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APRESENTAÇÃO 

 

A Coordenadoria da Infância e Juventude foi criada pela Resolução nº 05 de 04 de março de 

2010, atendendo determinação do Conselho Nacional de Justiça através da Resolução nº 94, de 27 

de outubro de 2009.  

Tem como princípios a prioridade de atendimento à Infância e Juventude, a necessidade de 

unificar e expandir as medidas de proteção e os projetos voltados à área e a necessidade de 

especializar os profissionais do Poder Judiciário do Maranhão para atuação direta com crianças e 

adolescentes. 

Nos termos da Resolução nº 05/2010 possui as seguintes atribuições: elaborar sugestões para 

o aprimoramento da estrutura do Judiciário na área da infância e juventude; dar suporte aos 

magistrados, aos servidores e as equipes multiprofissionais visando à melhoria da prestação 

jurisdicional; promover a articulação interna e externa da Justiça da Infância e Juventude com 

outros órgãos governamentais e não-governamentais; colaborar para a formação inicial, 

continuada e especializada de magistrados e servidores na área da Justiça da Infância e Juventude; 

exercer as atribuições da gestão estadual dos Cadastros Nacionais da Infância e Juventude. 
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REUNIÕES E ARTICULAÇÕES 

 

19 de fevereiro - o Desembargador José de 

Ribamar Castro, presidente da Coordenadoria 

da Infância e Juventude representou o TJMA 

na “X Conferência Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Maranhão”, 

realizada no Centro de Convenções da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O 

objetivo do evento foi mobilizar o Sistema de 

Garantia de Direitos e a população em geral 

para a consolidação do princípio da Prioridade 

Absoluta, preconizado pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 

 

  

24 de fevereiro - a equipe da Coordenadoria 

se reuniu com o atual Presidente da 

Coordenadoria Des. José de Ribamar Castro 

tendo como principal objetivo a apresentação 

da Coordenadoria da Infância e Juventude ao 

presidente, assim como, o estabelecimento de 

metas prioritárias para a gestão 2016/2017. 

Além dos servidores estavam presentes a juíza 

Coordenadora Karla Jeane Matos de Carvalho 

e o Juiz José Américo Abreu Costa, titular da 1ª 

Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

São Luís, atualmente juiz auxiliar da 

Corregedoria.  O presidente destacou que dará 

continuidade aos projetos desenvolvidos pelo 

órgão e que as ações institucionais serão 

implementadas de forma compartilhada e em 

sintonia com a presidência do TJMA, 

Corregedoria Geral da Justiça, Varas da 

Infância e Juventude e magistrados de todo o 

Estado. Dentre as deliberações consta consulta 

junto à Diretoria de Informática e Divisão de 

Material e Patrimônio sobre a quantidade de 

kits de instalação de salas de Depoimento 

Especial; fazer um levantamento junto às 

Varas da Infância e Juventude da estatística da 

demanda processual em que crianças e 

adolescentes sejam vítimas ou testemunhas 

para análise de instalações futuras; definir 

junto à Esmam a elaboração de capacitações 

voltadas para a área da infância e juventude e 

oficiar junto à Corregedoria Geral de Justiça 

para elaborar um fluxograma para uniformizar 

o procedimento de acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes em situação de 

risco e junto à 2ª Vara da Infância e Juventude 

da Comarca de São Luís para elaboração de um 

fluxograma para uniformizar o Cadastro 

Nacional de Adolescentes em Conflito com a 

Lei – CNCAL. 
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11 de março - a Coordenadoria se reuniu com 

os juízes Josane Araújo Farias Braga (1ª Vara 

de Coroatá), Nirvana Maria Mourão Barroso 

(3ª Vara de Balsas) e Rômulo Lago e Cruz (Vara 

única de Maracaçumé) para a apresentação de 

projetos elaborados por estes para análise da 

Coordenadoria e posterior incentivo e apoio 

aos magistrados. A juíza Josane apresentou o 

projeto ENCENANDO O ECA: A ARTE DE 

EXPRESSAR A PREVENÇÃO E A PROTEÇÃO AOS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES que 

consiste na apresentações de peças de teatro 

desenvolvidas em escolas municipais e 

estaduais, de forma lúdica, como instrumento 

desencadeador de debates e transferência de 

conhecimentos acerca dos direitos da criança e 

do adolescente, com foco na identificação de 

situações de violência e maus-tratos. O projeto 

DENUNCIAR É PROTEGER, foi apresentado pela 

magistrada Nirvana Maria Mourão Barroso e 

tem por objetivo orientar professores das 

redes públicas e privadas sobre os sinais de 

abuso, recebendo palestras da equipe 

psicossocial, com orientações para a denúncia 

caso seja identificado algum caso; o projeto 

teve início em 2014, começando nos Termos e 

neste ano chegando a Área Urbana de Balsas, 

com aproximadamente 2000 professores. 

Encerrando as apresentações dos projetos, o 

juiz Rômulo Lago e Cruz contou que a 

elaboração de seu projeto CLUBE DOS 

AVENTUREIROS DE MARACAÇUMÉ que tem 

como objetivo planejar, coordenar e executar 

diversas atividades sócio-educativas com 

crianças de 4 a 12 anos incompletos e seus 

respectivos responsáveis, com prioridade para 

as de baixa renda, em situação de 

vulnerabilidade social ou que tenham sido 

adotadas. A ideia surgiu após a constatação de 

que um número elevado de crianças em 

situação de risco, no Município, estariam 

praticando atos infracionais, inclusive, após 

processos de adoções, guarda e tutela de 

menor.   O início do projeto dar-se-á com o 

cadastro das famílias de crianças adotadas, 

para que sejam acompanhadas e recebam 

orientações de civilidade, a partir do cadastro 

estes são convidados a participarem de ações 

sociais no próprio Fórum, que ocorrem 

geralmente em datas comemorativas, e assim 

os servidores conversam informalmente com 

essas famílias para avaliarem o convívio 

destes, como forma de medida preventiva. 

Ainda na reunião o Juiz José Américo Abreu 

Costa sugeriu a semana de audiências 

concentradas, oportunidade em que todos os 
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magistrados que atuam com processos que 

envolvam direitos das crianças e adolescentes 

participem designando um número 

significativo de audiências no período de 16 a 

20 de maio do corrente ano, pela passagem do 

dia 18 de maio, data instituída como “Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes”. 

 

10 e 11 de junho - O servidor Abel Lima 

representou a Coordenadoria na 3ª 

Conferência Nacional Saúde Mental e Direito 

(MA)/Construindo Interfaces/Concretizando 

Direitos – As palestras tiveram sob 

coordenação Associação Catarinense de 

Psiquiatria, Des. José de Ribamar Fróz 

Sobrinho (Coordenador do Grupo de 

Monitoramento Acompanhamento 

Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário), Ana Cristina Borba Alves (Juíza de 

