 21/5/2010 
http://www.pvsp.org.br/003/
00301015.asp?ttCD_CHAVE

=111622 

RITA PASSOS CRIA PROJETO PARA 
SEMANA DA ADOÇÃO NO ESTADO 

10 22/5/2010 

http://jornalcidade.uol.com.b
r/rioclaro/dia-a-dia/dia-a-
dia/60448-OAB-promove-

acoes-de-incentivo-a-adocao 

OAB promove ações de incentivo à 
ADOÇÃO 

11 24/5/2010 
http://www.aibi.it/ita/brasile

-la-settimana-nazionale-

dell%E2%80%99adozione/ 

Brasile: la Settimana nazionale 
dell’adozione 

12 25/5/2010 

http://www.coisasdobebe.co
m.br/bebe/index.php/noticia
s-e-curiosidades/18-noticias-

e-curiosidades/145-dia-
nacional-da-adocao 

No Dia Nacional da ADOÇÃO, 50 mil 
crianças ainda estão em abrigos 

13 25/5/2010 
http://grupomudandodestino

s.blogspot.com/ 

No Dia Nacional da ADOÇÃO, 50 mil 

crianças ainda estão em abrigos 

14 25/5/2010 
http://vivapernambuco.com.

br/site/ 
No Dia Nacional da ADOÇÃO: 50 mil 

crianças ainda estão em abrigos 

15 25/5/2010 

http://noticias.bol.uol.com.br
/brasil/2010/05/25/dia-

nacional-da-adocao-50-mil-
criancas-ainda-vivem-em-

abrigos.jhtm 

No Dia Nacional da ADOÇÃO: 50 mil 
crianças ainda estão em abrigos 
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16 25/5/2010 

http://criancas-
adotar.blogspot.com/2010/0

5/no-dia-nacional-da-
adocao50-mil.html 

No dia nacional da ADOÇÃO,50 mil 
crianças ainda estão em abrigos. 

17 25/5/2010 
http://www.band.com.br/jor
nalismo/cidades/conteudo.as

p?ID=305745 

No Dia Nacional da ADOÇÃO, 50 mil 
crianças ainda estão em abrigos 

18 25/5/2010 

http://www.agensir.it/pls/sir
/V2_S2DOC_A.a_autenticatio
n?tema=Quotidiano&oggetto
=195133&rifi=guest&rifp=gu

est 

BRASILE: L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
DI S.PAOLO APPROVA LA SETTIMANA 

NAZIONALE DELL’ADOZIONE 

19 25/5/2010 

http://www.stj.myclipp.inf.br
/default.asp?smenu=noticias
&dtlh=128787&iABA=Not%E

Dcias&exp= 

Dia Nacional da ADOÇÃO: 50 mil 
crianças ainda vivem em abrigos 

20 25/5/2010 

http://novohamburgo.org/sit
e/noticias/pelo-

brasil/2010/05/25/brasil-
tem-50-mil-criancas-em-

abrigos/ 

Brasil tem 50 mil crianças em abrigos 

21 26/5/2010 

http://minhanoticia.ig.com.b
r/editoria/Brasil/2010/05/26/
deputada+paulista+quer+cri
ar+a+semana+estadual+da

+adocao+9494333.html 

Deputada paulista quer criar a Semana 
Estadual da ADOÇÃO 

22 26/5/2010 

http://www.metodista.br/rro
nline/cidades/2010/maio/dia
-nacional-da-adocao-50-mil-
criancas-ainda-vivem-em-

abrigos/view 

Dia Nacional da ADOÇÃO: 50 mil 
crianças ainda vivem em abrigos 

23 26/5/2010 

http://minhanoticia.ig.com.b

r/editoria/Brasil/2010/05/26/
deputada+paulista+quer+cri
ar+a+semana+estadual+da

+adocao+9494333.html 

Deputada paulista quer criar a Semana 
Estadual da ADOÇÃO 

24 26/5/2010 
http://www.oecumene.radiov
aticana.org/IT1/Articolo.asp?

