
sexta-feira, 1º de outubro de 2021

• D E S T A Q U E    •

ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES - EJUS, COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - CIJ E TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 
PALESTRA: “Violência sexual contra adolescentes e os direitos sexuais e reprodutivos: não se cale!”
PALESTRANTE: Maria Sylvia de Souza Vitalle -  Mestre em Pediatria; Doutora em Medicina; Integrante do Departamento
de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Comissão Científica do Programa de Saúde do Adolescente
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 
DATA: 1/10/21, sexta-feira, das 15 às 17 horas
MODALIDADE: Exclusivamente a distância
TRANSMISSÃO: teams.microsoft.com
PARA PARTICIPAR CLIQUE AQUI

• S T F    •
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 •STF forma maioria para manter veto ao trabalho de menor de 16 anos 
22/08/21 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria para manter a proibição ao trabalho de
menores de 16 anos. A exceção é para os chamados menores aprendizes, que podem ser contratados já a partir dos 14
anos de idade. 
 

 

 
•    S T J    •

 

 
• Indícios de mau uso bastam para pedir prestação de contas de pensão, diz STJ 
02/09/21 - É possível determinar a prestação de contas para fiscalização de pensão alimentícia. Para seu cabimento, não é
necessária a  comprovação prévia do mau uso da verba alimentar, bastando indícios. O processo deve seguir o rito
ordinário, com ampla dilação probatória, e só é cabível a partir da entrada em vigor da Lei 13.508/2014. 

 

 
•    C O N J U R    •

 

 • A parentalidade na primeira infância 
   03/09/21 - A aprovação da lei representa a consolidação da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes,
adotada no ordenamento jurídico pátrio, conforme se verifica no artigo 227 da Constituição da República e na Convenção
de Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil e incorporada por meio do Decreto 99.710, de 21/11/1990

• Histórico infracional pode ser usado para afastar tráfico privilegiado, diz STJ 
08/09/21 - Embora medida socioeducativa imposta a menor infrator não configure pena e não gere reincidência, o seu
registro como ato infracional pode ser utilizado como elemento caracterizador da dedicação às atividades criminosas. 

• Crianças, abrigos e famílias: como o STJ enxerga o acolhimento institucional 
19/09/21 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 1º, preconiza a doutrina da proteção integral e
impõe a observância do melhor interesse do menor. Esse princípio, que orienta tanto o legislador quanto o aplicador da lei,

estabelece a primazia das necessidades infanto-juvenis como critério de interpretação da norma jurídica, ou mesmo como
forma de elaboração de políticas e solução de futuras demandas. 

• Os aspectos jurídicos da adoção 
22/09/21 - A adoção é uma das modalidades de colocação do menor em família substitutiva, a qual é excepcional e, em
regra, irrevogável, quebrando todos os vínculos pregressos entre o adotado e a sua família anterior. Isto é, juridicamente
não haverá mais quaisquer vínculos jurídicos parentais entre o adotado e seus antigos familiares inclusive para fins
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não haverá mais quaisquer vínculos jurídicos parentais entre o adotado e seus antigos familiares, inclusive para fins
sucessórios. 

• Pagar pensão não impede danos morais por abandono afetivo, diz STJ 
23/09/21 - A reparação de danos em virtude do abandono afetivo possui fundamento jurídico próprio, bem como causa
específica e autônoma que não se confunde com o pagamento de pensão alimentícia. Trata-se do descumprimento, pelos
pais, do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável. 

 

•  T J S P    •
 

• TJ determina que Secretaria de Educação de SP disponibilize professor auxiliar para aluno autista em Bauru 
22/09/21 - A Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso da Fazenda Pública do estado e
manteve a decisão que obriga a Secretaria Estadual de Educação a disponibilizar um professor auxiliar especializado a um
estudante de Bauru com Transtorno do Espectro Autista. 

 
•  C N J  •

 

• Apoio a famílias acolhedoras é crucial na priorização de crianças e jovens 
02/09/21 - O número de crianças e adolescentes em famílias acolhedoras aumentou 22% entre 2019 e 2020, atingindo
1.876 nos dados mais recentes apresentados pelo Ministério da Cidadania. Nesse mesmo período, o total de famílias
acolhedoras cresceu 73% atingindo 2.536 núcleos familiares cadastrados nessa modalidade de acolhimento. 

• Sensibilização é principal ferramenta para instituição do acolhimento familiar 

09/09/21 - As crianças que são retiradas do convívio familiar pela Justiça – como forma de proteção contra uma situação
de vulnerabilidade, quer seja de violência, abuso ou negligência – ainda têm uma oportunidade de se desenvolver em uma
família. Esse é o objetivo do acolhimento familiar, medida protetiva preferencial expressa no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e que envolve famílias acolhedoras capacitadas para receber crianças e adolescentes, de forma
temporária. 

