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Temas Sobre
Infância e
Juventude

A

Série Informativa,lançada em outubro de 2018 por
iniciativa da CEIJ, em parceria com a Coordenadoria de Imprensa, é uma publicação periódica no Portal do TJPA destinada a Magistrados e Servidores,
com destaque às equipes interprofissionais. A série
trata sobre temas relacionados à infância e juventude com o objetivo de disseminar informações e
procedimentos pertinentes à área da Justiça da Infância e Juventude e demais matérias correlatas no
âmbito do Poder Judiciário. O periódico,que se encontra em sua sétima edição,foi projetado e desenvolvida para oferecer uma leitura dinâmica,apropriada

aos formatos eletrônicos, sem deixar de tocar em
pontos importantes da prática diária de magistrados e servidores, na seara da infância e juventude.
Clique aqui para ter acesso a todas as publicações.
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Ceij propõe à
Escola Judicial
cursos na área de
infância e
juventude
Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ) apresentou à Escola Judicial do Pará juiz Elder Lisboa (EJPA) propostas de cursos com o objetivo
de colaborar com a formação inicial, continuada e
especializada de magistrados e servidores na área
da infância e juventude. Veja os cursos propostos
por meio de projetos:
– Curso Básico sobre o Sistema Nacional de Gerência de Adoção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes;

– Encontros de Práticas em Depoimento Especial do
TJPA;
– Cursos Básicos de Formação de Entrevistadores
em Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes no Sistema de Justiça;
– Curso Básico para Facilitadores de Preparação à
adoção;

– Curso de Formação Inicial em Justiça Juvenil e Socioeducação;
– Curso de Especialização em Direito da Criança e
do Adolescente.
Os projetos estão em fase de análise de viabilidade
de execução pela EJPA e Secretarias deste poder Judiciário.
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Conta Comigo oferece
curso a voluntários
em serviço de
acolhimento

N
Curso básico foi oferecido
pela Ceij em parceria
com a Unama

o período de 16 de fevereiro a 09 de março, foi realizado pela CEIJ, com apoio da UNAMA, o Curso Básico para Voluntários em Serviços de Acolhimento. Por meio de metodologias
ativas, o curso ofereceu formação básica às pessoas postulantes ao apadrinhamento afetivo,além de prestar orientações às pessoas com intenção de realizar outros trabalhos
voluntários nos serviços de acolhimento conveniados com o
Programa Conta Comigo. O curso,que contou com a participação de 43 pessoas, foi semipresencial com carga horária
total de 30 horas.
A próxima turma ocorrerá no período de 14/09 a 05/10, as
inscrições já estão abertas no site www.tjpa.jus.br/contacomigo.
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Crianças e
adolescentes
acolhidos recebem
preparação para
apadrinhamento
afetivo

N

o período de 16 de março a 13 de abril,foi realizado o curso de preparação ao apadrinhamento afetivo para crianças e adolescentes acolhidos, inscritos no Programa
de Apadrinhamento Conta Comigo. Realizado pela UNAMA, com apoio da CEIJ, o curso contou com cinco oficinas,de 3h30min/a cada,com uma carga horária total de

17h30min. Por meio de metodologias ativas, as crianças
e adolescentes foram estimulados a compreender o apadrinhamento afetivo e refletir sobre o gerenciamento da
ansiedade,no período de espera pela construção do vínculo afetivo como afilhados. Participaram dessas oficinas 22 crianças e adolescentes acolhidos.

Participantes do curso
foram estimulados a
refletir sobre a ansiedade
no período de espera
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Reuniões
orientam
instituições

N
Quatro reuniões
interinstitucionais
tiveram a participação
de 35 pessoas

os meses de fevereiro a abril, foram realizadas quatro reuniões interinstitucionais com a participação estimada de 35
pessoas. As reuniões tiveram como objetivo fortalecer,efetivar, divulgar e orientar as ações conjuntas de todos os profissionais e instituições conveniadas ao Programa de
Apadrinhamento Afetivo Conta Comigo, entre elas, a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ), os serviços de acolhimento e as Varas de Infância e Juventude.
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Rodas de diálogo
fortalecem
vínculos

N

o primeiro semestre deste ano, foram realizadas
duas rodas de diálogos de acompanhamento do
apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes acolhidos do Programa Conta Comigo. Com o
objetivo de proporcionar apoio,reflexões e orientações aos pretendentes ao apadrinhamento afetivo,
possibilitando a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos. A ação foi coordenada pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ)
com a parceria dos serviços de acolhimento de Ananindeua e Belém e apoio das Varas da Infância e Juventude ligadas ao programa.

