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Ação fortalece 
projeto conta 
comigo
m parceria com a escola superior da magis-
tratura, foi realizada nos dias 2 e 3 de maio 
de 2016, oficina de capacitação ministrada 
pelas psicólogas maria da Penha oliveira da 
silva e eliana Carla Barcelos Kobori, da onG 
Grupo de apoio à Convivência Comunitária 
e Familiar aconchego, de Brasília. Participa-
ram 30 pessoas, entre servidores do TjPa do 
distrito de icoaraci e das comarcas de Canaã 
dos Carajás, ananindeua, Belém, além de 
serviços de acolhimento da capital e do in-
terior. o objetivo da oficina foi compartilhar 
experiências acerca do programa de apadri-
nhamento afetivo desenvolvido pela onG, 
no distrito federal. após a oficina, algumas 
modificações foram sugeridas ao programa 
de apadrinhamento Conta Comigo, desen-
volvido em parceria entre a Ceij/TjPa, varas 
de infância e juventude e serviços de acolhi-

mento de Belém, ananindeua, marituba e 
distrito de icoaraci. as modificações sugeri-
das estão em fase de avaliação e devem ser 
implementadas a partir do segundo semes-
tre  deste ano.

e

equipe de servidores do TjPA 
na oficina ministrada pela ONG 
Aconchego, do Distrito Federal
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Danças e 
brincadeiras 
tecem rede 
de afeto
projeto amor Tecendo danças Circulares pro-
moveu, no dia 14 de maio de 2016, no Bosque 
rodrigues alves,  roda de danças,  brincadeiras 
cantadas e contação de histórias direcionadas a 
crianças e adolescentes (e seus familiares), que 
estão em situação de acolhimento temporário, 
nos serviços de acolhimento da região metropo-
litana de Belém.
a roda de danças circulares com temática infantil 
foi uma iniciativa da servidora da semeC (Belém), 
márcia raiol, que tomou conhecimento da reali-
dade das crianças e adolescentes acolhidos por 
meio do programa de apadrinhamento Conta 
Comigo. a atividade lúdica contribuiu para a in-
teração das crianças e adolescentes e seus fami-
liares - especialmente aqueles que estão prestes 
a retornar ao convívio familiar - e também com 
a comunidade. a convivência familiar e comuni-
tária é um direito de toda criança e adolescente, 
previsto na lei 8069/1990. Cerca de 20 crianças e 
adolescentes participaram da programação.
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crianças participaram 
de atividades lúdicas 
no Bosque Rodrigues Alves
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Programa 
digitaliza e 
disponibiliza 
processos 
de adoção

estudo quer 
aprimorar justiça 
da infância e 
da juventude 
no Pará

través do “Programa de digitalização de Proces-
sos de adoção: Conhecendo a minha história”, o 
judiciário já realizou a digitalização de 3.597 pro-
cessos de adoção e seus correlatos, originados de 
29 comarcas do Pará. em junho de 2016, a parceria 
entre a Ceij, o departamento de documentação 
e informação e a divisão de documentação e ar-
quivo recolheu processos de adoção e seus corre-
latos em 15 comarcas que ainda não haviam sido 
atendidas pelo Programa. no segundo semestre 
deste ano, o programa seguirá para as próximas 
etapas com a digitalização de processos das co-
marcas que ainda não foram atendidas. o ob-
jetivo é atender a previsão legal que trata do di-
reito das pessoas adotadas em conhecerem sua 
história de origem.

onhecer a realidade da Justiça da Infância e 
da Juventude no Pará é o objetivo do estudo e 
diagnóstico desenvolvido pela CEIJ sobre as uni-
dades judiciárias da Infância e Juventude no 
Estado. O trabalho servirá para a proposição de 
políticas públicas com vistas ao aprimoramen-
to na prestação jurisdicional e possibilitar o for-
talecimento da garantia à prioridade absoluta 
prevista nas normativas nacionais e internacio-
nais. A pesquisa para a elaboração do estudo e 
diagnóstico foi instituída por meio da Portaria 
nº 4827/2015-GP, e está em fase de análise dos 
dados obtidos, com o apoio da Coordenadoria 
de Estatística e da Secretaria de Informática. Até 
o momento, considera-se satisfatório o número 
de unidades respondentes.

A c
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cine Debate 
põe direitos 
humanos 
em cena
projeto “Cine Debate – Direitos Humanos em 
Cena”, que conta com o apoio da CEIJ, está le-
vando a três escolas estaduais de ensino da re-
gião metropolitana de Belém ações que visam 
o diálogo sobre temáticas relativas à explo-
ração sexual, exploração do trabalho infantil, 
tráfico de pessoas, crimes cibernéticos, dentre 
outros, em que muitos adolescentes são viti-
mizados. O projeto foi idealizado pela Secre-
taria de Estado de Direitos Humanos (SEJUDH) 
e conta com o apoio de várias instituições do 
sistema de garantia de direitos infantojuvenil.
 

