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SEMANA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO
JUDICIÁRIO
Em comemoração ao Dia das
Crianças (12 de outubro), as
Comarcas do Estado do Paraná
foram convidadas a iniciarem
novos projetos, ampliarem e
fortalecerem atividades já em
curso e agendarem, de modo
concentrado, audiências e outros
atos em processos com interesse
de crianças e adolescentes.
Este registro representa o
engajamento e o esforço de
diversos magistrados e servidores
que vislumbram a defesa e garantia dos direitos infanto-juvenis, como um
instrumento de transformação social e de construção da cidadania das
futuras gerações. O presente relatório fora composto a partir da
sistematização dos projetos outrora registrados por meio da Ficha de
Inscrição da Ação e a Ficha de Comunicação dos Resultados, por meio das
quais foram informados detalhes das ações a serem especificadas.
Por meio deste, a equipe do Conselho de Supervisão
dos Juízos da Infância e da Juventude do Paraná
aproveita para transmitir o agradecimento às
Comarcas que desenvolveram ações afetas ao tema
e ampliaram ainda mais o alcance das boas práticas
na área da Infância e da Juventude.
Além de números e iniciativas criativas, o principal destaque dos dados
coletados foi reconhecer a visível articulação das Comarcas participantes
com as redes de proteção de seus territórios. O protagonismo do Judiciário
como parte integrante na constante promoção e garantia dos direitos da

criança e do adolescente, revela que o
diálogo e a busca permanente pela
qualificação do atendimento à criança e
ao adolescente estão presentes nas
práxis das equipes em todo o Estado.

Adesão e participação nas Comarcas
Aderiram à proposta 09 magistrados de 05 Comarcas, mais de 50 servidores
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, além de estagiários e uma
ampla rede de apoio composta junto ao Ministério Público, Defensoria
Pública do Paraná, Ordem dos Advogados, Conselhos Tutelares, Secretarias
Municipais.

Das Atividades Desenvolvidas

Atividades Desenvolvidas
Varas de Família
Adolescentes em Conflito com a lei
Violência contra crianças e adolescentes
Mobilidade social
Convivêcia Familiar e Comunitária
Educação para cidadania
Atividades de cultura, esporte e lazer
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Conforme gráfico anteriormente exposto, os maiores índices de
atividades foram voltados à temática de atividades de convivência familiar
e comunitária e educação para
cidadania com um total de 16
ações. Tiveram o intuito de
fomentar a mobilidade social e
atividades de cultura, esporte e
lazer a soma de 10 das
intervenções.
As
temáticas
voltadas à violência contra crianças
e adolescentes resultaram em 3
atividades e para atividades
voltadas a adolescentes em
conflito com a lei e nas varas de
família resultaram em 1 atividade.

No que tange à natureza das atividades, 87% das atividades ocorreram no
âmbito extrajudicial, enquanto 13% foram voltadas ao âmbito judicial,
conforme gráfico exposto a seguir:

Natureza das atividades
Judicial
13%

Extrajudicial
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As atividades propostas no projeto “Semana da Criança e do Adolescente
no Judiciário” desenvolvido pelo CONSIJ foram divididas em eixos, sendo
eles:
● Eixo 1 – Emancipação social de crianças e adolescentes, em parceria
com Escolas, Universidades (acadêmicos/as de pedagogia e educação
física), Servidores (tanto das escolas quanto do Poder Judiciário),
parceiros (que tenham facilidade de comunicação com o público
infanto-juvenil);
● Eixo 2 – Aumento dos índices de resolutividade nos processos que
envolvem crianças e adolescentes, em parceria com os/as
Magistrados/as, servidores/as do Poder Judiciário, parceiros
(entidades de acolhimento e/ou programas de apadrinhamento);
● Eixo 3 – Articulação da rede de atendimento à crianças e
adolescentes, com a participação dos/das Magistrados/as,