Direito do TJSC e Presidente do FONAJUV – 

Fórum Nacional da Infância e Juventude), 

Douglas de Melo Martins (Juíz de Direito do 

TJMA), Mônica De Lucca (Juíza de Direito TJSC) 

e cujos temas foram: Realidade Atual da Saúde 

Mental no Brasil - Política Nacional de Saúde 

Mental e Projeto do MS, Medidas de 

Segurança e Reforma da Assistência 

Psiquiátrica, Saúde Mental para a Infância e 

Juventude: o que temos?, A Prática Judiciária 

em São Luís com a aplicação do Provimento 

CGJ 08/2014 e A Interdição após o Estatuto do 

Deficiente. Ao final houve oficinas e debates 

para elaboração de propostas para a redação 

da Carta do Maranhão e a Coordenadoria 

participou de Debates e Propostas para a 

melhoria da saúde da infância e juventude 

onde o grupo apresentou as seguintes 

propostas: Encontrar caminhos para a 

implementação dos CAPSI – com equipe 

multidisciplinar completa – Psiquiatra, 

Psicólogo, Assistente Social, Terapeuta 

Ocupacional, Pedagogo, Enfermeiro, 

Fonoaudiólogo e Técnicos  e Garantir o 

atendimento na área de Saúde Mental do 

adolescente em conflito com a lei (Restrito de 

Liberdade) 

31 de agosto de 2016 – Reunião com a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 

(SEDES) – Na oportunidade foram discutidas a 

articulação quanto à integração do Poder 

Judiciário com a Rede de Proteção no que se 

refere à aplicação de MSE (Medidas 

Socioeducativas) em todo o Estado e 

estabelecer metas para apresentar o trabalho 

desenvolvido pelos CREAS (Centro de 
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Referência Especializado de Assistência Social) 

no que se refere ao acompanhamento da 

aplicação dessas medidas. 

06 de setembro – Reunião com a Rede 

Maranhense de Justiça Juvenil – Na ocasião foi 

apontado pelas dirigentes a necessidade de 

firmar um Termo de Cooperação com o 

Tribunal de Justiça do Maranhão a fim de 

ampliar a rede socioassistencial e fortalecer os 

trabalhos desenvolvidos em favor dos 

adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas. 

05 de dezembro – Participação na 11ª Reunião 

do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário do Estado do Maranhão do 

ano de 2016 – O tema tratado foi “Medidas 

Socioeducativas no Estado do Maranhão” – 

Pelo juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, 

Dr. José dos Santos Costa, foram apontados 

números relevantes em relação a reincidência 

e óbito dos adolescentes que passam pelas 

medidas socioeducativas, com enfoque para os 

que passaram por medidas de internação e a 

Sra. Elisângela Cardoso, representante da 

FUNAC, apresentou estatísticas referentes aos 

adolescentes em conflito com a lei, 

demonstrando em seguida as formas de 

superação para estes dados. 

06 de dezembro - Reunião com Secretaria 

Municipal da Criança e Assistência Social 

(SEMCAS) – Iniciou-se com a apresentação da 

Coordenadoria da Infância e Juventude, 

posteriormente solicitou-se que a equipe da 

Secretaria informasse o quadro geral dos 

serviços de acolhimento da rede de execução 

direta e conveniada, bem como os aspectos 

concernentes aos benefícios socioassistencial e 

previdenciários de crianças e adolescentes em 

medida protetiva.  

13 de dezembro – Reunião com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) - 

buscou–se a articulação com a referida 

organização no intuito de ampliação das ações 

planejadas e executadas por esta 

Coordenadoria. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Comarca de Codó 

                

A Coordenadoria promoveu audiência 

pública no município de Codó em 10 de março 

com o objetivo de discutir o método do 

depoimento especial. O evento teve a 

participação de cerca de 200 pessoas e contou 

com o apoio dos juízes da comarca. Durante o 

encontro, os profissionais que compõem a 

rede de proteção elogiaram o projeto do 

Judiciário, reconhecendo a sua importância na 

tentativa de oferecer um tratamento mais 

digno às crianças e adolescentes – vítimas ou 

testemunhas de violência física, psicológica ou 

sexual – e colocaram-se à disposição para 

auxiliar no que for possível. A Juíza Karla Jeane 

Matos de Carvalho salientou que o projeto de 

depoimento especial precisa ser aperfeiçoado 

com a ajuda dos integrantes da rede de 

proteção e, também, da população, e que este  

prioriza o bem-estar da criança e a descoberta 

da verdade, para que ninguém seja condenado 

injustamente. A audiência registrou sugestões 

e esclareceu dúvidas dos presentes – foi 

discutida a elaboração de um termo de 

cooperação a ser formalizado, em que os 

parceiros prestarão o compromisso de ouvir a 

criança vítima de violência, o mínimo de vezes, 

após o fato ser comunicado ao Sistema de 

Justiça. Participaram do evento os juízes 

Holídice Barros (2ª Vara de Codó), Rogério 

Pelegrini (1ª Vara) e Ailton Gutemberg (3ª 

Vara), integrantes da rede de proteção dos 

direitos da criança e do adolescente, 

advogados, defensores públicos, delegados, 

representantes do Conselhos Tutelar e da 

Assistência Social do Município, além de 

assistentes sociais, psicólogos, profissionais da 

área médica, servidores do Judiciário, entre 

outros. 
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SEMANA DA INFÂNCIA 

 

A Coordenadoria da Infância e Juventude em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça 

promoveu no período de 16 a 20 de maio a Semana da Infância, com o intuito de dar visibilidade ao 

dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. 

A campanha teve por objetivo buscar o máximo de resultados positivos nos processos afetos à 

área, seja com a realização de audiências ou com 

sentenças, despachos e decisões e contou com a 

participação de várias Comarcas do Estado, que 

além de somarem esforços para trazerem números 

significativos ao Judiciário, promoveram diversas 

atividades extraprocessuais para sensibilização da 

comunidade local como caminhadas, panfletagens, 

stands, palestras e audiências públicas. 

SEMANA DA INFÂNCIA 
Abertura na 9ª Vara Criminal da Capital 
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Participaram da Semana da Infância as 

Comarcas de: Açailândia (2ª de família), Bacuri, Balsas 

(3ª Vara), Bequimão, Buriti Bravo, Cantanhede, 

Coelho Neto (1ª e 2ª Vara), Colinas, Coroatá (1ª e 2ª 

Vara), Cururupu, Grajaú (2ª Vara), Humberto de 

Campos, Itapecuru (2ª Vara), Magalhães de Almeida, 

Maracaçumé, Mirador, Montes Altos, Olinda Nova do 

Maranhão, Paço do Lumiar (2ª Vara), Pastos Bons, 

Paulo Ramos, Presidente Dutra (1ª e 2ª Vara), Santa 

Luzia do Tide (1ª Vara), São Luís (1ª Vara da Infância e 

Juventude; 3ª, 4ª, 5ª e 7ª Vara da Família e 9ª Vara Criminal) e Timon (4ª Vara Cível/2ª Vara de 

Família). 

 

Comarca de Coelho Neto 
Juízas Karla Jeane Matos e Raquel 

Teles de Menezes 
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Dentre as audiências 

que foram designadas para 

Semana da Infância, destaca-se 

ações de guarda, adoção, 

Destituição do Poder Familiar, 

Busca e Apreensão de Menor, 

Alimentos, Reconhecimento de 

Paternidade, Estupro de 

vulnerável e apuração de ato 

infracional. Além das 

audiências, os magistrados 

também priorizaram o 

julgamento de processos com sentenças, 

decisões e despachos em processos que 

envolvem os direitos da criança e do 

adolescente. 

