
sexta-feira, 1º de setembro de 2021

 •    D E S T A Q U E    •

 

• ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES E COORDENADORIA DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE 
PALESTRA:  “LUTO NA INFÂNCIA: O DESAFIO DE CUIDAR DOS LUTOS DA
CRIANÇA E SEU AGRAVAMENTO DIANTE DE NOSSA PRÓPRIA
VULNERABILIDADE EM TEMPOS PANDÊMICOS” 
DATA: 03/09/21, das 15 às 17 horas 
OBJETIVOS: Favorecer a compreensão do fenômeno do processo de luto em
situações de perdas simbólicas e concretas, tendo como foco o impacto na infância
e de como cuidadores formais e informais podem lidar com o luto infantil. Ampliar
a reflexão do tema no contexto atual da pandemia.  
PÚBLICO-ALVO: Juízes e Servidores do Tribunal de Justiça, Promotores de Justiça e
Servidores do Ministério Público, Defensores Públicos e Servidores da Defensoria
Pública, Membros e Servidores das Secretarias Estaduais e Municipais, Advogados,
Delegados, Assistentes Sociais e Psicólogos, Profissionais da Rede de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente e demais interessados.  
VAGAS OFERECIDAS: 10.000 (dez mil) vagas 
MODALIDADE: Exclusivamente a distância 
TRANSMISSÃO: teams.microsoft.com 
PALESTRANTE: Gabriela Casellatto - Psicóloga formada pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUCSP) em 1995, com mestrado e doutorado pela mesma
universidade em 1998 e 2014 respectivamente. Cofundadora, professora e
supervisora do 4 Estações Instituto de Psicologia. Cocoordenadora dos cursos de
Especialização e Aprimoramento em Teoria, Pesquisa e Intervenções em Situações
de Luto e de Intervenções Psicológicas Fundamentadas na Teoria do Apego, ambos
ministrados no mesmo instituto. Organizadora dos livros "Dor silenciosa ou dor
silenciada? Perdas e lutos não reconhecidos por enlutados e sociedade" (Polo
Books, 2013), "O Resgate da Empatia: suporte ao luto não reconhecido" (Summus,
2015) e “Lutos por perdas não legitimadas na sociedade” (Summus, 2020).
Professora convidada dos cursos de Pós-Graduação em Cuidados Paliativos dos
Hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein e Representante da IAN Brasil
(International Attachment Network). 
PARA PARTICIPAR CLIQUE AQUI 

• ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES - EJUS, COORDENADORIA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIJ E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PALESTRA: “Interface entre a Jurisdição da Infância e Juventude e a Jurisdição” 
PALESTRANTES: Cristiana de Faria Cordeiro - Juíza de Direito do TJRJ, mestra em
Saúde e Justiça e ex-integrante do DMF/CNJ na área infracional e Dora Aparecida

Martins - Juíza de Direito aposentada, especialista em Direitos Humanos e Direito
da Família e membra do IBDCRIA/ABMP e da AJD 
DATA: 10/09/21, sexta-feira, das 15 às 17 horas 
MODALIDADE: Exclusivamente a distância 

Ã

 

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_NzhmYWU1ZTUtY2EyNy00MDJjLWEyYjAtZmY0MWZhMGMwMGJk%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%2525223590422d-8e59-4036-9245-d6edd8cc0f7a%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%252522b3f56fdd-c0ad-4152-b682-b7678f48d796%252522%25252c%252522IsBroadcastMeeting%252522%25253atrue%25257d%2526btype%253Da%2526role%253Da%2526anon%253Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D21b669a8-b852-4673-be7a-57c994f173ce%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue&data=04%7C01%7Cnasce%40tjsp.jus.br%7C340460d1803249629c6b08d96bed8d86%7C3590422d8e5940369245d6edd8cc0f7a%7C0%7C0%7C637659490291281114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ynts8wbmjY0axHVlutVSpB3LbsLSLWtVkLUy6BYNqSo%3D&reserved=0


TRANSMISSÃO: teams.microsoft.com 
PARA PARTICIPAR CLIQUE AQUI

• COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
ASSUNTO: Disponibilização, pela Associação Brasileira dos Magistrados da Infância
e Juventude - ABRAMINJ, de vídeos abordando variados temas afetos à matéria da
Infância e Adolescência.
PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

 

 

 •    S T F    •  

 •Presidente do STF determina que União forneça medicamento para
tratamento de uma criança com doença rara 
19/7/21 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux,
reconsiderou decisão anterior e determinou à União o fornecimento do medicamento
Zolgensma a uma criança portadora de Amiotrofia Muscular Espinhal Tipo 2 (AME).
Segundo o ministro, novas informações juntadas aos autos permitem aferir que, apesar de
o medicamento ser registrado pela Anvisa apenas para uso em crianças de até dois anos
de idade, tem a aprovação de agências renomadas no exterior para uso em crianças com
até cinco anos, com peso máximo de 21 quilos. No caso dos autos, a criança fará três anos
em setembro próximo.
 

 

 •    S T J    •  

 • Acesso aos autos de apuração de ato infracional exige finalidade justificada
e destinação específica 
13/07/21  - Embora o  artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) proíba a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam
respeito à apuração de atos infracionais, essa regra não é absoluta, sendo possível
o acesso aos autos caso o peticionante comprove interesse e apresente justificativa
válida para obter certidões ou documentos do processo. 

• Criança sob guarda é equiparada a dependente natural em plano de saúde,
decide Terceira Turma 

 06/08/21 - A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), privilegiando os
princípios da isonomia material e da proteção integral às crianças e aos
adolescentes, definiu que uma criança sob guarda deve ser equiparada ao filho
natural do titular para efeitos de inclusão em plano de saúde, não podendo ser
inserida como beneficiária do plano apenas como dependente agregada.