servidores/as do Poder Judiciário, Escolas, Universidades e demais
parceiros que possam contribuir para a efetivação de tais práticas;
● Eixo 4 – Capacitação da rede, com a atuação de Magistrados/as,
Servidores/as do município e do Poder Judiciário, Escolas e
Universidades.
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Conforme gráfico acima, 12 (doze) ações corresponderam ao eixo de
emancipação social de crianças e adolescentes, 3 (três) atividades foram
voltadas ao aumento da resolutividade dos processos, 10 (dez) ações em
prol da articulação com a rede de atendimento e proteção e 5 (cinco)
voltadas à capacitação da rede.
Nesse sentido, apresentamos na sequência as atividades que as
Comarcas inscreveram no projeto em questão. Informamos que as imagens
anexadas a este documento foram disponibilizadas por aqueles que
procederam com o cadastro das ações.

SEMANA DA CRIANÇA: SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS

CURITIBA

Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude – (CONSIJ)
e a Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ)
Servidora – Ana Paula Brunkow
Live Musical Solidária
Tratou-se de ação beneficente com a finalidade de arrecadar roupas
infantis e kits de higiene
para crianças acolhidas
em instituições de Curitiba.
O evento
contou
com
a
participação
da servidora e Cantora
Lírica Ana Paula Brunkow,
bem como, o 2º Sargento
Músico do Cindacta- a
pianista Midiã Cabral e com
a parceria e apoio da 2ª Vice
Presidência
nas
artes
visuais e transmissão no
canal You tube.

Corregedoria-Geral da Justiça
Servidoras – Ligia Maria Mazzo Werner, Elisane Glinski e Luciana
Guimarães Rodrigues
Cidadania em Cena
Foi apresentado um projeto aos adolescentes estagiários do TJPR sobre a
conscientização e a importância de um planejamento pessoal e profissional
para o seu futuro, prevenindo assim, a evasão escolar, violência, gravidez
na adolescência e uso de álcool e outras drogas.

Vara da Infância e Juventude de Curitiba
Magistrado – Fábio Ribeiro Brandão
Pauta concentrada de reavaliação trimestral on-line
Resultado (mês de out./2020)
- 210 audiências realizadas;
- 330 PIAs reavaliados;
- redução em 60 no número de acolhidos da unidade, desde a última pauta
de reavaliação trimestral (de julho de 2020) - de 330 em 6 de julho de 2020
para 270 em 31 de outubro de 2020
- com o procedimento de pautas concentradas, a unidade já conta com mais
de 100 adoções realizadas, está com 40 guardas em curso para fins de
adoção (3 para a adoção internacional) e realizou 70 reintegrações
familiares em 2020.

LONDRINA
Vara da Infância e Juventude de Londrina
Magistrada Camila Tereza Gutzlaff Cardoso
Cinema educativo

Cinema ao ar livre nas
Instituições de Acolhimento
NUSELON e MMA onde
foram transmitidos filmes
motivacionais e educativos
visando à conscientização
das crianças e adolescentes.

Capacitação e adoção de boas práticas no judiciário e na Rede de Proteção

Serão realizadas palestras mensais, por videoconferência, com convidados
de renome na atuação na área da Infância e Juventude tendo como público
alvo Servidores, profissionais de saúde, equipes técnicas, Conselho Tutelar,
Serviço de Acolhimento Familiar, Escolas, instituições de acolhimento e
habilitados à adoção.
Projeto iniciado na semana da criança com a convidada Sandra Sobral,
presidente do Instituto Geração Amanhã com o tema "A importância dos
cuidados e do afeto na formação de vínculos".

Capacitação equipes técnicas e educadores sociais das Instituições de
Acolhimento
Palestras disponibilizadas pela
Unimed
Londrina
com
profissionais
capacitados,
iniciando-se na semana da criança
com o Médico Gustavo Vitorino
que falou sobre DSTs.

Seminário Semana da Criança e do Adolescente no Judiciário
Seminário organizado pelo Núcleo de Apoio Especializado que ocorreu
entre os dias 12 e 16 de outubro de 2020 e apoio da 1ª Vara da Infância e
Juventude de Londrina e Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei.