CEIJ contou com parcerias
de serviços de acolhimento
e Varas de Infância e
Juventude

Encontro
favoreceu troca
de experiências
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Comarca de
Castanhal prepara
programa de
apadrinhamento
or solicitação do juiz Francisco Jorge Gemaque Coim bra, titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, com competência em Infância e
Juventude,a Coordenadoria Estadual da Infância e
da Juventude (CEIJ), com o apoio da Vara de Infância e Juventude de Castanhal e Secretaria Municipal de Assistência Social de Castanhal,realizou nos
dias 2,8,15 e 22 de maio,o Curso de Formação sobre
Apadrinhamento Afetivo para Profissionais do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes da Comarca de Castanhal. Participaram do
curso 18 pessoas,entre servidores da Vara de Infância e Juventude de Castanhal, analistas judiciários

Participaram do curso servidores da Vara
de Infância e Juventude e profissionais do
serviço de acolhimento

das áreas de psicologia,pedagogia e serviço social,
profissionais do serviço de acolhimento local, Defensoria e Ministério Público, Grupo de Apoio à Adoção de Castanhal e Centro de Referência da Assistente
Social (CRAS), além de conselheiros tutelares e de
direitos. Por meio de metodologias ativas, o curso
tratou de temáticas como limites e possibilidades
do apadrinhamento afetivo,a necessidade de esta-

belecer critérios de cadastramento,seleção,preparação e acompanhamento posterior de padrinhos
e madrinhas, além da necessária preparação das
crianças e adolescentes ao apadrinhamento afetivo. A formação foi um incentivo para que os profissionais de Castanhal, de forma integrada, elaborem
seu próprio programa de apadrinhamento, considerando as peculiaridades e necessidades locais.
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Adoção é tema
de seminário em
Abaetetuba

A
Representantes das
Comarcas de Abaetetuba,
Moju,Igarapé-Miri e
Barcarena participaram
do seminário

Equipe Interprofissional da CEIJ realizou palestra,no dia 2 de
junho,sobre o Programa de Entrega Voluntária para Adoção
no III Seminário sobre Adoção, que ocorreu na Comarca de
Abaetetuba. O seminário foi promovido por meio da 1ª Vara
Cível e Empresarial,Vara Privativa da Infância e Juventude e
pelo Setor Multiprofissional. Participaram do seminário
representantes das Comarcas de Moju, Igarapé-Miri e Barcarena,
que também integram o Polo de Abaetetuba, além de
profissionais das áreas de saúde,educação,assistência social
e da rede de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
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Evento sobre direito
à convivência familiar
e comunitária envolve
moradores de rua
CEIJ realizou,no dia 06 de junho,uma roda de conversa no Centro Especializado para a População em
Situação de Rua (Centro Pop) com o objetivo de estimular reflexões e promover orientações sobre o

direito à convivência familiar de crianças e adolescentes,adoção e entrega voluntária para adoção. A
atividade ocorreu por solicitação da psicóloga Caroline Ribeiro,coordenadora do Centro Pop.
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Encontro
nacional reúne
coordenadores
de infância e
juventude

O

desembargador José Maria Teixeira do Rosário,
coordenador Estadual da Infância e Juventude do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, participou,
no dia 03 de maio do XIV Encontro do Colégio dos
Coordenadores da Infância e da Juventude dos
Tribunais de Justiça do Brasil. O evento ocorreu no
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e discutiu temas
relevantes para a área infanto-juvenil.

Desembargador
José Maria Teixeira
do Rosário participou
do evento
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Mesa formada
para debater o
extermínio de jovens

