
 

sexta-feira, 1º de dezembro de 2021

 

•    D E S T A Q U E    •

  ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PALESTRA: “O DEPOIMENTO ESPECIAL NO PROCESSO PENAL GARANTISTA” 
DATA: 03/12/21, sexta-feira, das 15 às 17 horas 
MODALIDADE: Exclusivamente a distância 
TRANSMISSÃO: teams.microsoft.com 
PALESTRANTES:   Ana Carolina Della Latta Camargo Belmude e Manoela Assef da Silva: Juízas de Direito do TJSP, com
atuação no Setor de Atendimento de Crimes da Violência contra Infante, Idoso, Deficiente e Vítima de Tráfico Interno de

Pessoas – Sanctvs 
PARA PARTICIPAR CLIQUE AQUI 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fdl%2Flauncher%2Flauncher.html%3Furl%3D%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_N2JiMDA1YzMtYzg0Ny00MzI2LWEzZGItMDQ3ZDk0OGYwYTVi%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%2525223590422d-8e59-4036-9245-d6edd8cc0f7a%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%2525226f06be23-35fd-4b57-95fb-8f035862320d%252522%25252c%252522IsBroadcastMeeting%252522%25253atrue%25257d%2526btype%253Da%2526role%253Da%2526anon%253Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D0bc1f3c7-6c01-4276-899c-053715291313%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue%26suppressAutoDownload%3Dtrue&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C59aadf2450ca4701088708d9b36b1e6b%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637738094920388362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yhA8EnuaNS4LXFiRz3%2FIY65MuFqQCvMqIcWU80tptgw%3D&reserved=0


CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
EVENTO: Reunião Anual do Foninj
DATA: 10/12/2021, sesta-feira, a partir das 9 horas 
LOCAL: Cisco Webex com transmissão pelo Canal do CNJ no Youtube 
PUBLICO-ALVO: magistrados e servidores que atuam na área ada infância e juventude
INSCRIÇÕES: https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-reuniao-anual-do-foninj
PRAZO DE INSCRIÇÕES: 9 de dezembro

 

 
•    S T F    •

 

 • Presidente do STF e ministro discutem sobre judicialização da saúde 
4/11/21 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu hoje (4) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Luiz Fux, para tratar sobre a judicialização da saúde.  
Em julho, Fux determinou que o governo federal garanta o fornecimento do medicamento Zolgensma para uma criança
com Amiotrofia Muscular Espinhal Tipo 2 (AME). O remédio custa cerca de R$ 2 milhões no Brasil. Acompanhado do
ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, Queiroga entregou memorais com o posicionamento do
Ministério da Saúde sobre os remédios para doenças raras.  
 

 

 
•    S T J    •

 

 

•  STJ define nova diretrizes sobre cálculo do prazo prescricional da pretensão socioeducativa 
7/11/21 - A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, uma vez aplicada medida socioeducativa sem
termo final deve ser considerado o período máximo de 3 anos de duração da medida de internação para o cálculo do
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termo final, deve ser considerado o período máximo de 3 anos de duração da medida de internação, para o cálculo do
prazo prescricional da pretensão socioeducativa, e não o tempo da medida que poderá efetivamente ser cumprida até que
a envolvida complete 21 anos de idade. 

•  Em evento no RS, presidente do STJ destaca exemplo do Brasil na proteção de crianças e adolescentes 
10/11/21 - Ao participar nesta quarta-feira (10) de um evento em Porto Alegre, o presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representou um marco
para a ampliação dos direitos desses segmentos da população brasileira, e desde então tem sido um exemplo para o
mundo. "O Brasil assumiu um novo paradigma de tratamento das questões relacionadas aos direitos de crianças e
adolescentes, que é o da proteção integral", afirmou. 

