17 DE FEVEREIRO - REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS INFANTOJUVENIS DA OABSP
Estavam presentes: Beatriz, Denise, Diego, Ingrid, Michele, Priscila, Thaís.

Informes sobre nomeações:
●
●

Diego informou que todas as providências já foram tomadas para a nomeação, porém
as pendências estão na Presidência da OABSP.
Diego solicitou que aqueles que fizeram indicações de nomes passem os contatos, a
fim de assegurar a participação independentemente da nomeação formal.

Informes sobre atividades na ESASP:
●

●
●
●
●
●

●

●

Thaís informou que todas as providências para a publicação do libre “Avanços e
Desafios no Marco Legal da Primeira Infância” foram tomadas e o livro deverá estar
pronto em março.
Thaís informou que fez contribuições ao curso de Direitos de Crianças e
Adolescentes para Advogadas e Advogados Dativos.
Thaís informou que já informou a ESASP sobre o curso para conselhos tutelares. Diego
ficou de enviar suas contribuições ao curso para dar continuidade.
Thaís informou que submeteu proposta de podcast à ESASP e irá compartilhar a
proposta para eventuais contribuições e início de gravações.
Thaís informou que realizou reunião com NEIJ-DPESP para tratar das temáticas
urgentes para formações.
Thaís informou sobre a possibilidade de organizar cursos de prática de curta duração
(20 horas) temáticos, no âmbito dos quais os interessados da Comissão deverão
submeter propostas para que ela encaminhe à ESASP.
Thaís informou que recebeu proposta de curso sobre defesa de adolescentes acusados
de cometer atos infracionais elaborado por Mariana, que indicou a importância da
realização conjunta com DPESP. Apresentou o curso à DPESP, que aprovou sem
sugestões. Compartilhará com Mayara e Ana Freitas para contribuições, antes de
fechar como Mariana e encaminhar à ESASP.
Ana Freitas irá preparar proposta de curso sobre saúde mental e internação
compulsória de crianças e adolescentes.

Informes sobre coordenadoria dos direitos de crianças e adolescentes da Comissão de
Graduação, Pós-Graduação E Pesquisa:
●

Ana Freitas informou que está com calendário de datas e eventos, o qual seria
compartilhado com a Comissão de Direitos Infantojuvenis, para contribuições no
conteúdo e co-organização.

●

●

Ana Freitas informou que está programando Congresso de 30 anos do ECA, para julho,
o que será conversado para construção conjunta com a Comissão de Direitos
Infantojuvenis.
Ana Freitas informou que está organizando chamada de artigos sobre direitos de
crianças e adolescentes, o que será compartilhado com Thaís e Diego.

Atuação no tema de trabalho infantil:
●

Ingrid e Priscila vão organizar proposta de atuação da Comissão de Direitos
Infantojuvenis, elaborar curso de curta duração para ESASP e verificar a possibilidade
de participação no Fórum PETI.

Honorários advocatícios:
●
●

●

Diego irá agendar reunião da Comissão de Direitos Infantojuvenis com a Comissão de
Assistência Judiciária.
Beatriz e Michele irão fazer um levantamento dos procedimentos relacionados a
direitos de crianças e adolescentes que devem constar em uma tabela de honorários, a
partir da atuação da Defensoria Pública.
Thaís consultará outras comissões estaduais sobre a existência de tabela de honorários
com detalhamento de procedimentos na área de direitos de crianças e adolescentes.

Arquivo do CERCA:
●
●
●

Denise informou que o Arquivo Público aceitou receber os processos do CERCA, mas
que este não está avançando nas negociações.
Thaís ficou responsável de enviar contatos na DPESP e TJSP para que sejam envolvidos
na questão.
Denise e Diego ficaram responsáveis por seguir mediando contato entre CERCA e
Arquivo Público de SP.

Evento FDUSP – 30 anos do ECA:
●
●
●

Denise informou que a professora Eunice irá oficializar o pedido de realização do
evento.
Priscila apontou choque da data prevista com o dia do funcionário público, o que
inviabilizaria sua realização.
Foi proposta como nova data para o evento os dias 7 e 8 de outubro.

Formação para atuação em casos de acompanhamento de adolescentes acusados do
cometimento de ato infracional:

●

Ana Freitas irá apresentar proposta de formação para a Comissão de Direitos
Infantojuvenis sobre a temática.

Acesso ao Google Drive:
●

Verificou-se que todos os membros da Comissão de Direitos Infantojuvenis têm acesso
ao GoogleDrive, com exceção de Beatriz, que será adicionada.

Próxima reunião:
●

Agendada para 16 de março, em local a confirmar.

