
 

Assuntos:  

1. Material de apoio à realização das audiências concentradas elaborado 

pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJSP; 

2. Realização de visitas às circunscrições pela Coordenadoria da Infância e 

Juventude 

 

1. Material de apoio à realização das audiências concentradas 

elaborado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJSP; 

 

A Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSP organizou material de apoio 

aos magistrados e equipes interprofissionais visando auxiliar a realização das 

Audiências Concentradas para a revisão da situação pessoal e jurídica das 

crianças e adolescentes acolhidos em instituições ou famílias acolhedoras, em 

cumprimento da Instrução Normativa n.º 2 do CNJ. 

 

O material é composto de um CD e um DVD e reúne roteiros e documentos 

elaborados em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública, SEADS 

(Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social) e SMADS 

(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da capital), com 

base na Lei 12.010, no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes, 

Política Nacional de Assistência Social e demais diretrizes e fundamentos 

legais que alicerçam a garantia de direitos à infância e juventude por meio de 

ações articuladas e em rede.  

O CD apresenta modelos e roteiros para elaboração dos Estudos de Caso e 

dos Planos Individuais de Atendimento das crianças e adolescentes que se 

encontram abrigados a serem realizados pelos serviços de acolhimento, com o 

apoio da equipe interprofissional das Varas da Infância e da Juventude e 

CREAS, visando sua aprovação ou revisão nas Audiências Concentradas.  

Reúne, também, roteiros das audiências concentradas a partir da Instrução 

Normativa do CNJ e parecer dessa Coordenadoria, normativas nacionais 

referentes às políticas públicas de Educação, Habitação, Saúde e Saúde 



Mental, normativas internacionais aplicáveis, instruções e pareceres. (índice 

anexo) 

O DVD contém a gravação em vídeo e áudio de um modelo de audiências 

concentradas e dos eventos preparatórios das Audiências Concentradas 

realizados pela Coordenadoria em junho e julho p.p. 

 

O referido Kit foi organizado e encaminhado aos magistrados de todas as 

comarcas e fóruns distritais com o apoio do SRI 1.3 – Coordenadoria de 

Ações Culturais. 

 

Em caso de dúvidas sobre o recebimento do material ou dificuldades 

técnicas para o manuseio entre em contato com a Coordenadoria de 

Ações Culturais, pelos telefones: 2171-4801,  2171- 4802 e 2171-6425. 

 

Para maiores esclarecimentos quanto ao conteúdo do material, questões 

teóricas, jurídicas, técnicas e operacionais das Audiências Concentradas, entre 

em contato com a Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJSP: 

coordenadoriainfjuv@tj.sp.gov.br ;  fone: 3081.53.52. 

 

 

2. Realização de visitas pela Coordenadoria da Infância e da 

Juventude do TJSP 

 

A Coordenadoria da Infância e da Juventude inicia amanhã uma série de 

visitas às circunscrições do estado visando apresentar suas funções e 

planos de ação e, conhecer as demandas locais dos magistrados e das 

equipes interprofissionais, no que se refere à competência dessa 

Coordenadoria.  

Nesse primeiro contato, pretende-se estabelecer consensos sobre ações, 

definição de metas e de compromissos mútuos que possam sustentar a 

especialização e fortalecimento da Justiça da Infância e da Juventude no 

estado. 

As reuniões pretendem ser espaço privilegiado para um diálogo crescente e 

aprofundado sobre as especificidades da Justiça da Infância e da 
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Juventude, entre elas a realização das Audiências Concentradas – uma 

estratégia intersetorial para a garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária. 

 

Cronograma de visitas:  

13 de agosto - Reunião das circunscrições em São José do Rio 
Preto:-  

Local: Fórum de São José do Rio Preto (Salão do Júri),  
Horário: 9:00 horas 
 

 12ª Circunscrição: São Carlos; Ibaté; Descalvado; Ribeirão Bonito 

 

 13ª Circunscrição: Araraquara; Américo Brasiliense; Ibitinga;Itápolis 

 Borborema; Matão 
 

 14ª Circunscrição: Barretos; Colina; Bebedouro; Guairá;Monte Azul 

Paulista 
 Olímpia; Viradouro. 

 

 15ª Circunscrição: Catanduva; Tabapuã; Novo Horizonte;Itajobi;Santa 
Adélia; Urupês 

 

 16º Circunscrição: São José do Rio Preto; José Bonifácio; Mirassol; 
Neves Paulista; Monte Aprazível; Nova Granada; Macaubal;Paulo de 

Faria; Palestina;Potirendaba;Tanabi 
 

 17ª Circunscrição: Votuporanga; Cardoso; Nhandeara 
 

 18ª Circunscrição: Fernandópolis; Estrela D’Oeste; General Salgado; 
Ouroeste 

 
 

20 de agosto - Reunião em Campinas:  
6ª , 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 43ª, 53ª e 54ª 
 

27 de agosto – Reunião em Franca: 
38ª, 39ª e 40ª 

 
3 de setembro – Reunião em Marília 

31ª, 32ª  

3 de setembro – Reunião em Santos 

1ª e 56ª 