c=395500 

Brasile: l’assemblea legislativa approva 
la Settimana nazionale dell’adozione 

25 27/5/2010 

http://www.criancanoparlam
ento.org.br/noticias/o-

problema-da-
ado%C3%A7%C3%A3o-no-

brasil 

O problema da ADOÇÃO no Brasil 

26 27/5/2010 
http://artebrasilis.blogspot.c
om/2010/05/adocao-amor-

incondicional.html 

ADOÇÃO: AMOR INCONDICIONAL 
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27 27/5/2010 

http://www.aibi.it/ita/san-
paolo-il-rappresentante-di-
ai-bi-sostiene-la-settimana-

delladozione/ 

San Paolo: il rappresentante di Ai.Bi. 
sostiene la Settimana dell’Adozione 

28 18/6/2010 

http://www.jusbrasil.com.br/
noticias/2241404/adocao-e-

tema-de-seminario-na-
assembleia-legislativa-de-

sao-paulo 

ADOÇÃO é tema de Seminário na 
Assembleia Legislativa 

29 18/6/2010 

http://www.al.sp.gov.br/port
al/site/Internet/menuitem.a1

c225b7115c71e21989dd108
50041ca/?vgnextoid=f6b365
7e439f7110VgnVCM1000005
90014acRCRD&vgnextfmt=s
econdView&id=33497a006a7
49210VgnVCM10000060001

4ac____ 

ADOÇÃO é tema de Seminário na 
Assembleia Legislativa 

 21/6/2010 

http://www.al.sp.gov.br/port
al/site/Internet/menuitem.4b
8fb127603fa4af5878321085
0041ca/?vgnextoid=f6b3657
e439f7110VgnVCM10000059
0014acRCRD&id=1c01d92aef
a59210VgnVCM1000006000

14ac____ 

Seminário na Assembleia aborda 
aspectos legais e jurídicos da ADOÇÃO 

30 28/6/2010 
http://www.deputadaritapass
os.com.br/pag_not.php?cod

=265 

Rita Passos em seminário diz que é 
soldado nas causas da ADOÇÃO 

31 16/7/2010 
http://www.youtube.com/wa

tch?v=jmw945LmM1o 
Novas Leis de ADOÇÃO para o Brasil 

32 16/7/2010 
http://www.oabsp.org.br/not

icias/2010/07/14/6268 

ADOÇÃO - O MAGISTÉRIO DA IGREJA, A 

CRIANÇA ABANDONADA E A FAMÍLIA 
QUE A ADOTA 

33 17/8/2010 

http://www.dgabc.com.br/Ne
ws/5826352/italianos-sao-
recordistas-em-adocao-no-

brasil.aspx 

Italianos são os recordistas em adoções 
no Brasil 

34 17/8/2010 

http://www.vooz.com.br/noti
cias/italianos-sao-os-

recordistas-em-adocoes-no-
brasil-42700.html 

Italianos são os recordistas em adoções 
no Brasil 

35 18/8/2010 
http://www.uniso.br/noticias
/NotCompleta.aspx?noticia=

1681 

Semana Jurídica prossegue até sexta 
(20) 
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36 20/8/2010 

http://www.fc.org.br/publiqu
e/cgi/public/cgilua.exe/web/t
emplates/htm/fc2008/view_P

UB-
NOT.htm?infoid=50529&editi

onsectionid=7 

Pastoral Familiar da Arquidiocese de SP 
promove encontro na Semana Nacional 

da Vida 

37 14/9/2010 
http://www.albinoincoerente.
com/2010/09/adocao-sem-

complicacao.html 
ADOÇÃO sem complicação 

38 16/9/2010 
http://www.portalmogiguacu
.com.br/2010/noticias.php?id

=4773 

Grupos paulistas de apoio à ADOÇÃO se 
reúnem em Mogi Guaçu na sexta e no 

sábado 

39 28/9/2010 
http://www.mp.pa.gov.br/no

t100928_01 
Belém – Instituições debatem direito a 

convivência familiar 

40 29/9/2010 

http://www.regiaosantana.or
g.br/site/?secao=noticias&co
d=860&titulo=%93Vida%2C
+Ecologia+Humana+e+Meio