13/10 - 14h - ENTREGA DE BEBÊS PARA ADOÇÃO: ASPECTOS SOCIAIS,
PSICOLÓGICOS E JURÍDICOS
- Convidadas:
Camila Gutzlaff - Juíza de Direito da Vara da Infância e da
Juventude de Londrina.
Susana Lacerda - Promotora de Justiça - MPPR.
Dalva de Azevedo Gois - Mestre e Doutora em Serviço
Social, com atuação, pesquisa e docência nas áreas: famílias, justiça de
infância e juventude e assistência social.
Vivian Marques - Psicóloga, mestre e especialista em psicologia da infância
pela UNIFESP.
Moderadora: Millien Malinowski

14/10- 16h - ADOÇÃO E
EDUCAÇÃO: O QUE TEMOS A
APRENDER COM AS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Convidadas:
Gabriela Casado - Pedagoga
da instituição de acolhimento
NUSELON.
Gilmara Lupion Moreno Doutora em Educação pela
USP,
Docente
do
Departamento. De Educação
da UEL e Membro do Grupo de Apoio à Adoção Trilhas do Afeto.
Leila Donária - Fisioterapeuta por formação. Mãe de 2: atípica pela via
biológica e típica pela via adotiva.
Mariana Barros - Assistente Social por formação. Mãe de 2 pela via adotiva
e biológica.
Moderadora: Laura Lago

15/10- 14h - A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM PROCESSOS
LITIGIOSOS DE VARA DE FAMÍLIA
Convidados:
Glícia Brasil - Psicóloga do TJRJ.
Mauro Henrique Ticianelli - Juiz de Direito do TJPR.
Maria Luiza Valente - Assistente Social. Docente da PUC RJ.

Moderadora: Lara Schmitt

16/10 – 17h:30m - SOCIOEDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA - UM
OLHAR PARA AS BOAS PRÁTICAS EM LONDRINA
Convidados: Amarildo de Paula Pereira - Diretor do CENSE Londrina 2.
Claudia Catafesta - Juíza de Direito da Vara de Adolescentes em Conflito
com a Lei e Coordenadora do NAE.
Jacqueline Marçal Micali - Secretária de Assistência Social de Londrina.
Márcio Schimidt - Diretor do CENSE Londrina 1.
Moderadora: Aline Fioravante

Atividades de Lazer e Recreação
06/10 - 16h - Piquenique ao ar livre com música ao vivo - Instituição Lar
Anália Franco
07/10 - 9h Apresentação da
Associação
Londrinense de
Circo
e
disponibilização
da cama elástica
para os acolhidos
brincarem - Instituição Lar Anália Franco
07/10 - 14h - Dia da Beleza (com a presença de profissionais voluntários
para fazer corte de cabelo, penteados, unhas, sobrancelhas) – Instituição
Lar Anália Franco

07/10 - Apresentação da Associação Londrinense de Circo - Instituição
Nuselon

08/10 - 15h- Desfile de
Primavera com roupas de
materiais recicláveis, visando
conscientizar os acolhidos
sobre o cuidado com o meio
ambiente – Lar Anália Franco
09/10 - Cine Pipoca com
sessão para adolescentes e
outra para crianças, com o
filme de escolha deles - Lar
Anália Franco
09/10 - Gincana - com diversas
atividades- Lar Anália Franco
10/10 - Festa voluntários UBS - Instituição Nuselon
12/10 - 14h – Sessão de contos - histórias com a utilização de bonecos – Lar
Anália Franco

Reavaliação das medidas protetivas de acolhimento institucional em
vigor
Estimativa de analisar os processos com interesse de crianças e
adolescentes na pauta durante a Semana da Criança.