Ao final, constatou-se a repercussão do 

evento e o empenho dos magistrados quando 

estes apresentaram os relatórios com os 

seguintes resultados:  

 303 audiências  

 328 sentenças 

 71 decisões 

 367 despachos  

 41 atos diversos 

Comarca de Cururupu  
Juiz Douglas Lima da Guia 

 

Comarca de Colinas 
Juiz Marcelo Elias Matos e Oka 
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CURSOS E TREINAMENTOS 

Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes 

O curso foi realizado pela Escola Superior de Magistratura (Esmam), nos dias 02 e 03 de maio 

de 2016, destinado a magistrados vitalícios e vitaliciandos. O objetivo principal foi capacitar o 

magistrado para a condução do depoimento diferenciado de crianças vítimas de violência sexual, por 

meio de métodos apropriados que viabilizem a diminuição da impunidade e a redução dos crimes de 

violência contra crianças e adolescentes, sem prejuízo das garantias constitucionais conferidas aos 

réus. 

As Juízas Sara Fernanda Gama e Karla Jeane Matos de Carvalho, a psicóloga do TJMA Taise 

Castro Soares e a Assistente Social Jacqueline Brito Oliveira ministraram o curso, com aulas 

expositivas, oficinas de trabalho e simulação de audiência. 
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INSTALAÇÃO DAS SALAS DE DEPOIMENTO ESPECIAL 

 

•  Dia 31/03 – Fórum Desembargador 

Orville de Almeida e Silva na Comarca de 

Santa Luzia do Tide – No novo fórum, foi 

inaugurada também a Sala de Depoimento 

Especial, que é um espaço estruturado com 

equipamentos audiovisuais, interligados a uma 

sala de audiência, com a presença do juiz, 

promotor, advogados e partes.  

As salas estão sendo utilizadas pelo 

Tribunal de Justiça do Maranhão para a oitiva 

de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência sexual, física e 

psicológica em processos judiciais. 

 

“O trabalho feito nas salas de 

Depoimento Especial permite um tratamento 

diferenciado às crianças e adolescentes vítimas 

de violência. No Maranhão, temos 138 varas 

com competência para infância e juventude e, 

dessas varas, 27 salas de depoimentos 

especiais”, informou o desembargador José de 

Ribamar Castro, presidente da Coordenadoria 

da Infância e Juventude do TJMA. 
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             • Dia 26/04 – Fórum 

Desembargador Bento Moreira Lima na 

Comarca de Colinas – O Tribunal de Justiça do 

Maranhão (TJMA) inaugurou, nesta terça-feira 

(26), na comarca de Colinas, a 28ª Sala de 

Depoimento Especial do Estado, utilizada para 

a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência sexual, física e 

psicológica em processos judiciais. O 

Maranhão é o segundo Estado do país com 

maior número de salas desse tipo. 

 

Durante a cerimônia de inauguração do 

novo fórum de Colinas e da Sala de 

Depoimento Especial, o desembargador José 

de Ribamar Castro, presidente da 

Coordenadoria da Infância e Juventude do 

TJMA, explicou sobre a estrutura da sala 

especial, dotada com equipamentos 

audiovisuais interligados a uma sala de 

audiência, com a presença do juiz, promotor, 

advogados e partes. A sala de depoimento 

especial recebeu o nome do juiz Odon 

Francisco de Carvalho, que morreu em 

outubro de 2013. 

“O Judiciário tem a preocupação de 

preparar melhor os juízes para tratar as 

questões com crianças vítimas de violência, 

pois temos 138 varas com competência para 

infância e juventude”, informou. 
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ATIVIDADES INTERNAS 

• Solicitação junto à Diretoria de Informática do TJMA reparos nas salas de Depoimento 
Especial do Fórum “Desembargador Sarney Costa” da Comarca de São Luís, da Comarca de Pinheiro, 
Santa Luzia do Paruá, Pedreiras, Balsa, Maracaçumé, Coroatá e Chapadinha. 
 
• Foi solicitada junto à Esmam (Escola Superior de Magistratura) a realização de cursos de 
Depoimento Especial para magistrados sendo um no primeiro semestre e outro no segundo. 
 
• Realização de um levantamento junto às Varas com competência para julgar processos na 
área da infância sobre a estatística de processos recebidos no ano de 2015, em que crianças ou 
adolescentes sejam vítimas ou testemunhas para análise e estudo de novas instalações de salas de 
Depoimento Especial. 
 
• Solicitação à 2ª Vara da Infância e Juventude da elaboração de um Fluxograma para o 
Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a lei – CNCAL. 
 
• Com o objetivo de otimizar os serviços da justiça infanto-juvenil, assim como melhorar o 
sistema de prestação jurisdicional foi solicitado junto à Corregedoria Geral de Justiça a 
Uniformização do procedimento de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em 
situação de risco e ainda, a elaboração de um fluxo próprio para gestão do Cadastro Nacional de 
Crianças Acolhidas. 
 
• Através do processo nº 39018/2015-TJ a Exma. Juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira, 
respondendo pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Luís, solicitou a estruturação 
de uma sala de entrevista para atendimento às crianças e aos adolescentes. A coordenadoria 
realizou visita a referida unidade com o intuito de conhecer um espaço disponibilizado, assim como 
sua relevância para o recebimento das crianças e deu encaminhamento ao referido processo à 
Presidência do TJ para adoção de providências pertinentes juntamente com documentos que 
subsidiaram o pedido e o orçamento dos materiais necessários para implantação. 
 
• Levantamento sobre aplicação de Medidas Socioeducativas (MSE) nas comarcas do Estado – 
a coleta de dados se deu com ofício expedido aos magistrados que atuam na área da 
infância e juventude com MSE visando apurar o quantitativo de processos 
envolvendo ato infracional. 
 
• Levantamento sobre a atuação dos CREAS na aplicação das 
MSE junto à 35 municípios que recebem cofinanciamento federal 
para as medidas em meio aberto, com elaboração de instrumental 
para refinar as informações dadas pelos magistrados no que 
concerne ao acompanhamento das MSE. 
 
• Levantamento Situacional desta Coordenadoria para 
elaboração do Planejamento Estratégico para o quinquênio 2017-
2021.    
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Relatório das atividades 

realizadas em 

 

2017 
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Reuniões e Encontros  

 

• 20 de fevereiro – Reunião com a 

Divisão de Planejamento Estratégico/TJMA – 

O presidente da Coordenadoria 

Desembargador José de Ribamar Castro, os 

juízes membros José dos Santos Costa (Titular 

da 2ª Vara da Infância e Juventude do Termo 

Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha), 

Gustavo Henrique Silva Medeiros 

(respondendo pela 2ª Vara da Infância e 

Juventude do Termo Judiciário de São Luís da 

Comarca da Ilha), Stela Pereira Muniz Braga 

(respondendo pela 9ª Vara Criminal do Termo 

Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha) e 

Karla Jeane Matos de Carvalho (Titular da 2ª 

Vara da Comarca de Coelho Neto) e servidores 

reuniram-se para estabelecer novas diretrizes 

de trabalho para o reordenamento e 

realinhamento das ações institucionais 

pertinentes ao órgão e a elaboração do 

planejamento estratégico da Coordenadoria da 

Infância e Juventude 2017-2021. Na 

oportunidade formam discutidos os planos de 

ações relativo à Capacitação, Regionalização, 

Inserção de dados, Articulações e Depoimento 

Especial, pela equipe foram definidas: 

“Missão”, “Visão” e “Valores” desta 

coordenadoria, além de outras ações a serem 

desenvolvidas. 

 

• 23 de fevereiro - Reunião com a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Social (SEDES) - Discussão sobre a criação de 

um Fluxograma de toda a Rede que será 

construído em conjunto com a 2ª Vara da 

Infância e Juventude, Defensoria, MP, SEDES, e 

outros juízes do Estado que atuam com Atos 

infracionais e Medidas Socioeducativas. 