+Ambiente%94+%E9+o+te
ma+da+Semana+Nacional+

da+Vida+ 

“Vida, Ecologia Humana e Meio 
Ambiente” é o tema da Semana 

Nacional da Vida 

 4/10/2010 

http://www.jusbrasil.com.br/
noticias/2403947/judiciario-

vai-debater-direito-de-
criancas-e-adolescentes-a-

convivencia-familiar-e-
comunitaria-em-seminario-

nestas-terca-e-quarta-feiras-
6-e-7 

Judiciário vai debater direito de crianças 
e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária 

41 5/10/2010 
http://www.defensoria.pa.go
v.br/noticia_detalhe.php?ID

=192 

Órgãos de Justiça promovem III 
Seminário Estadual pelo Direito à 

Convivência Familiar 

42 5/10/2010 

http://diariodopara.diarioonli
ne.com.br/N-114660-

SEMINARIO+REUNE+NOMES
+DA+JUSTICA+NACIONAL+

EM+BELEM.html 

Seminário reúne nomes da justiça 
nacional em Belém 

43 5/10/2010 

http://www.jusbrasil.com.br/
noticias/2406285/aberto-

em-belem-iii-seminario-pelo-
direito-a-convivencia-

familiar-e-comunitaria-de-
criancas-e-adolescentes 

Aberto em Belém III Seminário pelo 
Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária de criança... 

44 6/10/2010 

http://www.orm.com.br/ama
zoniajornal/interna/default.a
sp?modulo=222&codigo=493

558 

Seminário faz incentivo à convivência 
familiar 
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45 6/10/2010 

http://atribunapopular.wordp
ress.com/2010/10/05/aberto

-em-belem-iii-seminario-
pelo-direito-a-convivencia-
familiar-e-comunitaria-de-
criancas-e-adolescentes/ 

Aberto em Belém III Seminário pelo 
Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária de crianças e adolescentes 

46 7/10/2010 

http://www.direito2.com.br/t
jpa/2010/out/7/iii-seminario-
pelo-direito-a-convivencia-

familiar-e-comunitaria 

III Seminário pelo Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária de crianças e 

adolescentes reuniu mais de 500 
participantes 

 

 

 

IIIIII  --  PPaarrttiicciippaaççããoo  ddaa  CCoommiissssããoo  eemm  oouuttrraass  eessffeerraass  ddee  ddiissccuussssããoo::  

 

1 - Proposta: montar equipe de estudos e acompanhamento de propostas de 

modificações legislativas de interesse da Comissão no incentivo à convivência familiar e 

comunitária e ADOÇÃO. 

 

Atualmente sob a responsabilidade do Presidente Dr. Antonio 

Carlos Berlini, esta iniciativa tem levado aos Membros da Comissão o conhecimento e a 

atualização constante do andamento de propostas legislativas de interesse da Infância e 

da Juventude e, em particular, as mudanças legais em relação à colocação em família 

substituta. 

 

Acompanhamento e monitoramento constantes das Casas 

Legislativas nas três esferas de Governo têm proporcionado maior conhecimento do 

universo de leis e projetos de leis que compõem jurídico do instituto da ADOÇÃO. 

 

A exemplo disso citamos que a Comissão enviou um Ofício à 

Deputada Estadual Rita Passos, apoiando o Projeto de Lei Estadual nº 813/2008, de 

autoria da mesma, que institui a “Semana Estadual da ADOÇÃO”, na semana que 

antecede o dia 25 de maio. 
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Esta iniciativa gerou importante evento já relatado anteriormente 

para sensibilização da sociedade em torno do tema da ADOÇÃO. Foi a primeira vez que a 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo tratou especificamente do tema da 

ADOÇÃO. 

 

 

2 - Proposta: representação e participação institucional da Comissão junto a fóruns de 

discussão, congressos e seminários e outros eventos nas áreas jurídicas e sociais. 