• Especialistas debatem sistemas de acolhimento familiar no Brasil e nos EUA 
09/09/21 - Duas especialistas mostraram na quinta-feira passada (2/9), no segundo dia do “1º Encontro do Sistema de
Justiça: a prioridade do acolhimento familiar”, as diferenças entre os sistemas de acolhimento familiar do Brasil e dos
Estados Unidos. O serviço ainda é pouco conhecido no país, mas é o acolhimento familiar que permite a crianças e
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adolescentes que tiveram seus direitos básicos violados dentro de casa a possibilidade de serem acolhidas
temporariamente em outras famílias, sob supervisão da Justiça e de órgãos de assistência social. 

•  M P - S P    •
 

•  M P S P  •
 

 

• MPSP consegue liminar que facilita vacinação de adolescentes em Praia Grande 
01/09/21 - Foi concedida nesta quarta-feira (1°/9) liminar para agilizar a vacinação contra covid-19 de adolescentes
moradores de Praia Grande, com idades entre 12 e 18 anos e que não possuem autorização expressa dos pais ou
responsáveis para recebimento do imunizante. A decisão, que atende a pedido do promotor Carlos Cabral Cabrera,
autoriza que os jovens sejam acompanhados à vacinação por avós, bisavós, tios ou irmãos, sendo necessária apenas a
comprovação do parentesco por meio de documentos. 

 

 
•  M E T R Ó P O L I S  •

 

 • Afinal, pais são obrigados a vacinar os filhos? Saiba o que diz o ECA 
12/09/21 - Desde que a pandemia pelo novo coronavírus se instalou no Brasil, em meados de março de 2020, autoridades
nacionais e internacionais de saúde intensificaram as ações que reforçam a importância da vacinação. Com o avanço da
campanha de imunização contra a Covid-19, o país já iniciou a vacinação de adolescentes entre 12 e 18 anos, e precisa
contar com a colaboração dos pais para levar os jovens ao posto de saúde. 

 

 
•  M I G A L H A S    •

 

 • Atos infracionais na adolescência não contam para pena na maioridade 
08/09/21 - A 3ª seção do STJ, por 7 a 2, negou recurso do MP/SP para manter entendimento de que atos praticados antes
de atingir a maioridade penal não podem influir negativamente na aplicação da pena pela prática de crime quando o
acusado alcança 18 anos de idade. 

• A atuação das equipes interprofissionais no Judiciário: A proteção à infância e adolescência em foco 
14/09/21 - O Estatuto da Criança e do Adolescente data de 1990 e desde a sua promulgação foram lançados inúmeros
desafios para todos os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), em virtude da necessidade de
adequação de suas estruturas e do quadro de profissionais que deveriam integrar cada serviço/setor, para alcance da
proteção integral como preconiza a legislação desde então
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proteção integral, como preconiza a legislação desde então. 

• Juiz permite adoção de criança por mulher que faleceu em 2016
21/09/21  - O juiz de Direito Adhailton Lacet, da 1ª vara da Infância e da Juventude da Paraíba, proferiu sentença
concedendo adoção para uma pessoa que já faleceu. De acordo com os autos, a mulher, que faleceu em 2016, cuidava
juntamente com seu marido da jovem como se pais fossem. O pedido de adoção teve o consentimento da mãe biológica
da menor.

M A T É R I A  E S P E C I A L

• S E N A D O  F E D E R A L    •

• Estatuto da Criança e do Adolescente ganha versão dedicada a essa faixa
etária. Fonte: Agência Senado 

26/08/21 - Uma versão simplificada do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi
lançada nesta quinta-feira (26) na Biblioteca do Senado. Intitulada ECA em Miúdos, a
publicação é uma parceria entre a Gráfica do Senado e a Câmara Legislativa da cidade
de Pouso Alegre (MG). Fonte: Agência Senado 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.migalhas.com.br%2Fquentes%2F352001%2Fjuiz-permite-adocao-de-crianca-por-mulher-que-faleceu-em-2016&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C15496015d33a4e7f1e4808d981e261ab%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637683631562317706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aiOJG8v4vxGDFLH6jIha2JT2D70ugugpjIoYbQych8w%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww12.senado.leg.br%2Fnoticias%2Fmaterias%2F2021%2F08%2F26%2Festatuto-da-crianca-e-do-adolescente-ganha-versao-dedicada-a-essa-faixa-etaria&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C15496015d33a4e7f1e4808d981e261ab%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637683631562327661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BKxjDSP89%2FL9X7vbtWfEWsoYEbXxBO%2BVQR3MBWHx7Wc%3D&reserved=0

