Balcão de Direitos - Comissão de Direitos
Humanos OABSP
No próximo dia 23 de maio de 2022 as 17:00 horas na Rua General Osório, nº 23,
Bairro da Luz, o Núcleo de Movimentos Sociais e População de Rua da Comissão de
Direitos Humanos da OAB/SP, voltará aos plantões presenciais do “BALCÃO DE
DIREITOS”, uma vez que desde inicia do isolamento social por ocasião da Pandemia
do COVID, o atendimento era on line.
O “Balcão de Direitos”, criado em parceria com o Fórum Mundaréu (articulações de
movimentos sociais, organizações culturais, profissionais e lideranças do território da
Luz) momento em que a OAB/SP desenvolve atendimentos gratuitos com a finalidade
de acolher, escutar e orientar as pessoas sobre seus direitos, promovendo
encaminhamentos ou soluções que visem à inclusão social e a recuperação de
eventuais direitos. Também visa encaminhar denuncias acerca de violações dos
direitos humanos sofrido pelas pessoas de um território que se apresenta com
acentuado grau de violência, sobretudo das instituições públicas.
Com a missão de promover os direitos humanos com base nas normas constitucionais
e pactos e tratados internacionais do qual o estado brasileiro é signatário, a OAB/SP
com este projeto visa estabelecer a democracia por via da promoção integral da
cidadania dos sujeitos de direitos.
Esta tarefa além de contar com apoio da sociedade civil, conta também com
articulações com a Defensoria Pública Estadual e Federal, além do Conselho Estadual
de Direitos Humanos e Ministério Público, procurando tecer uma rede de proteção e
garantia dos direitos humanos no território e fortalecimentos dos movimentos sociais e
lideranças no bairro.
Como atuaremos:
Local: Rua General Osório, 23 – Luz - na Sede Luz do Faroeste
Data e local: todas as segundas-feiras das 17:00 às 20:00
Equipes: 4 equipes formadas por 4 advogados/as assessorados pelos membros dos
movimentos sociais, que atuarão em conjunto tanto no acolhimento das pessoas,
como da escuta e compartilhar as orientações para que as pessoas finalizem as
soluções apontadas. As equipes revezarão de acordo com a escala.

Infraestrutura: Sede da Cia. De Teatro Faroeste oferecerá uma sala, mas que
oportuniza segurança a todos/as diante da referencia que possui no território, como
um local de cultura e de promoção dos direitos humanos.
Serviço: Orientação Jurídica e encaminhamento para Instituição adequada para a
resolução da demanda apresentada
Procedimento de Trabalho:
1. Consulta por advogado da Comissão de Direitos Humanos em conjunto com as
lideranças sociais
2. Consulta com assistente social e ou profissional da saude
3. Cadastro da pessoa atendida no Google Drive
a. A pasta tem acesso restrito para garantir a privacidade e segurança das
informações e documentos apresentados no atendimento
b. Registro do Nome, Telefone (email), data e assunto em planilha
c. Criação de Subpasta com o nome do atendido para o arquivamento de
cópias em pdf ou em imagem dos documentos apresentado e do
encaminhamento oferecido
4. Produção de encaminhamento em documento modelo
a. Modelo de documento de encaminhamento
i. Identificação da Comissão
ii. Preenchido à mão
iii. Assinatura do atendido
iv. Assinatura do advogado
v. Criação pela secretaria da OAB/SP do banco de dados
5. Produção de relatórios periódicos com base nas informações presentes na
planilha
Relacionamentos Institucionais que garantam o reconhecimento e validação do
documento de encaminhamento
1. Defensorias
2. Ministério Público
3. Movimentos Sociais
4. Órgãos da Administração Pública Estadual e Municipal relevantes

