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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 28 magistrados de 22 Comarcas, mais de 150
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.
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Conforme gráfico anteriormente exposto, os maiores índices de
atividades foram voltados à temática de atividades de cultura, esporte e
lazer e comunitária, com um total de 17 ações. Tiveram o intuito de
fomentar a educação para a cidadania 15 das intervenções. Foram
realizadas 13 atividades na área de convivência familiar e comunitária. As
temática voltadas à violência contra crianças e adolescentes e mobilização
social resultaram em 8 atividades e para atividades voltadas a adolescentes
em conflito com a lei e nas varas de família resultaram em 2 atividades.

No que tange à natureza das atividades, 93% das atividades ocorreram nio
âmbito extrajudicial, enquanto 7% foram voltadas ao âmbito judicial,
conforme gráfico exposto a seguir:
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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 educaçã9
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 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 infantojuvenil);
 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 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.

SEMANA DA CRIANÇA: SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS
Antonina
Dra Emanuela Costa Almeida Bueno - Vara da Infância e da Juventude –
Seção Civel
Foi realizada uma mobilização social sobre a importância da prevenção no
enfrentamento de violências no litoral do Paraná.

Ações desenvolvidas
• Mobilizar as escolas de Antonina quanto à importância da prevenção às
violências e às vulnerabilidades enfrentadas por crianças e adolescentes.
• Incentivar maior engajamento e articulação da Rede de proteção
mediante o estímulo de encontros, reuniões periódicas e ações conjuntas.
• Viabilizar momentos de socialização de informações e de dados quanto à
garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Evento com enfoque na prevenção, ocorrendo palestras, exibição de vídeos
e atividades lúdicas.

• Prestação de orientações à comunidade por meio de distribuição de
materiais informativos.
Arapongas
Dra Leane Cristine do Nascimento Oliveira Donato – Vara da Infância e
Juventude
Foram realizados 7 projetos na Comarca de Arapongas

Projeto 1 – Arapongas
Dra.Tatiane Garcia Silvério de Oliveira Claudino (Vara da Infância e da
Juventude
Dra.Leane Cristine do Nascimento Oliveira Donato (Juiza Substituta),
Dr.Amarildo Clementino Soares (Juizado Especial Cível e Criminal),
Dr.Gabriel Rocha Zenun (2ª Vara Cível)
Dr.Jose Foglia Junior (Juiz Substituto)
Dr.Luciano Sousa Gomes (Diretor do Fórum, 1ª Vara Cível)
Dra.Raphaella Benetti da Cunha Rios (1ª Vara Criminal)
Projeto 2 – Arapongas
No dia 16 de outubro foi
realizado um evento cultural
com o objetivo de prestigiar
o talento e valorizar crianças
e adolescentes enquanto
protagonistas expondo suas
representações artísticas e
culturais.

Apresentação da equipe de ginástica rítmica formada por crianças e
adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do
Centro de Convivência Arte e Vida realizaram apresentação e visita das
crianças e adolescentes à Vara da Infância e da Juventude com distribuição
do gibi Turminha Legal.

Projeto 3 – Arapongas
Dra.Tatiane Garcia Silvério de Oliveira Claudino (Vara da Infância e da
Juventude
No dia 17 de outubro foi realizado um evento cultural.
Apresentação do grupo
de teatro formado por
adolescentes da Casa do Bom
Menino de Arapongas e visita
dos adolescentes à Vara da
Infância e da Juventude com
distribuição do gibi Turminha
Legal e visita complementar à
2ª Promotoria de Justiça.

Projeto 4 - Arapongas
No dia 18 de outubro foi
realizada uma
apresentação de músicas
e dança por crianças da
APAE de Arapongas.

Projeto 5 - Arapongas
No dia 21 de outubro foi realizado um evento cultural.
Apresentação
do
coral
formado por crianças do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da
Associação das Damas de
Caridade de Arapongas e visita
das crianças às instalações da
Vara da Infância e da
Juventude.

Projeto 6 - Arapongas
No dia 24 de outubro foi
realizado o Lançamento da 3ª
edição da “Campanha Adote
uma Cartinha do Papai Noel”
em parceira com os Correios
de Arapongas e com a
Secretaria
Municipal
de
Educação de Arapongas para
que 95 (noventa e cinco)
cartas escritas para o Papai
Noel, por crianças e adolescentes da Escola Municipal da Colônia
Esperança, sejam adotadas por servidores, colaboradores e parceiros que
providenciarão os presentes para a entrega a ser realizada na instituição de
ensino pelo Papai Noel, em 22/11/2019 às 13:30 horas, oportunidade em
que haverá festa comemorativa com a chegada do Papai Noel no caminhão
do Corpo de Bombeiros de Arapongas

Projeto 7 – Arapongas
No dia 29 de outubro foi realizada uma visita as cranças e adolescentes
acolhidas institucionalmente no Abrigo Criança Feliz para verificação da
situação das mesmas.

Cambará
Dra. Tatiana Hidelbrandt de Almeida
Foram realizadas palestras e projetos de consciência ambiental, vídeos,
atividades esportivas, oficinas de teatro e dança entre outros.
Considerando o contexto
social e cultural em que os
alunos estão inseridos,
visamos
fortalecer
vínculos
familiares,
melhorar relações sociais,
desenvolver autonomia e
confiança,
proporcionando
um
ambiente onde possamos
formar cidadãos, estimulando a busca pelo conhecimento
responsabilidades, formando sujeitos protagonistas de suas vidas

e

Campo Mourão
Dr. Edson Jacobucci Rueda Junior –
Vara da Família, Infância e Juventude
Foi
realizado
atendimento
e
conversas com casais pretendentes a
adoção

Curitiba
Corregedoria-Geral da Justiça
Servidora – Ligia Maria Mazzo
Werner
“Cidadania em Cena”
Foi realizado um bate-papo com
adolescentes estagiários do TJPR
sobre a conscientização do voto,
com abordagem acerca da função dos Poderes da República (Executivo,
Legislativo e Judiciário) e conscientização dos adolescentes da importância
de um planejamento pessoal e profissional para o seu futuro, bem como,
prevenir a evasão escolar, violência doméstica, gravidez na adolescência e
uso de álcool e outras drogas.