• 09 e 10 de março – X Encontro do 

Colégio de Coordenadores da Infância e da 

Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil – 

O Juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros que 

responde pela 1ª Vara da Infância e Juventude 

do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da 

Ilha representou a Coordenadoria no Encontro 

que aconteceu em São Paulo/SP. No evento 

foram discutidos dados estatísticos sobre 

adoção no território nacional; a proposição, 

nos Tribunais de Justiça do Brasil, de um 

programa informatizado apto ao 
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armazenamento e sistematização de dados 

atinentes às matérias afetas à infância e 

juventude; a proposição, de desvinculação das 

Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção das 

Corregedorias Gerais de Justiça, com sua 

integração às Coordenadorias da Infância e 

Juventude e projetos de lei sobre adoção. 

 

• 19 e 20 de abril – Fórum Nacional de 

Justiça Juvenil (FONAJUV) - Os juízes José dos 

Santos Costa, da 2ª Vara da Infância e 

Juventude do Termo Judiciário de São Luís da 

Comarca da Ilha e Simeão Pereira e Silva, da 2ª 

Vara de Família de Timon, participaram do 

encontro que aconteceu na cidade de 

Maceió/AL. O FONAJUV é composto por 

magistrados de todo país, com a presença de 

participantes do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), da Associação Brasileira de Magistrados 

(ABM), da Associação Brasileira de 

Magistrados da Infância e Juventude 

(ABRAMINJ) e da Associação Brasileira de 

Magistrados, Promotores e Defensores 

Públicos (ABMP) e tem como objetivo 

conhecer a realidade de cada região, desafios 

e experiências exitosas, buscando a construção 

de ferramentas que possam se tornar 

instrumentos de uso para garantir agilidade e 

concretude na aplicação das medidas 

socioeducativas pelos juízes da área. Dentre os 

assuntos abordados destaca-se propostas de 

mudanças nos cadastros da infância CNCA, 

CNA, CNACL; panorama da socieducação no 

Brasil: diagnóstico, desafios e propostas de 

soluções; panorama da infância e juventude 

em relação às mazelas da sociedade moderna: 

prostituição infantil, tráfico de crianças, tráfico 

de drogas e outras graves violações de direitos 

endêmicas na região nordeste e o panorama 

da infância e juventude no Brasil na busca de 

soluções práticas e criativas: apresentação de 

projetos e boas práticas da região nas Justiças 

Estadual, Federal e do Trabalho. 

• 31 de maio – Semana da Adoção –  A 

analista judiciária/psicóloga da Coordenadoria 

da Infância e Juventude, Ana Carolina S. Costa 

Monteiro, participou como palestrante da 

mesa-redonda “Adoção: caminhos e 

contribuições”, promovida pela Coordenação 

do Curso de Psicologia da Faculdade Maurício 

de Nassau, São Luís, com o objetivo de discutir 

os desafios e os processos de adoção na 

atualidade. A ação surgiu como incentivo à 

campanha que o Grupo de Apoio à Adoção 

(AME) promoveu na semana que celebra o Dia 

Nacional da Adoção, 25 de maio. O evento foi 



Coordenadoria da Infância e Juventude – TJMA          19 
 

aberto ao público e contou com a participação 

de 64 alunos dos cursos de Psicologia e Serviço 

Social e 04 professores da instituição. 

 

• 25 e 26 de maio - III Fórum Nacional da 

Justiça Protetiva (FONAJUP) - A analista 

judiciária/psicóloga da Coordenadoria da 

Infância e Juventude, Ana Carolina S. Costa 

Monteiro participou do encontro que 

aconteceu no Fórum Central do Tribunal do 

Rio de Janeiro (TJRJ), sendo que, no dia 26, 

ocorreu o Workshop da Infância e Juventude 

sobre o Cadastro Nacional de Adoção do CNJ. 

O evento foi composto por palestras 

referentes às temáticas da justiça protetiva, 

em especial voltado às questões sobre adoção, 

acolhimento familiar, apadrinhamento afetivo, 

busca ativa, bem como a apresentação de boas 

práticas. O evento teve as seguintes palestras: 

Programa “Quero uma família” e Apresentação 

do Sistema Módulo Criança e 

Adolescente/MCA, proferida pelo Dr. Rodrigo 

Cézar Medina da Cunha; Busca Ativa e Grupos 

de Apoio à Adoção, proferida pela Juíza 

Mônica Labuto e pela Presidente da 

Associação Nacional dos Grupos de Apoio à 

Adoção Silvana Moreira; Programa Família 

Acolhedora desenvolvido na cidade de 

Cascavel/PR, proferida pelo Juiz Sérgio Luiz 

Kreuz. Novas constituições familiares e 

Multiparentalidade, proferida pela Juíza 

Andréa Pachá; Adoção Internacional, proferida 

pelo Desembargador Reinaldo Cintra Torres de 

Carvalho; O ideal é real / Apadrinhamento 

Afetivo, proferida pelo Juiz Sérgio Luiz Ribeiro 

de Souza; Mudança de Perfil de Adoção, 

proferida pela Psicóloga do Grupo de Apoio à 

Convivência Familiar e Comunitária Maria da 

Penha Oliveira Silva. O evento contou ainda 

com uma pauta administrativa restritas aos 

membros da Associação Brasileira dos 

Magistrados da Infância e Juventude 

(ABRAMINJ) no dia 25. Já no dia posterior, 

houve o início do Workshop sobre o Cadastro 

Nacional de Adoção com o objetivo de 

apresentar a proposta de unificação dos 

Cadastros Nacionais de Crianças e 

Adolescentes acolhidos e de Adoção, 

posteriormente houve a fala do Ministro 

Corregedor Nacional de Justiça João Otávio de 

Noronha sobre a importância de 

aprimoramento do sistema de cadastros, 

permitindo transparência e sistematização de 

dados, após esse momento iniciou-se a 

discussão com a inclusão de sugestões para a 

melhoria do CNA. O III FONAJUP trouxe 

discussões pertinentes quanto às questões que 

envolvem o direito à convivência familiar e 

comunitária, além disso, mostrou experiências 

exitosas realizadas no sul e sudeste do Brasil, 

incentivando a replicação e criação de boas 

práticas com o intuito de contribuir para a 



Coordenadoria da Infância e Juventude – TJMA          20 
 

efetividade dos direitos fundamentais de 

crianças e adolescente. 

 

• 12 de junho - Curso Preparatório para 

os candidatos à adoção - A convite da equipe 

psicossocial da Primeira Vara da Infância e 

Juventude da Comarca da Ilha, a Psicóloga da 

Coordenaria da Infância e Juventude (CIJ), Ana 

Carolina S. Costa Monteiro, participou como 

facilitadora de um módulo do Curso 

Preparatório para os candidatos à adoção, 

realizado na Escola Superior de Magistratura 

do Maranhão (ESMAM). Nesse módulo, 

objetivou-se colaborar com o grupo no 

aprofundamento das questões referentes ao 

filho idealizado para a adoção e a criança real, 

aspectos esses que repercutem na construção 

do perfil almejado pelos pretendentes à 

adoção. Dessa forma, utilizou-se da 

metodologia de roda de diálogos 

posteriormente à dinâmica de grupo. Avalia-se 

como positivo a participação da Coordenadoria 

da Infância e Juventude no referido módulo 

pelo fato de poder contribuir com uma 

temática que configura o escopo de ação da 

desta. 