O

Pesquisa sobre 
Varas de crimes 
contra crianças 
e Adolescentes

Projeto infância 
e juventude 
se alia à 
informática

té o dia 19 de julho, a Ceij está coletando in-
formações junto às Varas com competência 
para processar e julgar crimes contra crianças 
e adolescentes, através de pesquisa instituída 
pelo TjPa através da Portaria nº 2870/2016-GP. 
o estudo e diagnóstico objetiva apontar ca-
minhos para o aprimoramento da prestação 
jurisdicional na matéria, considerando a ne-
cessária e constitucional proteção às crianças 
e aos adolescentes, além da adequada utiliza-
ção dos recursos públicos com maior eficiên-
cia e eficácia conforme os dispositivos legais 
nacionais e internacionais. o questionário 
está disponível no Portal interno do TjPa.

stá na primeira fase de implementação o projeto 
infância e juventude em destaque, realizado pela 
Ceij com a parceria da secretaria de informática 
do TjPa. a Ceij reuniu no projeto ações que visam 
ao aperfeiçoamento do sistema liBra,  com fins 
de melhor atender as demandas das unidades 
judiciárias de infância e juventude no Pará. as 
propostas foram realizadas com base nas mani-
festações recorrentes de magistrados e servidores 
que trabalham na área. o projeto ainda abarca a 
possibilidade de criação de ferramentas que for-
neçam informações estatísticas qualificadas so-
bre crianças e adolescentes vítimas de crimes de 
qualquer natureza, especialmente os de natureza 
sexual. a secretaria de informática já reuniu com 
a Ceij para colocar as mudanças sugeridas no ar.

A e
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Palestra debate 
estatuto 
da criança e 
do Adolescente
desembargador José Maria Teixeira do Rosário, 
coordenador da CEIJ, ministrou palestra sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente no dia 29 
de junho, em curso que reuniu em Belém mais 
de 80 conselheiros tutelares em Belém. O curso 
abordou os efeitos das atualizações do ECA, bem 
como a eficiência que se faz necessária para 
atender o que determina a Constituição Fede-
ral. O desembargador participou da atividade a 
convite da Associação de Conselheiros e Ex-Con-
selheiros Tutelares dos Municípios Paraenses 
(ACONEXTEL). Na oportunidade, respondeu aos 
conselheiros sobre dúvidas e anseios diante da 
necessidade de interagirem mais com a rede de 
atendimentos.

O

 Palestra reuniu 80 conselheiros tutelares de Belém, 
no auditório do comando Geral da 4ª Região do 
exército, localizado na Pça. da Bandeira
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Reunião discute 
estruturação do 
Programa estadual 
de justiça 
Restaurativa
ma comissão formada por magistrados e servido-
res da Ceij, da Coordenadora estadual do enfren-
tamento à Violência doméstica e Familiar contra a 
mulher, da Coordenadoria Geral dos juizados espe-
ciais, e do departamento de Planejamento, Gestão 
e estatística, vai elaborar um Programa estadual 
de justiça restaurativa para o TjPa. a comissão 
foi criada na reunião realizada no dia 17 de junho 
entre o coordenador da Ceij, desembargador josé 
maria do rosário; a coordenadora dos juizados, de-
sembargadora Vania Fortes Bitar; e a coordenadora 
de enfrentamento à violência contra a mulher, de-
sembargadora elvina Gemaque, atendendo o que 
determina a resolução nº 225/2016-Cnj, que dis-
põe sobre a Política nacional de justiça restaurati-
va, e que exige que cada Tribunal de justiça adote a 
justiça restaurativa como uma política integrada. 
a primeira reunião de trabalho da comissão ocor-
reu dia 27 de junho.

U
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comissão é formada 
por magistrados e 
servidores do TjPA
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Grupo de Trabalho enfrenta 
violência sexual contra 
crianças e adolescentes

m reunião realizada no dia 7 de junho, o Grupo de 
Trabalho interinstitucional de enfrentamento à 
Violência sexual contra Crianças e adolescentes 
definiu os parâmetros do Termo de Cooperação 
Técnica, que será criado com vistas a promover 
a estruturação de serviço de perícia psicológica 
para crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual, inicialmente em Belém, sendo possível a 
expansão para os demais municípios. de inicia-
tiva da Ceij, e tendo à frente a titular da Vara de 
Crimes contra Crianças e adolescentes de Belém, 
magistrada mônica maciel soares da Fonseca, o 
grupo reúne Polícia Civil, ministério Público, de-
fensoria Pública, Propaz e oaB.

e
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TjPA integra 
fórum contra 
trabalho 
infantil
o primeiro semestre de 2016, o Tribunal de justiça 
do estado do Pará, por meio da Ceij, passou a in-
tegrar o Fórum Paraense de erradicação do Traba-
lho infantil e Proteção do Trabalho do adolescente. 
Com a participação do TjPa, o lançamento da Cam-
panha nacional Contra o Trabalho infantil, em 07 
de junho, ocorreu no auditório agnano monteiro 
lopes, no Fórum Cível. o evento, com 110 pessoas, 
reuniu instituições governamentais, não-governa-
mentais e da sociedade civil. na ocasião, foi apre-
sentado o painel “Cenários do Trabalho infantil no 
estado do Pará”, com dados estatísticos sobre a ca-
racterização do trabalho infantil na cadeia produ-
tiva extrativista e em trabalhos domésticos.

N
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evento reuniu 110 
pessoas no auditório 
do Fórum cível
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