Palestrantes
durante
o evento

C

Palestra aborda
o extermínio
da juventude
brasileira

12

om o objetivo de discutir a temática e fortalecer a rede de proteção de
crianças e adolescentes, a Palestra "Os desafios do Enfrentamento ao
Extermínio da Juventude Brasileira" foi realizada por iniciativa da 3ª Vara
da Infância e Juventude de Belém, que tem à frente o juiz titular da 3ª
Vara da Infância e Juventude, Vanderley de Oliveira Silva, em parceria
com a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ). A palestra,
ministrada pelo Profº Dr. Jean François Yves Deluchey, do Centro de Estudos
sobre Instituições e Dispositivos Punitivos da Universidade Federal do
Pará (UFPA), ocorreu no dia 05 de abril, às 09 horas, no Salão Nobre do
Fórum Cível da Capital/TJPA. Participaram deste evento cerca de trinta
pessoas,entre representantes dos seguintes órgãos: Secretário de Estado
de Justiça e Direitos Humanos; Conselho Regional de Serviço Social 1ª
Região; Lar Fabiano de Cristo; Ordem dos Advogados do Brasil,Seção Pará;
Centro de Apoio Operacional Criminal do MPPA; Programa de Proteção a
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM); Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA.
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Juiz da Ceij
recebe formação
sobre Questões
Controvertidas

N

o período de 26 a 29 de abril, o juiz auxiliar da Coordenadora Estadual da Infância e Juventude (CEIJ),
João Augusto de Oliveira Jr,titular da 1ª. Vara da Infância e Juventude, participou da formação continuada "Infância e Juventude: Questões
Controvertidas", promovida pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), em parceria com o Poder Judiciário do Estado do Rio de

Janeiro. O curso, que apresentou diferentes metodologias,foi composto de quatro aulas abordando
temas relacionados ao direito à proteção da infância e juventude: Conselho Tutelar, Marco Legal da
Primeira Infância e suas implicações jurídicas,Limites da publicidade no Brasil dirigida à criança e ao
adolescente em face das exigências da Constituição Federal,do ECA e do CDC e Infrações jurídicas.

Juiz João Augusto
participou da formação,
na Escola da Magistratura
do Rio de Janeiro
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Magistrados
participam
do FONAJUV
e do FONAJUP

N
Os juízes Vanderley Silva
e João Augusto de Oliveira
Jr durante o Fórum

o período de 27 a 29 de março,foram realizados no
auditório da Escola Superior da Magistratura (ESMAT),
em Palmas, no Tocantins, o XXIV Fórum da Justiça
Juvenil (FONAJUV) e o VI Fórum da Justiça Protetiva
(FONAJUP),que debateram temas relevantes sobre
infância e juventude. A abertura dos dois eventos
ocorreu em conjunto. O Juiz Auxiliar da CEIJ, João
Augusto de Oliveira Jr,Titular da 1ª. Vara da Infância
e Juventude, participou do FONAJUP. Enquanto o
Juiz Vanderley de Oliveira Silva,Titular da 3ª Vara da
Infância e Juventude,participou do FONAJUV.

15

BOLETIM
JANEIRO - JUNHO | 2019

Curso de Formação
de Formadores tem
participação da Ceij

M
Participantes posam
para foto no
encerramento do curso

agistrada e equipe de analistas da CEIJ participaram do Curso de Formação de Formadores – Nível (Módulos I e III),realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM), que teve entre outros objetivos,
compreender os novos paradigmas pedagógicos do ensino
profissional no contexto do judiciário e planejar aulas com
base nas diretrizes pedagógicas da ENFAM. O curso ocorreu
nas dependências da Escola Judicial do Poder Judiciário do
Estado do Pará (EJPA) no período de 22 a 26 de abril com carga horária total de 44h. Participaram a vice-coordenadora
da CEIJ,juíza Danielle Bürnheim,titular da 2ª Vara da Infância e Juventude, e as analistas Angélica Freire, France Cruz,
Graça Helena Almeida e Rosana Barros.

16

BOLETIM
JANEIRO - JUNHO | 2019

Ceij explana sobre
depoimento especial

N

o dia 30 de janeiro,a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) fez uma exposição no Painel Perspectivas e Soluções para a Garantia dos
Direitos de Crianças e Adolescentes vítimas de Violência. Na oportunidade, a CEIJ abordou o Provimento Conjunto nº 001/2019 – GP/CJRMB/CJCI/CEIJ, de
24 de janeiro de 2019,que dispõe sobre o padrão de
funcionamento das salas de depoimento especial

no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. À época,o Provimento acabara de ser publicado e ainda era novidade para a maioria dos presentes:
promotores e defensores públicos, juízes das comarcas do interior e da capital,agentes da sociedade civil organizada, representantes de ONGS e outras
instituições. Participaram deste evento cerca de 30
pessoas).
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Fechamento de escolas no campo
preocupa instituições