Foz do Iguaçu
Dra Luciana Assad Luppi Ballallai – Vara da Infância e Juventude
No dia 11 de outubro foi
inaugurado o evento para
abrir o espaço de
contemplação das 25
obras de artes doadas
pelos artistas e também
de obras feitas por
crianças e adolescentes
da cidade.

Imbituva
Dra. Viviane Cristiane Dietrich
“Combate à evasão escolar através de círculos restaurativos”
Foi desenvolvido círculo para conhecimento de si mesmo e abordagem da
história de vida para conhecer a realidade de adolescentes em situação de
evasão escolar para propor
estratégias de superação
através de círculos de justiça
restaurativa.

Ipiranga
Dra Alexandra Aparecida de Souza Dalla Barba
Foi
realizada
uma campanha
de doação de
brinquedos
novos e usados,
com apoio de
toda a rede de
proteção
e
escolas
estaduais de ensino, com ampla divulgação, também foram realizadas
palestras de prevenção ao uso de substâncias que causam dependência.

Laranjeiras do Sul
Dr. Alberto Moreira Côrtes Neto
Visita e Confraternização
No dia 11 de outubro foi realizada visita
ao Forum Eleitoral e Fórum do TJ das
crianças e adolescentes acolhidos e
confraternização com os servidores e
jogo do campeonato paranaense de
futsal.

Palmital
Dra Daniana Schneider – Vara da Infância e Juventude
A voz da Socioeducação
Foi realizado uma
reunião
com
adolescentes em um
único dia para uma
conversa
sobre
socioeducação,
especialmente sobre
a finalidade das
medidas, seu modo
de execução, motivos
e consequências do descumprimento e as necessidades dos adolescentes.
Com a pretensão de formar círculos de conversas com os mesmos, para
ouví-los, dando a eles voz e protagonismo no cumprimento da medida
socioeducativa.
Pato Branco
Dra. Franciele Estela Albergoni de Souza
Vairich
“No Fórum também se aprende”
Foi realizada atividade para apresentar o
ambiente forense as crianças do ensino
fundamental municipal, as mesmas foram
recebidas pela Juíza Coordenadora do CEJUSC
no Forum que as apresentou as
dependências, realizou palestra sobre os direitos e deveres das crianças.

Pinheirinho
Dra. Manuela Simon Pereira Rattmann – 2ª Vara Descentralizada
Promover um espaço para que
os filhos possam conhecer e
interagir com as atividades
laborais desenvolvidas pelos
pais, participação do cotidiano
do trabalho desempenhado e
ao final foi servido um lanche
para as crianças.

Ponta Grossa
Dra Noeli Salete Tavares Reback
Oficina das Famílias, Educação para cidadania e audiências concentradas
- Troca de experiências
sobre a atuação do
assistentes sociais e
psicólogos nas diferentes
comarcas do TJPR assim
como a interação do
trabalho destes juntos aos
profissionais do direito.
- Foi realizado também,
uma oficina para pai, para
proporcionar a melhoria da

Ponta Grossa

qualidade da interação familiar através de ações interventivas junto as
famílias das crianças e adolescentes acolhidos.
- Oficina junto aos adolescentes para dialogar com os mesmos sobre as
suas aspirações de futuro e como pretendem alcançá-las; contribuir para
a reflexão sobre o processo de inclusão no Mercado de trabalho formal;
analisar o quanto a situação de acolhimento interfere na percepção dos
adolescentes quanto as suas possibilidades de realização.

Quedas do Iguaçu
Dra Amanda Vaz Cortesi
Bahten
Foi realizada uma roda de
conversa sobre o uso de
entorpecentes na
adolescência. Apresentação
do livro lúdico – violência
contra a
criança/adolescente e um
teatro de combate a
drogas.
Santa Isabel do Ivaí
Dra Chelida Roberta Soterroni Heitzmann
Adolescente Consciente –
Socioeducação
Foram realizados encontros
com temas diversos e pré
estabelecidos
com
os
adolescentes em processo de
apuração de ato infracional
ou cumprimento de medida
socioeducativa
para
conscientizar
os
adolescentes a respeito do cumprimento das medidas socioeducativas ao
mesmo tempo em que são expostos a temas e atividades para prevenir a
reincidência.

Santa Isabel do Ivaí
Dra Chelida Roberta Soterroni Heitzmann
Adolescente Consciente –
Socioeducação
Foram realizados encontros
com temas diversos e pré
estabelecidos
com
os
adolescentes em processo de
apuração de ato infracional
ou cumprimento de medida
socioeducativa
para
conscientizar
os
adolescentes a respeito do cumprimento das medidas socioeducativas ao
mesmo tempo em que são expostos a temas e atividades para prevenir a
reincidência.
Sarandi
Dr. Marcio Rigui Prado
Almoço especial, contação de
histórias e brincadeiras
Foi realizado um almoço especial,
com distribuição de presentes e
brincadeiras, por voluntários da
sociedade civil, brincadeiras
recreativas, distribuição de
presentes, comes e bebes, por voluntários da Igreja Bola de Neve e
contação de histórias para os acolhidos, pela Companhia Teatral
Cenatrupe.