 

A Comissão pretende cada vez mais estreitar laços com diversos 

órgãos públicos e organismos da sociedade civil em trono da infância e juventude. Para 

tanto, na medida do possível não recusa convites para que participar de Congressos e 

Eventos, mesmo que somente como ouvintes/participantes e esteve presente nas 

seguintes ocasiões:  

 

NNºº  DDaattaa  EEvveennttoo  oonnddee  aa  CCoommiissssããoo  eesstteevvee  pprreesseennttee  

1 20 de março 
4º Ato Público em Defesa da Vida, representada pelo 

Presidente Dr. Carlos Berlini 

2 25 de março 
Posse da atual Diretoria da Seccional Paulista da OAB SP, 

representada pelo Presidente Dr. Carlos Berlini 

3 31 de março 

I Fórum Municipal Pró-Convivência Familiar e Comunitária, 

de Carapicuíba/SP, representada pelo Presidente Dr. Carlos 

Berlini e pelo Sr. Nelson Aldá Filho 

4 05 de maio 

Seminário “Violência e Drogas nas Escolas”, promovido pela 

Editora Paulinas, em São Paulo, Capital, representada por 

seu Presidente e pelo Dr. Aleksandro Clemente; 

5 10 de maio 
Posse da Comissão da Mulher Advogada, cuja representação 

foi feita pela Drª Andreia Verotti 

6 25 de maio 

Comemoração do Dia Nacional da ADOÇÃO, na Subseção de 

Carapicuíba, representada por seu Presidente e pelo Sr. 

Nelson Aldá 
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7 18 de junho 

Posse da Comissão de Direito Trabalhista da OAB SP, 

representada pelo Presidente Dr. Carlos Berlini e plo Dr. 

Aleksandro Clemente 

8 21 e 24 de outubro 
XXIII Colégio de Presidentes de Subseções, na cidade de 

Atibaia, representada pelo Presidente Dr. Carlos Berlini 

9 03 de dezembro 

Lançamento de livro "Os direitos fundamentais da criança e 

do adolescente e a discricionariedade do estado", escrito 

pelo Dr, Francismar Lamenza, com a presença do Presidente 

e dos Membros Dr. Pedro Cherto, Dr. Antonio Augusto 

Guimarães de Souza, Hélio Ferraz, Andrea Verotti e Nadia 

Ranieri 

10 07 de dezembro 

Reunião realizada na Embaixada dos EUA a convite e por 

indicação da OAB/SP com autoridades consulares, governo 

federal, Advocacia Geral da União, entre outros, no 

consulado americano em São Paulo/SP para tratar do tema 

de "Sequestro Internacional", representada pelo Presidente 

Dr. Carlos Berlini 

 

 

3 - Proposta: iniciar os contatos da Comissão a nível institucional com autoridades da 

nossa área, como exemplo CAO da Infância do MP, Corregedoria Geral de Justiça, 

CEJAI/SP, Defensoria Pública, Secretarias Sociais de governo, ACAF/SEDH, Grupos de 

Apoio à ADOÇÃO, Igrejas das mais variadas confissões, Comissões Legislativas e de 

áreas correlatas COREN, Área da Saúde, etc. 

 

Esta ação é desenvolvida de maneira transversal e permeia todas 

as demais atividades e ações da Comissão.  

 

Em todas as ocasiões de eventos internos ou externos da 

Comissão seus membros têm procurado contatar e se fazer presente junto aos demais 

interlocutores da Sociedade e do Estado. 
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4 - Proposta: estudar a viabilidade e a possibilidade jurídico-legal de a Comissão 

participar dos Conselhos paritários (governo e sociedade civil), tais como os Conselhos 

Municipais (CMDCAs), Estadual (CONDECA) e Federal (CONANDA) dos Direitos da Criança 

e do Adolescente e outros 

 

Esta ação iniciou-se e já teve como fruto excelente estudo 

desenvolvido pela Drª Monica Molica, originando proposta ao CMDCA da Cidade de São 

Paulo para que a composição de tal órgão paritário (sociedade e Prefeitura) tenha a 

participação de um membro da OAB SP, como já acontece em outros municípios do 

Estado. 