 
•    C N J    •

 

 

• Sistemas carcerário e socioeducativo devem garantir liberdade de crença 
3/11/21 - Com o objetivo de garantir liberdade de crença nas unidades de privação e restrição de liberdade, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) aprovou Recomendação (Ato Normativo 0007727-05.2021.2.00.0000) para que varas de execução
criminal e de execução de medidas socioeducativas garantam assistência religiosa em todos esses estabelecimentos. A
iniciativa, que visa o fortalecimento da liberdade de crença foi referendada por unanimidade pelo Plenário na 95a Sessão
Virtual, encerrada em 22 de outubro.  

 

 
•  C O N J U R  •

 

• Como a adoção compartilhada pode contribuir para manter laços entre irmãos 
02/11/21 - A adoção é um ato de amor em que uma família recebe de braços abertos uma criança/adolescente como
filho(a) e compartilha o lar com esse novo integrante da família. 

• Não ao casamento infantil, problema que merece atenção especial do Estado 
08/11/21 - Eunice Winstead e Charlie Johns se casaram no condado de Hancock, no Tennessee, Estados Unidos, em 1937.
A cerimônia, celebrada pelo reverendo Wallace Lamb, correu normalmente, inclusive com direito a foto e sorrisos. Havia,
entretanto, uma peculiaridade que não era propriamente a diferença de 15 anos de idade entre os nubentes, mas o fato de
a noiva ser uma criança de apenas nove anos
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a noiva ser uma criança de apenas nove anos.  

 
•  M I G A L H A S  •

 

 

• STF nega pedido sobre competência de Juizados de Infância e Juventude 
17/11/21  -  Em plenário virtual, os ministros do STF julgaram improcedente ação que questionava a ampliação da
competência dos Juizados da Infância e da Juventude gaúchos para julgar ações penais de crimes cometidos por adultos
contra crianças e adolescentes. Prevaleceu o voto do relator, Nunes Marques, que considerou que não houve violação da
CF e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
  

• A (in)capacidade civil e a proteção de dados pessoais de adolescentes 
24/11/21  - A capacidade civil significa a aptidão que uma pessoa tem para adquirir e exercer os seus direitos. Ela está
regulamentada no Código Civil (lei 10.406/02), que estabelece, no art. 4º, que todos os menores de 16 anos são
absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil, ou seja, aqueles que produzem efeitos jurídicos,
sendo necessária a representação por um dos pais ou responsável legal. 

 

 
•  S E N A D O  F E D E R A L  •

 

 

• Comissão de Educação aprova medidas para evitar abandono e evasão escolar 
25/11/21 - A Comissão de Educação (CE) aprovou em decisão final nesta quinta-feira (25) o Projeto de Lei (PL) 871/2019,
que estabelece medidas para evitar o abandono e a evasão escolar. A proposta que altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA —  Lei 8.069, de 1990) foi apresentada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) e recebeu voto
favorável do relator, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL). Se não houver recurso para votação em Plenário, a matéria segue
para a Câmara dos Deputados. 

 

 

 
•  U O L  •

 

 
• FOMENTANDO SONHOS - Para tirar a luta por direitos "do papel", juiz Iberê de Castro Dias para adoção
t di
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tardia 
Iberê de Castro Dias, 44, é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, titular da vara de infância e juventude protetiva de
Guarulhos (SP), já passou pela Corregedoria do Tribunal e hoje ocupa o posto de assessor da Presidência do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Em todos os pontos do currículo, Iberê sempre compartilhou com seus pares o desejo, e às vezes a
preocupação, de tornar sua atuação efetiva, além da postura clássica de espera, aquela que aguarda os processos
chegarem para tomar decisões — Iberê quer provocar mudanças. 
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 •    M I G A L H A S    •
 

  
 

COVID-19: COM QUEM FICA A GUARDA DAS CRIANÇAS QUE PERDERAM OS PAIS? 
1/11/21 - Mais de 12 mil crianças de até seis anos de idade ficaram órfãs, no Brasil, de
um dos pais vítimas da covid-19. Os dados são referentes ao período de 16 de março de

2020 e 24 de setembro deste ano e foram levantados pela Arpen-Brasil – Associação
Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, com base no cruzamento de registros
de nascimento e óbito nos 7.645 cartórios de registro civil do país. 
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