• 14 de julho – Publicação do 

Planejamento Estratégico da Coordenadoria 

da Infância e Juventude, alinhado ao 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 

do Estado do Maranhão e ao Plano de Ação do 

Sistema Judiciário Brasileiro para a Proteção e 

Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, sintetizados nos seguintes 

elementos: I - Missão: Assegurar a defesa dos 

direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes com a melhoria da prestação 

jurisdicional e o fortalecimento do Sistema de 

Garantia de Direitos. II - Visão: Ser referência 

nacional na proteção e defesa dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes com 

ênfase na articulação dos entes envolvidos 

através da gestão da informação e efetividade 

dos projetos. III - Valores: Ética, 

interdisciplinaridade, articulação intersetorial, 

justiça, prioridade absoluta de crianças e 

adolescentes e resolutividade e efetividade. 

Traçando planos de ação para o quinquênio 

2017 – 2021. (ANEXO 1) 

• 24 e 25 de agosto – V Workshop – "Um 

debate sobre a Proteção Integral da Infância e 

da Juventude" - A secretária da Coordenadoria 

da Infância e Juventude, Maria Teresa Feitosa 

Rêgo e o juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros 

que responde pela 1ª Vara da Infância e 
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Juventude do Termo Judiciário de São Luís da 

Comarca da Ilha, participaram do encontro 

que foi realizado pela Corregedoria Nacional 

de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça em 

Brasília/DF. O evento em Brasília foi o quinto 

de uma série de encontros organizados pela 

Corregedoria Nacional de Justiça em 2017 com 

o objetivo de reformular o Cadastro Nacional 

de Adoção (CNA) e o Cadastro Nacional de 

Crianças Acolhidas (CNCA), além de discutir 

assuntos relacionados à infância e à juventude. 

Presente à cerimônia de abertura, a presidente 

do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra 

Cármen Lúcia, ressaltou a importância da 

reformulação dos cadastros nacionais. 

“Adoção é um tema especial. Uma sociedade 

que não acalenta suas crianças é uma 

sociedade sem comprometimento com o 

futuro”, disse a ministra. Durante o primeiro 

dia as mesas trataram temas como: A 

jurisprudência no STJ na Proteção Integral à 

Criança e ao Adolescente, Durabilidade do 

processo de adoção e o reflexo do 

desenvolvimento dos vínculos afetivos e a Lei 

nº 13.431/2017 e a obrigatoriedade da escuta 

especializada e do depoimento especial como 

garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência 

e abuso sexual, após cada painel apresentava-

se “Boas Práticas”, a exemplo da “Cidades 

Invisíveis”, projeto desenvolvido pelo 

advogado Samuel Schimith de Santa Catarina, 

que promove atividades lúdicas, prestação de 

serviços de saúde e oportuniza a crianças de 

um morro de Florianópolis cursos de 

fotografia. Outra “boa prática” apresentada foi 

o Projeto “Eu Tenho Voz” com a missão de 

alertar e empoderar crianças e adolescentes 

diante de situações de abuso sexual através da 

apresentação da peça teatral “Marcas da 

Infância”, coordenado pela juíza Hertha Helena 

de Oliveira da Cidade de São Paulo. O dia 25, 

iniciou com a fala de agradecimento do 

Corregedor Nacional de Justiça, ministro João 

Otávio de Noronha, para em seguida começar 

as análises de cada item dos cadastros em 

questão, analisando junto aos presentes o que 

seria pertinente e o que poderia ser feito para 

dar mais celeridade aos trâmites processuais. 
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Audiências Públicas e Capacitações para Conselheiros Tutelares 

Comarca de Cururupu 

 

O evento aconteceu nos dias 16 e 17 de março, na Secretaria Municipal de Saúde, na Cidade 

de Cururupu, e contou com a participação de 133 pessoas na audiência pública e 40 pessoas no 

curso. 

Profissionais da SEMED, CREAS, Promotoria de Justiça, Procuradores do Município, Secretaria 

de saúde, Secretaria de educação, autoridades, professores e alunos de escolas públicas e 

particulares e profissionais de assistência social participaram da audiência pública que discutiu o 

combate à violação de direitos de crianças e adolescentes da região ocidental do Estado. 

Nas exposições dialogadas a consultora da Plataforma dos Centros Urbanos, do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF/MA), Lissandra Leite, apresentou dados sobre a infância no 

Brasil, Maranhão e Municípios da região, referentes à maternidade na adolescência, trabalho infantil, 

mortalidade infantil, sub-registro, abandono do ensino, entre outros e também contextualizou 
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historicamente o tratamento dedicado à infância e juventude no Brasil. O técnico da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social (SEDES), Glécio Sandro Leite, tratou dos atos infracionais 

praticados por adolescentes e das medidas socioeducativas aplicadas, frisou o papel do Poder 

Público, na construção de políticas que ofereçam condições dignas e ajudem a evitar que jovens e 

crianças cometam esses tipos de atos. 

Na oportunidade, estudantes e 

professores presentes à audiência 

pediram às autoridades que busquem 

o objetivo coletivo de priorizar os 

direitos das crianças e adolescentes, 

solicitaram, outrossim, a 

implementação de políticas de 

combate ao uso de drogas pelos jovens 

da comunidade, e a melhoria do 

sistema de educação do município e 

dos materiais didáticos. O Desembargador José de Ribamar Castro iniciou sua palestra sobre o 

Depoimento Especial com a exibição do vídeo/ENFAM, em seguida apresentou as principais 

diferenças da escuta na audiência tradicional e através do método do depoimento especial, onde 

neste evita-se expor as crianças e adolescentes a situações constrangedoras na sala de audiência e 

obtendo com isso provas 

processuais com mais 

qualidade e confiabilidade 

e finalizou apresentando 

quantitativo de salas 

instaladas no Brasil e 

Maranhão, assim como 

número de audiências 

realizadas por meio do 

depoimento especial a 

nível Estadual. 
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No segundo momento do evento cerca de 40 conselheiros tutelares e profissionais da área de 

assistência social dos municípios de Cururupu, Bacuri, Mirinzal, Cedral, Porto Rico, Guimarães, 

Central do Maranhão, Serrano do Maranhão e Apicum-Açu participaram de minicurso sobre noções 

básicas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ministrado pelo técnico da Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento Social (SEDES), Glécio Sandro Leite da Silva. Ele orientou os conselheiros sobre o 

papel e função do Conselho Tutelar, formas de denúncia, apuração, vigilância, encaminhamentos, 

além de orientações práticas para o cotidiano dos conselheiros e outros assuntos relacionados. 
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Comarca de Pinheiro 

 

Com o objetivo de levar às comunidades do interior do Estado mais conscientização e 

valorização aos direitos da criança e do adolescente, principalmente no combate à violência e ao 

abuso sexual, aconteceu no dia 30 de maio, no Centro Cultural José Sarney, na Cidade de Pinheiro, a 

audiência pública sobre Infância e Juventude e o curso para Conselheiros Tutelares. 

A audiência pública contou com exposições dialogadas tratando da temática infantojuvenil, 

palestras e explanações e a presença de 232 pessoas entre professores, gestores escolares, 

conselheiros tutelares, rede infantojuvenil, estudantes e sociedade civil. 