PATO BRANCO
Vara da Família, Infância e Juventude e Anexos de Pato Branco
Magistrada Franciele Estela Albergoni de Souza Vairich

Falando sobre os Direitos das Crianças e Adolescentes nos 30 anos do ECA

Os profissionais participaram da aula online, ofertada por duas escolas da
rede particular do município, em turmas de 4º ano do ensino fundamental,
abordando as temáticas da comemoração dos 30 anos do ECA, bem como
dos Direitos das Crianças e Adolescentes.
O objetivo é discutir sobre os Direitos fundamentais das Crianças e
Adolescentes; Promover um momento de reflexão sobre os direitos das
crianças e adolescentes no cotidiano; Sensibilizar para a importância do
ECA.

PONTA GROSSA
Dra Noeli Salete Tavares Reback

Capacitação de Famílias Acolhedoras
Participação da VIJ na Capacitação de Famílias Acolhedoras do município
de Ponta Grossa.
A Capacitação de famílias este ano ocorreu de forma remota e ocorre como
forma de preparar as famílias para receber as crianças e adolescentes em
acolhimento. A atividade é realizada em parceria entre a VIJ e a FASPG, e
conta com a participação da magistrada e de servidores para sanar dúvidas
quanto ao acolhimento.

Participação do SAI em reunião REMOTA do Grupo de Apoio à Adoções
Necessárias - GAAN
A ação visa prestar informações relevantes sobre o processo de habilitação
para adoção.
Foram prestadas
informações
relevantes sobre
o processo de
habilitação para
adoção.

Inspeção nas instituições de acolhimento

Foram realizadas inspeções em 5 instituições de acolhimento e no Serviço
de Famílias Acolhedoras (de maneira remota), em que participaram
aproximadamente 15 profissionais das equipes técnicas das instituições.
Além das inspeções foi realizada reunião com as equipes técnicas do SAI e
das instituições, junto à magistrada e representante do Ministério Público,
para discussão da situação processual e familiar de cada um dos acolhidos.

Atividades externas com crianças e adolescentes acolhidos
Realização de Atividades externas, em locais de pouco acesso de pessoas e
seguindo
as
recomendações
das
autoridades sanitárias a
fim de buscar alternativas
ao isolamento social.
Participaram da atividade
aproximadamente
35
crianças e adolescentes.

Projeto Música para Todos

Apresentação cultural do professor responsável pelo Programa Música Para
Todos transmitido online para as crianças e adolescentes acolhidos.
O
objetivo
da
atividade é incentivar
a produção artística e
cultural desenvolvida
por
crianças
e
adolescentes
atendidos
por
medidas protetivas e
socioeducativas, mas
também proporcionar momentos culturais para os acolhidos como forma
de mitigar os efeitos do isolamento social devido à pandemia.
Participação de cerca de 20 crianças e adolescentes acolhidos

Encontro remoto entre Padrinhos Afetivos e crianças e adolescentes
Acolhidos

Reunião remota, em
que os padrinhos
afetivos participaram
de atividades lúdicas
e informativas aos
acolhidos, com apoio
da equipe do SAI.
Participação cerca de
35
crianças
e
adolescentes
acolhidos
e
5
padrinhos afetivos

Cine Drive-in com crianças e adolescentes acolhidos

As
crianças
e
adolescentes acolhidos
puderam participar de
uma sessão de cinema
drive-in,
onde
permaneceram
nos
automóveis
disponibilizados
pela
instituição, seguindo as
recomendações
das
autoridades sanitárias.
Participação de aproximadamente 20 crianças e adolescentes

Palestra do Programa Jovem Cidadão no Mercado de Trabalho: Meu
Primeiro Emprego

Palestra
tema

com o
“Meu
Primeiro

Emprego”.
Estimativa

de
público
participante
no
evento: Cerca de
30 adolescentes participantes do Programa Jovem Cidadão no Mercado de
Trabalho e Programa Adolescente Aprendiz

Live Família Legal

Foi realizada uma live em parceria com o NEDDIJ - Núcleo de Estudos e
Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - no formato de mesa temática,
com transmissão ao vivo pelo canal do "youtube" do Curso de Serviço Social
da UEPG, na data de 20 de outubro de 2020, às 17h, na qual foi explanado
sobre o funcionamento do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da
Infância e da Juventude de Ponta Grossa (NEDDIJ) e sobre o Projeto Família
Legal, da Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa, a fim de esclarecer
a população em geral quanto às atividades realizadas por ambos, tratando,
ainda, do direito à convivência familiar e comunitária que possuem a
criança e o adolescente, garantido pelo Estatuto da Criança

e do Adolescente em seu artigo 19, dado o contexto da pandemia causada
pelo Sars-CoV-2.
Público participante: Comunidade em geral, bem como acadêmicos de
Serviço Social, Direito e profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente.