 

A Comissão também acompanhou atenta aos procedimentos 

denominados “Audiências concentradas”, realizadas no Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, sendo que o membro Dr. Nelson Aldá esteve presente a uma dessas 

audiências, que contou com a participação de Magistrado(s), Promotor(es) de Justiça, 

Defensoria Pública, OAB local, Psicólogo(s) e Assistente(s) social, Equipe(s) Técnica(s) de 

abrigos, sendo que as crianças também foram ouvidas.  

 

A primeira impressão da referida experiência foi positiva, 

despertando o interesse permanente desta Comissão nos referidos trabalhos, que visam 

agilizar os processos de ADOÇÃO das crianças e adolescentes em regime de acolhimento 

institucional. 

 

 

5 - Proposta: participar do 15º ENAPA (Encontro Nacional de ADOÇÃO) a realizar-se 

entre 03 e 05 de junho de 2010, em Campo Grande (MS) 

 

O XV ENAPA – Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à ADOÇÃO, 

realizado na cidade de Campo Grande/MS, entre os dias 03 e 05 de junho, contou com a 

participação e representação das Drªs. Eunice Granato, Nádia Ranieiri e Andréa Verotti. 
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6 - Proposta: aproximar-se das Comissões afins (internas) da própria OAB SP, da área 

social, tais como Ação Social, Cidadania, Criança e Adolescente, Idoso, para discussão e 

ações em torno de temas de interesse comum (políticas públicas, ações legislativas, etc.) 

 

Antecipando-nos à mensagem da Dr.ª Clemência Wolthers, 

durante o Colégio havido em Atibaia, em outubro de 2010, a Comissão de ADOÇÃO já no 

início do ano, havia proposto a interação e o diálogo entre as Comissões com temáticas 

comuns. 

 

Os contatos foram iniciados no ano de 2010 e já traçam 

perspectivas de boa interação entre as Comissões de Família e da Mulher Advogada para 

o próximo ano, com a possibilidade de realização de eventos com temas afins. 

 

A proposta de nossa Diretora não ficará sem a nossa atenção: “Eu 

sugeriria aos presidentes das comissões da Seccional que assumam a responsabilidade 

da integração com as comissões das Subsecções, não fiquem limitados à direção da 

presidência da comissão da seccional São Paulo”. 

 

 

7 - Proposta: oferecer nossa participação na organização e divulgação do VIII Encontro 

Estadual de Grupos de Apoio à ADOÇÃO do Estado de São Paulo, a realizar-se em 

setembro de 2010, na cidade de Mogi-Guaçú. 

 

O 8º Encontro Estadual dos Grupos de Apoio à ADOÇÃO, realizado 

na cidade de Mogi Guaçú/SP; nos dias 17 e 18 de setembro, contou com a participação 

do Presidente Dr. Antonio Carlos Berlini e Dr. Hélio Ferraz e dos integrantes Dr.ª Mônica 

Molica, Dr. Francesco Bonardo, Dra. Eunice Granato, Dr. Antonio Carlos Malheiros e Dr. 

Reinaldo Cintra. 

 



 

Rua Anchieta, 35 - 1º andar CEP - 01016-900 
Fone: (11) 3244-2013 / 2014 / 2015 

Fax: (11) 3244-2011  

 

25 

Comissão  
Especial de Direito à Adoção 
 

A Comissão, por seu Presidente, contribui sobremaneira para o 

surgimento e a criação do Grupo de Apoio à Adoção de Carapicuíba/SP. Várias 

foram as reuniões havidas entre o Presidente e a Drª Janice Vaqueiro, Coordenadora da 

Comissão da Criança da Subseção local. A iniciativa teve berço durante eventos 

realizados naquela Subseção, onde estavam presentes colegas advogados que se 

interessaram pelo tema da ADOÇÃO. O Grupo é uma entidade sem fins lucrativos que 

visa o incentivo à ADOÇÃO, apoiando e orientando as famílias adotivas, os pretendentes 

à ADOÇÃO, e garantindo o direito à convivência familiar das crianças que se encontram 

institucionalizadas.  