O técnico de Referência da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Glécio Sandro Leite 

da Silva, falou sobre “As medidas socioeducativas em meio aberto no Maranhão”, tratando 

inicialmente do histórico da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos. Ele mostrou 

dados sobre a população prisional do país – formada por 55% de jovens – ressaltando a importância 

da integração das instituições da rede de proteção à infância e juventude, para a aplicação correta da 

política e das medidas socioeducativas, evitando o retorno futuro de jovens ao sistema prisional. 
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O defensor público estadual, Jean Carlos Nunes Pereira (Núcleo de Direitos Humanos 

(DPE/MA), apresentou o Projeto Cuidar, que visa tornar socialmente relevante a pauta da primeira 

infância, além de estimular e fortalecer a cultura do cuidado na perspectiva do afeto, contribuindo 

para o pleno desenvolvimento da criança. 

O promotor de Justiça da Infância, Márcio Tadeu Silva Marques, falou sobre o enfrentamento 

à violência sexual infantojuvenil pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), apresentando 

estimativas, conceitos e legislação sobre violência, abuso e exploração sexuais. 

O público direcionou perguntas aos palestrantes sobre as políticas do Estado e formações aos 

profissionais dos CREA´s e as medidas aplicadas a jovens em conflito com a lei, além de dúvidas em 

relação ao depoimento especial e aos procedimentos em casos de denúncias de abuso sexual, entre 

outros. 

O desembargador José de Ribamar Castro, presidente da Coordenadoria da Infância e 

Juventude do TJMA, apresentou informações sobre o órgão e as salas de Depoimento Especial, 

espaços existentes em 27 comarcas do Maranhão, equipados com aparelhos audiovisuais para 

permitir os depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência de forma humanizada. O 
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depoimento é feito com a intermediação de técnicos especializados, que transmitem ao juiz as 

respostas da criança. Também tratou das normas da Lei n° 13.431, de 4 de abril de 2017, que 

normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência, estabelecendo a obrigatoriedade do depoimento especial a partir de 2018. 

A juíza Tereza Cristina Nina apresentou os dados em relação às audiências realizadas por meio 

da Sala de Depoimento Especial de Pinheiro, em funcionamento há dois anos. Ela explicou que a 

audiência de oitiva das crianças na Comarca envolve um processo que funciona em articulação com 

as polícias, OAB/MA, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e secretarias 

municipais, com o objetivo de reduzir, ao máximo, a exposição ou danos às vítimas, permitindo um 

relato livre e sem qualquer contato com o suspeito e com as discussões na sala de audiências. 

 

Desde a inauguração, o espaço - instalado em Pinheiro - já proporcionou a oitiva de 38 

crianças vítimas de violência sexual, sendo 93% do sexo feminino e 7% do sexo masculino, oriundos 

de Pinheiro e zona rural, Presidente Sarney e Pedro do Rosário. A juíza frisou o papel relevante dos 

professores, familiares, assistentes sociais e conselheiros tutelares, para que os casos de abuso sejam 

denunciados e possam ser efetivamente punidos pelo Poder Público. 
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Durante o evento, foi entregue uma premiação a 

cinco estudantes do Município, vencedores do concurso de 

redação, com o tema “Quando o silêncio fala”. O concurso 

foi promovido em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, com o fim de despertar a reflexão dos estudantes 

acerca dos direitos da criança e do adolescente. A estudante 

Rebeca Froz foi a vencedora na categoria Ensino Médio. Na redação, ela apontou a superexposição 

sensacionalista da mídia como contribuição para o aumento dos casos de abuso, assim como a 

dificuldade que os adolescentes encontram para conversar com a própria família sobre o assunto, já 

que a sociedade trata o tema como tabu.  

A audiência pública contou, ainda, com a exposição fotográfica “Mãos Dadas”, que reúne 

registros de profissionais e amadores com a ideia de incentivar uma reflexão sobre a infância e 

juventude e a importância da defesa e proteção de seus direitos. 

No turno da tarde foi realizado o Curso para Conselheiros Tutelares que contou com a 

participação de 106 profissionais entre conselheiros tutelares e técnicos em assistência social. O 

curso Noções Básicas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi ministrado pelo técnico de 

Referência da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDES), Glécio Sandro Leite da Silva e 

contou com palestras e exposições referentes aos direitos da criança e do adolescente. 

 O curso teve como foco a formação dos 

profissionais que recebem denúncias sobre abusos e 

violência sexual e acompanham as vítimas, esclarecendo 

sobre os principais direitos que asseguram a proteção 

integral ao público infantojuvenil, garantidos na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Participaram profissionais dos 

municípios de São Bento, Palmeirândia, Presidente Sarney, Pinheiro, Pedro do Rosário, Alcântara, 

Santa Helena, Peri-Mirim, Bequimão, Turilândia, Turiaçu, Vitória do Mearim, Nova Olinda, Santa Inês 

e Santa Luzia do Paruá. 
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SEMANA DA INFÂNCIA 

A Coordenadoria da Infância e Juventude 

promoveu no período de 15 a 19 de maio a II Semana da 

Infância, com o intuito de dar visibilidade ao dia 18 de 

maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

A campanha teve por objetivo buscar o máximo de 

resultados positivos nos processos afetos à área, seja com 

a realização de audiências ou com sentenças, despachos e 

decisões e contou com a participação de várias Comarcas 

do Estado, que além de somarem esforços para trazerem 

números significativos ao Judiciário, promoveram diversas 

atividades extraprocessuais para sensibilização da 

comunidade local como caminhadas, passeatas, 

abordagens e distribuição de materiais informativos, como cartilhas sobre Depoimento Especial – 

técnica especial utilizada por profissionais para coletar declarações dos menores, no momento da 

audiência. 

Participaram da Semana da Infância as Comarcas de: Açailândia (2ª de família), Balsas (3ª 

Vara), Coelho Neto (2ª Vara), Coroatá (1ª Vara), Cururupu, Itapecuru (2ª e 3ª Vara), Mirador, Pastos 

Bons, Presidente Dutra (2ª Vara), Pinheiro, Santa Luzia do Tide (1ª Vara), Santa Luzia do Paruá, São 

Luís (1ª e 2ª Varas da Infância e Juventude; 4ª, 5ª e 6ª Vara da Família, 9ª Vara Criminal e 3ª Vara do 

Tribunal do Júri), Viana (2ª Vara), São Domingos do Azeitão e São Pedro da Água Branca. 
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Abertura da II Semana da Infância - Exposição Fotográfica “Mãos Dadas” 

 

 A exposição fotográfica "Mãos Dadas", 

aconteceu de 15 a 19 de maio do ano em 

curso, no hall do Fórum de São Luís, marcando 

a abertura da II Semana da Infância. A 

solenidade contou com a presença do 

presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão 

(TJMA), desembargador Cleones Carvalho 

Cunha, que ressaltou a importância da 

instituição família e da causa social. 

 As obras seguiram itinerante por 

algumas comarcas do Maranhão, visando 

incentivar a reflexão acerca da defesa e 

proteção dos direitos fundamentais de 

crianças e adolescentes, sensibilizando a 

sociedade quanto à importância do tema, 

através do olhar diferenciado dos fotógrafos – 

profissionais e amadores. 