Entrega Consciente Encontro On Line com
Equipes de Saúde

Trata-se
de
uma
reunião remota, por
aplicativos de reunião,
junto com a equipe do
Hospital Universitário
Materno
Infantil,
responsáveis
pelo
atendimento
de
grande demanda de
maternidade.
Público alvo: profissionais que atuam nos hospitais junto à maternidade.

Círculo de Práticas Restaurativas: equipe do SAI

Círculo de Diálogo com a equipe do SAI que visa motivar a equipe do SAI,
de forma a melhorar o atendimento ao público.

RODA DE CONVERSA COM EDUCADORES SOCIAIS DAS INSTITUIÇÕES DE
ACOLHIMENTO
Foi realizada uma
reunião remota com
os profissionais das
instituições
de
acolhimento a fim de
trabalhar temas de
seu interesse.
A reunião contou com
19 Educadores sociais
das instituições de
acolhimento.

Campanha COVID-19

Campanha de orientação e
divulgação sobre as restrições
impostas
pelos
decretos
municipais à circulação de
crianças e adolescentes no
comércio e outros serviços no
município. Campanha voltada
aos responsáveis e às crianças e
adolescentes, de forma lúdica,
por canais de mídia, redes sociais
e junto às atividades escolares
remotas.
Estimativa de público a ser atendido: Crianças e adolescentes residentes no
município e seus responsáveis.

Santa Isabel do Ivaí
Dra Chelida Roberta Soterroni Heitzmann
A importância da convivência familiar e comunitária: a busca por família
extensa
Reunião virtual ministrada pelos
integrantes da 9ª Eram para
capacitação e disponibilização por
e-mail de material escrito com
sugestão de formulário.
A atividade contou com a presença
dos integrantes da 9ª Eram, de
conselheiros
tutelares
e
representantes da rede de proteção
social especial do município de
Santa Isabel do Ivaí e das comarcas
de Santa Mônica e Planaltina do
Paraná. Participaram em torno de
15 profissionais.

Termo de Cooperação-protocolo de escuta especializada e depoimento
especial da comarca de Santa Isabel do Ivaí

Reunião virtual ministrada pela juíza de Direito Chelida Roberta Soterroni
Heitzmann no dia 15/10/2020 as 13h00 com os órgãos da rede de proteção
sobre o termo de cooperação – protocolo de escuta especializada e
depoimento especial.
Participaram a magistrada e ministrante da reunião Chelida Roberta
Soterroni Heitzmann, a 9ª Eram e representantes de diversos serviços e
instituições da rede de proteção como Ministério Público, da rede de
proteção social dos municípios, da rede de saúde, da rede de ensino,
representantes governamentais dos municípios e dos conselhos tutelares.
O público provável foi de 30 pessoas.

Depoimento Especial- Manual de conduta de servidores, funcionários e
estagiários da comarca de Santa Isabel do Ivaí

Reunião virtual ministrada pela juíza de direito Chelida Roberta Soterroni
Heitzmann no dia 15/10/2020 as 16h00 visando orientação dos servidores,
funcionários e estagiários que atuam na comarca de Santa Isabel do Ivaí
quanto à necessidade de especial respeito às vítimas crianças ou
adolescentes, as quais, a partir de sua peculiar condição de pessoa em
desenvolvimento, devem ser destinatárias da proteção integral e
resguardadas de toda forma de violência institucional, já que gozam de
direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha.
Participaram a magistrada e ministrante da capacitação Chelida Roberta
Soterroni Heitzmann e 10 servidores.

Iniciativa:

