
sexta-feira, 3 de novembro 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 TRABALHO COM AS FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS” 
DATA: 05/11/21, sexta-feira, das 15 às 17 horas 
MODALIDADE: Exclusivamente a distância 
TRANSMISSÃO: teams.microsoft.com 
PALESTRANTES: Sara Maria Luvisotto:  Assistente social com atuação na alta complexidade, em serviços de acolhimento
para crianças e adolescentes; coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras do Instituto Fazendo História. Valéria
Brahim: Psicóloga com especialização em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente e  em  Responsabilidade
Social Empresarial; terapeuta de família com base na Teoria Sistêmica 
PARA PARTICIPAR CLIQUE AQUI 

CONGRESSO MUNDIAL SOBRE JUSTIÇA COM CRIANÇAS - Fortalecendo a Justiça para Crianças em todo o mundo
DATA: 15 a 20 de novembro de 2021 

MODALIDADE: Exclusivamente a distância 
PARA MAIORES INFORMAÇÃO DE COMO PARTICIPAR CLIQUE AQUI
O link dá acesso e oferece opção por idioma específico, bem como maiores informações sobre a iniciativa, tais como realização e
apoio programação com horários CET (Central European Time) palestrantes e temas a serem desenvolvidos entre outras além de
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apoio, programação, com horários CET (Central European Time), palestrantes e temas a serem desenvolvidos, entre outras, além de
barra de direcionamento a formulário de inscrição gratuita.

ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA – EPM, COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
“INTERVISÃO - 1º ENCONTRO DE MAGISTRADOS DO TJSP”  
Reserve sua agenda para uma prática de trocas e contribuições para o aprimoramento da Justiça 
DATA: 22/11/2021, segunda-feira, das 10 às 12 horas 
MODALIDADE: Exclusivamente a distância 
TRANSMISSÃO: teams.microsoft.com - o link da reunião será enviado oportunamente 

 

 
•    S T J    •

 

 •STJ promove exibição de documentário e debate sobre violência contra a criança 
08/10/21 - A iniciativa integra o programa Humaniza, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e é uma parceria da Secretaria
de Serviços Integrados de Saúde (SIS) e do Centro de Formação e Gestão Judiciária (CEFOR). O evento foi aberto pelo
vídeo do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que destacou que o tribunal é signatário do Pacto Nacional pela
Primeira Infância, iniciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

 

 
•    C N J    •

 

 • Prêmio Prioridade Absoluta enaltece ações por direitos de crianças e adolescentes 
04/10/21  - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está empenhado em contribuir para a garantia dos direitos
fundamentais das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com essa orientação com o foco na defesa dos
direitos humanos, o CNJ realizou, na sexta-feira (1º/10), cerimônia para homenagear os vencedores da primeira edição
do Prêmio Prioridade Absoluta. 

• Tribunais promoverão campanha contra violência infantojuvenil 
06/10/21 - Tribunais de Justiça em todo país veicularão campanha contra a violência infantil em suas páginas oficiais
como medida para tentar coibir a escalada de agressões e mortes violentas sofridas por crianças e adolescentes. A
iniciativa faz parte de recomendação aprovada por unanimidade pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
nessa terça-feira (5/10), durante a 339ª Sessão Ordinária. 
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• Dia das Crianças: Judiciário e parceiros promovem ações para proteção infantojuvenil 
12/10/21 - Em defesa dos direitos das crianças, o Poder Judiciário tem realizado diversas ações que, com o apoio da rede
protetiva, estão voltadas também para a sensibilização e conscientização da sociedade. A importância de envolver a
todos para garantir o desenvolvimento saudável e seguro nos primeiros anos de vida de cada brasileiro e brasileira é
realçada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 
•    C O N J U R    •

 

 • A pauta legal do uso medicinal da cannabis no Brasil em 2022 
06/10/21 - A discussão sobre o uso da cannabis para fins medicinais tem evoluído nos últimos anos, especialmente a
partir das regulações propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela discussão do tema no
Congresso Nacional, ainda que a passos lentos quando comparada com outros países (como, por exemplo, Canadá,
Uruguai, Espanha, Holanda e alguns estados americanos) e que, inclusive, já permitiram o uso não só para fins medicinais,
mas também para o uso recreativo, assunto específico que no Brasil ainda está longe de amadurecer. 

• A proteção legal dos dados pessoais de crianças e adolescentes no Brasil 
17/10/21 -  A proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes é disciplina que ganha cada vez mais importância
diante da disseminação do uso de tecnologias da informação e comunicação por pessoas cada vez mais jovens. No Brasil,
a Lei nº 13.709/2018  —  Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)  —  tomou como inspiração as legislações
estadunidense (Coppa) e europeia (GDPR) para definir regras a respeito da proteção de crianças e adolescentes [1], mas o
fez a partir do robusto e já previamente estabelecido panorama nacional de proteção aos direitos da infância, o qual,
alinhado às normas da Organização das Nações Unidas (ONU), possui rigorosa orientação protetiva [2].  

• Suspenso julgamento sobre liberação compulsória de adolescentes aos 21 anos 
19/10/21 -   Após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi suspenso o
julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona o período máximo de internação  de
adolescentes — três anos — e sua liberação compulsória aos 21 anos. 

 

 
•  M I G A L H A S  •

 

• Plano de saúde deve custear tratamento completo a criança com autismo 
14/10/21 - Plano de saúde deve custear tratamento pela ciência ABA a criança com transtorno do espectro do autismo,
conforme prescrição médica. Assim decidiu o juiz de Direito Raul Marcio Siqueira Junior, da 1ª vara cível de Franco da
Rocha/SP. 
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• Dia das crianças: momento para reflexão 
14/10/21 - Nesta semana, comemorou-se, mais uma vez, o dia das crianças. Com a trégua da pandemia, os pais voltaram
às compras ou adquiriram presentes pela web mesmo. Eu, mais uma vez, vou aproveitar a data para propor uma reflexão
sobre o tema. 

• Responsabilidade legal na educação das crianças 
18/10/21 - É certo que todos já ouviram a expressão "lugar de criança é na escola". Acompanhados desse termo, alguns
pais e responsáveis se utilizam da distorção de sua interpretação para se isentarem de qualquer outra responsabilidade
na educação das crianças.

•  M P - S P    •
 

•  P O D E R  3 6 0  •
 

 
• Número de jovens na Fundação Casa cai pela metade em 6 anos em SP  
16/10/21 - O número de jovens infratores internados na Fundação Casa caiu pela metade no Estado de São Paulo em um
período de 6 anos. O total de jovens internados, que chegou a 10.165 em agosto de 2015, caiu para 5.167 no mesmo mês
deste ano, segundo dados da instituição. 

 

 
•  G A Z E T A  D O  P O V O  •

 

 

• Aplicativo Sabe: crianças e adolescentes podem denunciar diferentes tipos de violência 
15/10/21 - Crianças e adolescentes agora podem fazer denúncias sobre violência, maus tratos, abuso sexual e outros
tipos de violações de seus direitos por meio do aplicativo Sabe - Conhecer, Aprender e Proteger. A iniciativa é do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e está disponível para o sistema operacional Android.
A plataforma também pode ser acessada pelo endereço https://sabe.mdh.gov.br/infantil/. 
 

 

  
 

 M A T É R I A  E S P E C I A L
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.migalhas.com.br%2Fcoluna%2Fabc-do-cdc%2F353116%2Fdia-das-criancas-momento-para-reflexao&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C8d227cc6a5354d35720a08d9959f5e7e%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637705333980666956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oiuJTdupaNPi7JN%2FakDnR6t0LlGTmo0yGb8F5n%2B28Zc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.migalhas.com.br%2Fdepeso%2F353309%2Fresponsabilidade-legal-na-educacao-das-criancas&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C8d227cc6a5354d35720a08d9959f5e7e%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637705333980676917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r8aUURGWUhJizp1qVsQ2Smvs%2FgrFPgL8X7ZDLHiczE4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poder360.com.br%2Fbrasil%2Fnumero-de-jovens-na-fundacao-casa-cai-pela-metade-em-6-anos-em-sp%2F&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C8d227cc6a5354d35720a08d9959f5e7e%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637705333980676917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jXTs4MG0YMdNFyjrtwnfx1XRhswJXb%2Fauxhs9ioRpvM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gazetadopovo.com.br%2Fvida-e-cidadania%2Faplicativo-sabe-criancas-e-adolescentes-podem-denunciar-diferentes-tipos-de-violencia%2F&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C8d227cc6a5354d35720a08d9959f5e7e%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637705333980686859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=65E8QIHKFMjc4qnTFgi1VqB2%2BlTHpfNaHg6HVy%2FzA2A%3D&reserved=0


 •    A G Ê N C I A  B R A S I L    •
 

 

 
 
 
 

• Dia das Crianças: o que elas esperam do futuro pós-pandemia 
12/10/21 - As estudantes Letícia, de 8 anos de idade, e Maitê, de 7 anos, são da
mesma sala do 2º ano do ensino fundamental de uma escola da zona leste de São
Paulo. Elas estão entre as milhares de crianças que enfrentaram o primeiro ano da
pandemia com aulas online e afastadas de parentes e amigos da escola.  
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