 

Nos dizeres dos colegas que iniciam o Grupo, “a primeira linha de 

ação, para os primeiros 04 (quatro) anos de trabalho,.será o apoio às famílias adotivas e 

aos pretendentes à ADOÇÃO, através de reuniões ordinárias, semestrais,com o 

oferecimento do “Curso de preparação à ADOÇÃO” ao pretendentes à ADOÇÃO, que 

estejam ou não em processo de habilitação e ao que façam parte em processo de 

ADOÇÃO já em trâmite no Município de Carapicuíba e Região.  

 

Oportunamente serão criados projetos de atendimentos 

individualizados com a equipe técnica, formada pelo próprio G.A.C e em parceria com a 

equipe técnica da Vara da Infância e Juventude do Município, objetivando o apoio e 

orientações jurídicas, psicológicas e de assistência social às crianças, pais biológicos, pais 

adotivos e candidatos à pais por ADOÇÃO, além, de outros encaminhamentos 

necessários. 

 

Em um segundo momento, a linha de atuação do grupo poderá ser 

ampliado, procurando incentivar e desenvolver uma nova Cultura da ADOÇÃO. O objetivo 

será a criação de meios que estimulem a quebra de mitos e preconceitos ainda 

existentes, como a questão da revelação, das adoções inter-racial, tardia, de portadores 

de necessidades especiais, etc. 

 

É sabido que, culturalmente, existe a pratica da procura de um 

perfil das crianças com as características de serem meninas, brancas, de até dois anos de 
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idade.para serem adotadas, quando na realidade as crianças que necessitam beneficiar-

se do instituto da ADOÇÃO possuem outras características que não estas. Além, disso, a 

segunda fase do projeto do Grupo de Apoio a Adoção poderá incentivar e garantir a toda 

criança à convivência familiar, seja na família de origem ou substituta, primando pelos 

direitos das crianças e dos adolescentes conforme o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

O G.A.C poderá contribuir com as instituições de abrigamento, 

com o trabalho e apoio de sua equipe técnica, colaborando para diminuir o tempo de 

permanência de cada criança e adolescente na instituição, que deve ter caráter provisório 

e excepcional. Para tanto, o G.A.C também poderá desenvolver atividades no sentido de 

promover, estimular e viabilizar o retorno destas crianças às suas família biológicas e de 

origem.” 

 

 

8 - Proposta: Projeto de colocação profissional de adolescentes acolhidos 

institucionalmente 

 

Durante os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Adoção, 

destacamos a iniciativa do Conselheiro Seccional e membro desta Comissão, Dr. Eli Alves 

da Silva, que apresentou proposta a ser desenvolvida institucionalmente, visando 

propiciar e incentivar a oportunidade de trabalho e profissionalização aos adolescentes 

institucionalizados, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade na condição de aprendiz, 

e/ou a partir dos 16 (dezesseis) anos, a fim de que os mesmos possam ter condições de 

deixar os abrigos profissionalizados e aptos a ingressar no mercado de trabalho. 

 

 

IIVV  ––  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

 

Por fim, cumpre-nos ressaltar que sem o imprescindível 

profissionalismo das estruturas institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional São Paulo e a colaboração de seus quadros e sem o desprendimento, 
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voluntariado e dedicação dos Membros da Comissão Especial de Adoção as ações e 

atividades que fazem parte do Programa de Trabalho não seriam executadas com o 

sucesso que alcançaram. 

 

Resta-me, assim, como Presidente da Gestão finda, em nome de 

todos os Membros da Comissão nomeados para o ano de 2010, renovar nosso empenho 

e nossa dedicação para - através dos instrumentos que nos são colocados à disposição 

pela OAB – continuarmos a trabalhar pela causa da Convivência Familiar e Comunitária, 

da qual a ADOÇÃO não é somente uma das modalidades, mas aquela que – por sua 

natureza – dá ao abandonado a possibilidade e a certeza definitiva de RENASCER FILHO 

em outra família que se abre a uma criança com o amor e a dedicação. 

 

 

Respeitosamente, 

 

Antonio Carlos Berlini 

= Presidente =  