 As fotos buscam mostrar expressões 

visuais, imagéticas, conceituais e simbólicas do 

universo infanto-juvenil, em diferentes 

representações e cenários do cotidiano. Os 

fotógrafos Carla Pedraça, Carol Paraguassu, 

Gabi Ferraz, Juliane Galvão, Márcio Andrade, 

Meireles Júnior, Mônida Ramos, Paulo Soares, 

Ronaldo Boden e Ruy Barros participaram da 

mostra, aberta para visitação do público. 
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Semana da Infância nas Comarcas 

São Luís - No dia 16 de maio aconteceu uma roda de debates na 2ª Vara da Infância e 

Juventude de São Luís (Centro Integrado de Justiça Juvenil, Rua das Cajazeiras, Centro), com o tema 

"Medidas Socioeducativas em meio aberto em São Luís, o que fazer para melhorar a sua eficácia?", 

coordenada pelo magistrado titular da unidade, José dos Santos Costa, com a presença de 

representantes de instituições parceiras, na perspectiva de estabelecer um espaço de interlocução 

com os atores que compõem o sistema de garantia de direitos, buscando encontrar alternativas para 

a superação dos pontos de fragilidade na execução das medidas socioeducativas em meio aberto. 

 Pinheiro - Uma caminhada reuniu 3 mil pessoas da comunidade e representantes de 

instituições parceiras, segundo dados da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Pinheiro. O evento, 

organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Tutelar, contou com o 

apoio do Poder Judiciário, da magistrada Tereza Palhares Nina (titular da 1ª Vara). 
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 A iniciativa reuniu representantes 

do Ministério Público, Defensoria Pública, 

Polícia Militar, Hospital, Delegacia da 

Mulher, FUNAC, Macrorregional de 

Pinheiro, Secretarias Municipais de 

Educação e Assistência Social, Centro de 

Atenção Psicossocial, Fundação Bradesco, 

além de professores, diretores de escolas 

estaduais, municipais e particulares de 

Pinheiro, além da sociedade civil 

organizada. O juiz Rodrigo Nina (titular da Vara Única de Santa Luzia do Paruá e membro da Turma 

Recursal de Pinheiro/MA) também participou da caminhada. 
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 Durante a Semana, foi promovida também a 1ª 

Reunião Ampliada da Rede de Garantia de Direitos 

Infantojuvenis, organizada pelo Judiciário, com a presença 

de diversos parceiros. Durante a ação, foram discutidas a 

missão e as atribuições de cada instituição presente em 

relação à área da infância e juventude, de forma a otimizar 

o trabalho já existente e apresentar para a sociedade o 

papel e as responsabilidades de cada ente, no engajamento 

pela causa social. Na ocasião, ficou definida a realização de 

reuniões periódicas com as instituições para tratarem 

sobre a temática. 
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 Cururupu - Audiências de duas ações envolvendo estupro de vulneráveis e uma caminhada 

que percorreu as ruas da cidade no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de 

maio, marcaram as atividades da comarca de 

Cururupu na II Semana da Infância. A caminhada 

contou com a parceria da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e teve atividades voltadas às 

crianças das escolas municipais. O juiz Douglas 

Lima da Guia presidiu as audiências de instrução 

e julgamento onde foi utilizado o método de 

Depoimento Especial. 

 Balsas - Uma caminhada foi realizada no dia 18, sob a coordenação da juíza titular da 3ª Vara, 

Nirvana Maria Mourão Barroso, com a equipe psicossocial. Participaram da iniciativa alunos da Escola 

Municipal Padre Ângelo de Lassalandra, conselheiros tutelares, representantes do Ministério Público, 

CRAS, CREAS, Secretaria de Educação e Instituição de Acolhimento, entre outros órgãos da Rede de 

Proteção e Atendimento à Criança e ao Adolescente. 
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 Além da caminhada, uma palestra sobre a prevenção ao abuso sexual infantojuvenil foi 

ministrada no dia 17, pela psicóloga Mônica Leite e pela assistente social Ana Sheila Muniz, ambas do 

Núcleo Psicossocial da 3ª Vara da comarca. O público-alvo foi formado por crianças e adolescentes 

participantes do programa PREMEVI - Preparando Melhor para a Vida, cujos objetivos são a formação 

e o crescimento pessoal infantojuvenil. 
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 São Domingos do Azeitão - Foi realizada uma palestra no dia 18.05.2017, na Escola Estadual 

Aquiles Lisboa, cujo tema foi “Infância e Juventude”, em que estiveram presentes o Promotor de 

Justiça da Comarca, Dr. Laécio Ramos do Vale, os Conselheiros Tutelares do município, bem como os 

professores e a comunidade estudantil. 

 O Juiz da Comarca, Caio Davi Medeiros Veras, tratou de vários temas de interesse social no 

combate à violência contra crianças e adolescentes. Começou sua explanação explicando aos 

estudantes o porquê do dia 18 de maio ser lembrado como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. Em seguida, tratou da importância da escola como 

ambiente primordial de combate à qualquer tipo de violência, alertando para o fato de que a 

violência muitas vezes é praticada no próprio ambiente escolar, citando como exemplo o bullying. 

 Por fim, lembrou que é papel dos educadores perceber quando a criança ou adolescente 

estiver sofrendo qualquer forma de violência e comunicar às autoridades responsáveis por protegê-

las, sendo este o papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, do Conselho Tutelar e de 

toda a sociedade e teceu algumas considerações sobre a atuação do Conselho Tutelar. 
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CURSOS E TREINAMENTOS 

Ato Infracional e Medidas Socioeducativas 

 

 A Coordenadoria da Infância e Juventude sugeriu a capacitação para juízes sobre a temática 

“O ato infracional e as medidas socioeducativas” que aconteceu na Escola Superior da Magistratura 

do Maranhão (ESMAM) nos dias 24 e 25 de abril de 2017, contando com a participação de 25 

magistrados da Capital e interior do Estado. 

 O juiz aposentado e professor universitário, João Batista Costa Saraiva, conduziu a capacitação 

que teve o objetivo de aplicar a responsabilização jurídica do adolescente autor de ato infracional, 

pautado nos novos paradigmas e fundamentos teórico-filosóficos que norteiam o “Direito da Criança 

e do Adolescente”, sob a ótica do Direito Penal para adolescentes, como dispõe a Convenção das 

Nações Unidas de Direitos da Criança. 

 Em relação aos assuntos discutidos, destacaram-se: a mudança histórica do tratamento da 

delinquência juvenil; a temática infracional na convenção e nos documentos internacionais e seus 

desdobramentos nas legislações dos países; inimputabilidade e responsabilidade penal juvenil; 

natureza jurídica, princípios e fundamentos das medidas; os direitos fundamentais e as garantias 

processuais do adolescente autor de ato infracional; o procedimento de apuração; o instituto da 

remissão e as implicações produzidas pela Lei 12.594. 

 



Coordenadoria da Infância e Juventude – TJMA          39 
 

Depoimento Especial: Aspectos Técnicos, Éticos e Normativos para 

facilitadores. 

 A equipe Multidisciplinar da Comarca de Cururupu e servidores do município da mesma 

localidade participaram do treinamento que aconteceu no dia 17 de abril na Sala de Depoimento 

Especial do Fórum “Desembargador Sarney Costa”. A servidora da 9ª Vara Criminal do Termo 

Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha, Marlene Evangelista, ministrou o curso que contou com 

aula expositiva, vídeos relacionados a temática e simulação de situações. A instrutora fez um breve 

histórico do depoimento especial no Brasil e no Estado e em seguida apresentou os princípios étnicos 

do facilitador, definições de violência sexual, diretrizes para a escuta com base na Lei nº 13.431/2017, 

síndrome de segredo, preparativos na pré-audiência, princípios técnicos durante a entrevista e 

protocolos das entrevistas cognitivas fases I e II. 