 

 •    C O N J U R    •  

 • A (im)possibilidade de adoção internacional de crianças brasileiras  
02/8/21  - Trata-se  de um instrumento de colocação de crianças e adolescentes em
família substituta, para promoção do desenvolvimento pleno desse indivíduo, que pode
se dar tanto na modalidade de adoção nacional  quanto na modalidade de adoção
internacional. A diferença de uma modalidade para outra é que na adoção
internacional  a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil,
mesmo que seja brasileiro.

• Atos infracionais não afastam minorante do tráfico privilegiado, diz STJ 
04/08/21 - O registro de ato infracional anterior não pode ser usado como elemento
caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, uma vez que a medida
socioeducativa imposta ao adolescente não configura pena e, portanto, não induz
reincidência. 

• Judiciário se mobiliza para conscientizar sobre violência infantil 
08/08/21  - O registro do número de casos de violência e exploração sexual contra
crianças e adolescentes apresentou diminuição em praticamente todo o país. Contudo,
esses dados refletem apenas a queda real das denúncias contra esses crimes.

• TJ-SP institui autorização eletrônica de viagem para crianças e
adolescentes
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adolescentes 
28/08/21 - A Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo, por meio do Provimento CG
38/21, instituiu a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) de crianças e adolescentes até
16 anos, requerimento eletrônico de autorização para viagens nacionais e internacionais
de jovens desacompanhados de um de seus pais ou de ambos, a ser emitida,
exclusivamente, por intermédio do Sistema de Atos Notariais Eletrônicos (e-Notariado).

 •  T J S P  •  

 • Projeto da Infância e Juventude do TJSP recebe menção honrosa no Prêmio
Prioridade Absoluta 

23/08/21  -  O convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a
Secretaria Estadual da Educação para facilitar o acesso de magistrados com jurisdição
na área da Infância e da Juventude ao cadastro de alunos da rede estadual de ensino
recebeu menção honrosa do  Prêmio Prioridade Absoluta, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). A premiação é voltada a divulgar e valorizar ações, projetos ou programas
que promovam o respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. 
 

 

 •  M P - S P    •
 

• MPSP apura negativa do IIRGD de pôr nome social em identidades de
jovens trans 

30/07/21 - Inquérito instaurado nesta sexta-feira (30/7) pela Promotoria de Justiça da
Infância e Juventude da Capital vai apurar possível ilegalidade praticada pelo Instituto
de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) ao negar a crianças e adolescentes a
inclusão de seus nomes sociais nas respectivas Carteiras de Identidade.

 •  C N J  •  

 • Em um sistema de Justiça humanizado, as crianças são protagonistas 
22/08/21  -  Delegacias de polícia em que crianças vítimas de violência se sentem
acolhidas. Conflitos envolvendo o mundo infantojuvenil resolvidos em rodas de
conversa da Justiça Restaurativa. Integração qualificada entre Justiça, segurança pública
e rede protetiva. Esses foram alguns dos exemplos de ações desenvolvidas em prol de
um sistema de Justiça multiportas amigável a crianças e adolescentes em contexto de
violência e vulnerabilidade foram apresentados nesta sexta-feira (20/8), durante
o Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região Sul. 
•  M P - S P    •

 

 •  M I G A L H A S  •  

 • 31 anos do ECA e a falta de políticas públicas de acolhimento familiar:
Análise dos números do Estado de SP e o potencial do Poder Judiciário na
transformação que se pretende

04/08/2021  –  A nossa última coluna foi publicada no exato dia em que o ECA
completava 31 anos. Com maestria, o Hugo Gomes Zaher trouxe a experiência exitosa
das audiências concentradas no cotidiano das Varas a Infância e Juventude e faz uma
alusão metafórica a um relógio que deve ser disparado quando uma ordem de
acolhimento é exarada pelo Poder Judiciário. Infelizmente este relógio está quebrado
para parte considerável das crianças e adolescentes acolhidas no Brasil, principalmente
quando olhamos para o Estado de São Paulo e para as modalidades de acolhimento
utilizadas. 
 

 

 •  G 1  •  

 • 5 mil crianças estão aptas à adoção no Brasil 
07/08/21 - No estado de SP mais de 10 mil pessoas estão na fila à espera de uma
criança. 

• Dia dos Pais: em SP, 138 homens estão na fila de espera pela adoção 
07/08/21  - Muitos homens estão na fila da adoção. Para quem já conseguiu esse
presente, o domingo vai ser mais que especial. Significa ter vencido uma luta,
conquistado um espaço precioso. Conheça o Eduardo - que, com todas os desafios
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trazidos pela pandemia, conseguiu a guarda do Antônio.
 

 •  U O L    •  

 • Bebê nu na capa do disco do Nirvana seria crime no Brasil hoje? 
25/08/21  –  Após ficar mundialmente famoso ao estampar a capa do álbum
"Nevermind", de 1991, Spencer Elden, hoje com 30 anos, está processando a banda
Nirvana por exploração sexual infantil. Na imagem, ele aparece aos quatro meses de
vida, nu, nadando em direção a uma nota de um dólar.
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• Mães lutam por nome social de filhos
trans na identidade: 'É direito deles' 
Quando saiu de casa no último dia 19 para ir
ao Poupatempo, local em São Paulo que
emite documentos, com o filho Nathaniel, de
15 anos, a professora Ana Paula Mazetto não
poderia imaginar que começaria ali uma
verdadeira jornada pelo direito de emitir uma
nova cédula de identidade com o nome
social do filho, que é um adolescente
transexual. Apesar de estar com todos os
documentos exigidos para o procedimento,
ela teve o direito negado e saiu de lá sem o
documento em mãos - procedimento que é
facilitado por lei desde 2016. 
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