
 

 
Seminários Temáticos da Coordenadoria da Infância e 

da Juventude do Tribunal de Justiça – 2011 
 

Seminário III sobre “A garantia de direitos e o 
atendimento a crianças e adolescentes usuários de 

drogas” 
 
A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP), a Associação Paulista dos Magistrados - APAMAGIS e a Escola Paulista de 
Magistratura – EPM, estão promovendo Seminários Temáticos abordando assuntos 
relevantes para a qualificação das ações profissionais dos atores sociais do Sistema de Justiça 
e da rede de atendimento às crianças, adolescentes e famílias, usuárias do Poder Judiciário. 
Uma série especifica de Seminários está voltada para o tema “Atenção a Crianças e 
Adolescentes Usuários de Drogas”.  
Para sua realização fixamos parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, e com 
o Ministério Público, e com seu apoio, convidamos especialistas em saúde mental e 
drogadição. 
 

Programação - 12 de maio de 2011 - (quinta-feira) 
 
8h50. Abertura  

• Desembargador Coordenador Antonio Carlos Malheiros  
• Juiz de Direito Membro da Coordenadoria, Dr. Samuel Karasin 
 

9ho0 – “Legislação da saúde sobre formas de atendimento. Detalhamento dos 
requisitos dos serviços” – palestrante Dra. Luizemir Wolney Carvalho Lago, 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Área Técnica de Saúde Mental e 
Coordenação do Programa de Controle do Tabagismo; 
 
9h3o – Debate com os participantes,  
 
10h00 – “Municipalização e regionalização do atendimento. Divisão territorial da 
saúde” – palestrante Dra. Rosângela Elias, Coordenadora da Área Técnica de 
Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, especialista em 
Gestão de Serviços no SUS (Sistema Único de Saúde); 
 
10h30 – Debate com os participantes 
 
11h00 – “Garantia de Direitos difusos e coletivos. Ações civis públicas e controle 
judicial de políticas públicas” – palestrante Dr. Fausto Junqueira de Paula, 



Promotor de Justiça da Capital, Mestre em Direito Difuso e Coletivo, Professor de 
Cursos de Pós-Graduação e Curso Preparatório para Concursos Públicos; 
 
11h3o - Debate com os participantes, sugestões e recomendações. 

 
12hoo – Encerramento 

• Juiz de Direito Membro da Coordenadoria, Dr. Samuel Karasin 
 
 

 Público-alvo: 
Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Serventuários das equipes inter-
profissionais das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, Serviços de 
Acolhimento públicos e privados, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Secretaria 
Municipal de Assistência e de Desenvolvimento Social, Secretaria Estadual da Saúde e 
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. 
 

Data: 12 de maio de 2011. 
Horário: 8:50 às 12:30 horas 
Local: Escola Paulista de Magistratura - EPM 
Rua da Consolação nº 1.483, 2.º andar, Cerqueira César, São Paulo – SP.  
 
Inscrições para participação à distância até dia 
09/05/2011 e participação presencial até dia 
10/05/2011, ambas pelo site www.epm.tjsp.jus.br 

 
• Para participação à distância há necessidade de inscrição prévia, com antecedência de 

48 horas, para fornecimento de senhas; 
• Para participação presencial a inscrição deverá ocorrer até o dia 11/05/2011, pelo 

mesmo endereço eletrônico; 
• Os inscritos para os Seminários I e II estão automaticamente inscritos para este 

evento, bastando acessar com o seu login e senha; 
• Os interessados podem proceder às inscrições com endereços eletrônicos pessoais, se 

assim o desejarem. Não sendo necessária a utilização dos e-mails institucionais. 
 

O evento será interativo, via internet, com acesso direto ao Site:  
www.epm.tjsp.jus.br 

 
 
Maiores esclarecimentos:  
Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  
Fone: (11) 2171-4821/ 2171-6636/ 2171-6047/ 2171-4823 

Atenção: por determinação do CNJ, houve padronização dos endereços eletrônicos: 
• Antes: @tj.sp.gov.br 
• Agora: @tjsp. jus.br 

 Assim sendo, solicitamos atenção quando do envio de endereços para cadastro e emissão 
de senhas, procedendo à correção necessária. 



Email: coordenadoriainfjuv@tjsp.jus.br 
 
Realização: Coordenadoria da Infância e da Juventude do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP 
 
Parceria: * Escola Paulista da Magistratura – EPM 
       * Secretaria Estadual de Saúde  
       * Prefeitura Municipal de São Paulo 
       * Ministério Público do Estado de São Paulo  
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