N

o dia 1º de fevereiro,a CEIJ participou do II Seminário de Combate ao Fechamento de Escolas no Campo no Estado do Pará, que aconteceu no campus
Castanhal da Universidade Federal do Pará. O Seminário foi organizado pelo Fórum Paraense de
Educação do Campo – FPEC e os Fóruns Regionais
de Educação do Campo. Reuniu gestores de secretarias municipais e estadual de educação, conselhos municipais e estadual de educação, agentes
do sistema de justiça organizações governamentais e não governamentais. O evento tratou da gra-

vidade do fechamento das escolas do campo no Pará. Para que ocorra tal fechamento, a comunidade
deve ser consultada,procedimentos devem ser observados – cautelas que não têm sido tomadas, na
maioria dos casos. A CEIJ se colocou à disposição para contribuir com os trabalhos do Fórum pontuando que quando a educação, direito básico de crianças
e adolescentes, não é garantido na própria comunidade, uma série de outros direitos é ameaçado
ou diretamente violados, como, por exemplo, o direito à convivência familiar e comunitária.
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Encontro trata da formação
de conselheiros tutelares

A

CEIJ participou, no dia 21 de fevereiro, do Seminário
de Formação para Conselheiros Tutelares,Conselheiros de Direitos e a Rede de Atendimento de Crianças
e Adolescentes, palestrando sobre Escuta Especializada e Depoimento Especial: Inovações da Lei 13.431/2017.
Na ocasião,cerca de 100 conselheiros tutelares e conselheiros de direitos debateram a temática no auditório do HEMOPA. Foram esclarecidas dúvidas e

debatidos pontos polêmicos sobre a atuação do conselheiro tutelar no atendimento de situações envolvendo violência contra crianças e adolescentes.
Também foi pontuado que a rede de proteção à criança e ao adolescente deve estar fortalecida para
atender a população. O evento foi organizado pela
Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares dos Municípios Paraenses – ACONEXTEL.
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Café das Mães aproxima familiares
e unidade de acolhimento

D

urante um Café das Mães, foi realizado evento alusivo ao dia das mães dos acolhidos no Centro de
Internação Jovem Adulto Masculino (CIJAM), no
dia 15 de maio, com participação da CEIJ. Com o
objetivo de proporcionar a interação dos familiares e a unidade de acolhimento, mostrando todo

o trabalho desenvolvido com os adolescentes na
unidade, esta atividade foi desenvolvida pela Equipe do CIJAM/FASEPA, a fim de sensibilizar os familiares dos socioeducandos quanto ao trabalho
desenvolvido, estreitando essa relação de parceria família x unidade.
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Projeto em
parceria com
Cinépolis chega
à 11ª edição

N

o primeiro semestre ocorreram duas sessões de
cinema do Projeto “Vamos todos ao Cinépolis”, criado
em 1998 no México pela Fundação Cinépolis. Esta
ação foi implementada no Brasil em 2015.
Em 2019, a primeira sessão foi realizada em Belém
no dia 29 de março, marcando a 10ª edição do projeto
com o filme “Como Treinar o seu Dragão 3”. Já a
segunda ocorreu no dia 14 de junho, sendo a 11ª
edição do projeto com a exibição do filme “Parque
dos Sonhos”.
Com o apoio da Coordenadoria Estadual da Infância
e Juventude (CEIJ), que tem à frente o Desembargador

1ª Vara da Infância e
Juventude e Comissariado
de Justiça coordenaram
passeio das crianças

José Maria Teixeira do Rosário,o passeio foi coordenado
pelo Comissariado de Justiça e sua equipe de agentes,
sob orientação do Juiz Auxiliar da CEIJ, João Augusto
de Oliveira Jr,Titular da 1ª Vara da Infância e Juventude
e do Juiz Vanderley de Oliveira Silva, Titular da 3ª
Vara da Infância e Juventude.
Participaram das atividades cerca 130 crianças e
adolescentes institucionalmente acolhidos e

adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa. Dentre as instituições participantes,
destacam-se: Ronaldo Araújo,Euclides Coelho Filho,
Dulce Ac cioli, Espaço de Acolhimento Recomeçar,
Creche Casa lar Cordeirinhos de Deus, Serviços de
Acolhimento de Ananindeua e socioeducandos da
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
(FASEPA).

Edição e arte

Departamento de Comunicação/
Coordenadoria de Imprensa