APOIO A PROJETOS 

“Semana da Adoção” na Comarca de Balsas 
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Sob a presidência da juíza Nirvana Maria Mourão 

Barroso, titular da 3ª vara da comarca de Balsas, aconteceu a 

Semana da Adoção, no período de 22 a 27 de maio, que teve 

como objetivos difundir informações acerca da adoção legal 

e esclarecer a sociedade sobre a importância da participação 

do Judiciário em todas as etapas do processo. 

  Na cerimônia de abertura participaram representantes dos órgãos parceiros do evento, a 

exemplo do Ministério Público, OAB, Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social, Centro 

de Referência da Assistência Social (CRAS I e CRAS II), Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS), Casa Abrigo Recanto Amigo, Unibalsas, Hospital Balsas Urgente, Hospital 

São José, Departamento Municipal de Políticas para Mulheres, Polícia Militar, Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI).  

Uma reunião com a Rede de Proteção à 

Infância e Juventude, tendo como tema o Cadastro 

Nacional de Adoção e o fluxo de atendimento à 

adoção; Panfletagem e abordagem do tema na 

mídia e o IV Curso Preparatório para Pretendentes 

à Adoção foram atividades realizadas. 
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CONVÊNIOS E PARCERIAS 

Projeto Cuidar - Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE) 

 

 

Por intermédio da Coordenadoria da 

Infância e Juventude, no dia 18 de abril, o 

presidente do Tribunal de Justiça (TJMA), 

desembargador Cleones Cunha, e o defensor 

público-geral do Estado do Maranhão, 

Werther de Moraes Lima Júnior, assinaram 

Termo de Cooperação Técnica com o objetivo 

de unir esforços entre as instituições para a 

realização de ações conjuntas que integram o 

“Projeto Cuidar” – criado pela Defensoria 

Pública (DPE/MA) para defesa e promoção dos 

direitos da criança, na primeira infância (0 a 6 

anos). 

 A parceria firmada prevê a colaboração 

do TJMA, na elaboração de edital de concurso 

de artigos e pesquisas na área da primeira 

infância e sua interface com o Direito, através 

da Escola Superior da Magistratura do 

Maranhão (ESMAM), e participação de 

representante da Defensoria Pública (DPE/MA) 

para divulgação do projeto nas audiências 

públicas e no ato de instalação das salas de 

depoimento especial nas diversas comarcas do 

interior. 

O Projeto Cuidar foi lançado em 

novembro de 2016, pelos núcleos de direitos 

humanos e de defesa da criança e do 

adolescente da DPE/MA, para sensibilizar 

governos e comunidade sobre a importância 

da primeira infância como fase determinante 

do desenvolvimento humano e da construção 
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de uma sociedade melhor. A campanha 

incentiva ações concretas para o 

fortalecimento da cultura do cuidar, tendo 

como base o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o Marco Legal pela Primeira 

Infância. (ANEXO 2)

 

Prioridade Absoluta – Instituto Alana  

 Por intermédio da 

Coordenadoria da Infância e 

Juventude, foi firmado Termo de 

Cooperação Técnica, nº 20/2017, 

entre o Tribunal de Justiça (TJMA), e 

o Instituto Alana, tem por objetivo a 

união de esforços para realização de 

ações conjuntas focadas na defesa e 

promoção dos direitos da criança, 

bem como a mobilização do sistema 

de justiça infanto-juvenil e toda a rede de atendimento. 

 A parceria firmada prevê a realização de evento no segundo semestre de 2017, na comarca de 

São Luís, tendo como foco “Infância e Convivência Familiar”, e tratando dos temas direito à 

convivência familiar, desenvolvimento infantil, primeira infância e acolhimento, dentre outros. O 

presente Termo de Cooperação poderá abranger, ainda, a realização de outras ações em prol da 

infância brasileira em sintonia com o programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana. (ANEXO 3) 
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INSTALAÇÃO DAS SALAS DE DEPOIMENTO ESPECIAL 

Dia 17/03 – No Fórum Desembargador 

José Pires Sexto na Comarca de Cururupu.  

 A 29ª Sala de Depoimento Especial foi inaugurada na 

Comarca de Cururupu, visando a escuta de crianças e 

adolescentes vítimas de abusos e violência sexual, física 

ou psicológica. Na cerimônia o desembargador José de 

Ribamar Castro, Presidente da Coordenadoria da Infância e Juventude, explicou que o depoimento 

especial busca minimizar o sofrimento das vítimas que, quando ouvidas no ambiente tradicional, 

podem ser expostas a perguntas repetidas e inadequadas e ao contato com o agressor. No 

depoimento especial, elas são ouvidas uma única vez, sendo recebidas em ambiente acolhedor por 

profissionais capacitados e sem contato com as discussões legais ou com os agressores. O espaço 

também poderá ser utilizado pelos juízes de comarcas vizinhas e para oitiva de mulheres vítimas de 

violência doméstica. 

 Também participaram da inauguração o juiz da comarca de Bacuri, Tadeu de Melo Alves; os 

promotores de Justiça Francisco de Assis Silva Filho 

(Cururupu) e Ariano Tércio Aguiar (Cedral); o delegado 

de Polícia Civil local, Diego Duarte de Lemos; a prefeita 

de Cururupu, Rosária de Fátima Chaves; e os 

presidentes das Câmaras, Ebenilson de Jesus 

(Cururupu) e João Batista Reis (Serrano do Maranhão), 

além de vereadores e procuradores do município, 

servidores e membros da comunidade.  

 

 

 



Coordenadoria da Infância e Juventude – TJMA          44 
 

Instalações de Salas de Depoimento Especial em Fóruns que passaram por 

reformas: 

 Os Fóruns que estão passando por reformas já estão recebendo a Sala de Depoimento 

Especial, que é apresentada na solenidade de inauguração. 

• Viana - 25 de maio de 2017. 

• Santa Helena - em 21 de julho de 2017. 

• São Domingos do Maranhão – 01 de setembro de 2017. 

 

Comarcas que as Salas de Depoimento Especial foram revitalizadas: 

A substituição dos kits de gravação foram realizadas em Comarcas que apresentaram 

problemas nos equipamentos instalados na inauguração das salas. Com aquisição de novos kits, com 

melhor resolutividade foi possível oferecer suporte aos magistrados, viabilizando a continuidade da 

escuta diferenciada de crianças e adolescentes com o Depoimento Especial. 

• Coroatá – 1ª Vara – Josane Araújo Farias Braga 

• Codó - 2ª Vara - Holídice Cantanhede Barros 

• Maracaçumé - 1ª Vara - Rômulo Lago e Cruz 

• Santa Luzia do Paruá – Vara Única - Dr. Rodrigo Costa Nina 

• Pinheiro - 1ª Vara - Tereza Cristina Franco Palhares Nina 

• Itapecuru–Mirim - 2º Vara - Mirella Cézar Freitas 
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ATIVIDADES INTERNAS 
 

• Levantamento sobre aplicação de Medidas Socioeducativas (MSE) nas comarcas do Estado – 

a coleta de dados se deu com ofício expedido aos magistrados com competência para julgar atos 

infracionais e aplicação de MSE visando apurar a situação das medidas em meio aberto e atuação do 

CREAS (Centro de Referência Especializados da Assistência Social). 

 

• Elaboração e envio de Instrumental para as Comarcas com 

Entidades de Acolhimento com a finalidade de levantar 

informações sobre a situação atual das crianças e adolescentes do 

nosso estado quanto ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

e Medidas Protetivas, para posteriormente iniciar ação colaborativa 

junto as Varas através de suporte individualizado, se necessário, e 

organização de momentos formativos (seminário) sobre o tema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


