
1

                                                             PODER JUDICIÁRIO
                                                               COMARCA DE GOIÂNIA

                                                                        COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – TJGO
                                                            Capital/Interior

Junho-2016

EVENTO FONAFUV
Será realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2016, na cidade de Pirenópolis – GO, o XIX Fórum 
Nacional da Justiça Juvenil – FONAJUV, sob a coordenação da Corregedoria Geral de Justiça 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da presidente da entidade , a juíza catarinense Ana 
Cristina Borba Alves. O encontro contará com temas relacionados ao ato infracional e, em espe-
cial, sobre as alterações no ECA.

As reservas para o Evento já estão abertas, inclusive com a confirmação de diversos juízes da 
área de outros estados. A programação do Evento também já está pronta e este contará com re-
nomados palestrantes, como o Conferencista João Batista da Costa Saraiva, que apresentará 
um Panorama da Infância e da Juventude no Brasil e seus desafios éticos. Também serão pales-
trantes o juiz Leoberto Brancher do TJRS, Thereza de Lamare Franco Netto e Henrique Bezerra 
Permínio, da Coordenação Geral da Saúde dos Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde, 
ainda o juiz do TJRO Marcelo Tramontini, dentre outros.

XXV CONGRESSO NACIONAL DA ABRAMINJ
A Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude se reunirá, em 29 de julho, 
no auditório do Mercure Brasília Líder Hotel, na cidade de Brasília-DF, para o XXV Congresso 
Nacional da Abraminj.

Conferência de abertura e novas eleições:  A abertura do evento prevê conferência ofertada 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, que falará sobre a importância da 
jurisdição da infância e da juventude. Em seguida, a Abraminj se reúne em assembleia geral  
com seus associados  para  eleição  da nova diretoria  do  biênio  2016/2018,  apresentação  de 
relatório de atividades e prestação de contas do período de 2014/2016, além de assuntos gerais.

Palestras e debates: No período da tarde, a programação inclui palestra com o juiz Alexandre 
Karazawa Takaschima, titular da Vara de Família de Lajes – TJSC, que falará sobre “Aspectos 
controvertidos da socioeducação”.  O debatedor do tema será o padre Agnaldo Soares Lima, 
sacerdote da Ordem Salesiana de Dom Bosco e diretor executivo da Rede Salesiana Brasil de 
Adoção Social.

Na sequência,  a doutora Evelyn  Eisenstein,  médica pediatra  e professora da Associação de 
Pediatria e Clínica de Adolescentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falará sobre o 
“Tempo de acolhimento como forma de maus tratos de crianças e adolescentes”. A convidada 
para debater o tema é a juíza Cristiana Cordeiro, titular da 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu-
Mesquita – TJRJ.

Fonte: http://abraminj.org.br/noticia.php?id=1737     Acesso em 04/07/2016.
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EVENTO TRATA DE ABORDAGENS A MENORES DE IDADE VÍ-
TIMAS DE ABUSOS SEXUAIS

Quase 5 mil denúncias de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes foram re-
gistrados em todo o País nos primeiros quatro meses deste ano. Do total, 87% dos casos são 
cometidos por pessoas conhecidas e próximas das vítimas, como pais, tios, padrastos e vizi-
nhos. Para combater esse tipo de crime, é necessário conhecimento específico na coleta de pro-
vas: profissionais capacitados para colher depoimentos podem fazer a diferença para fomentar a 
acusação.

Com esse mote, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás (CGJGO) promoveu na 
sexta-feira (24), no fórum de Luziânia, o Workshop Crimes Sexuais contra Crianças e Adoles-
centes - Técnicas de Abordagens, sobre condução de entrevistas e depoimentos. A iniciativa 
teve parceria do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) e da Polícia Civil.

Foi o segundo de uma série de eventos do tipo, que serão realizados em todo o Estado, a fim de 
capacitar os operadores do Direito que realizam as audiências. “O maior desafio das audiências 
com as crianças e adolescentes é evitar que eles saiam ainda mais vitimados, com uma aborda-
gem equivocada. É necessário deixá-los seguros e à vontade para contribuir com a coleta de da-
dos e ajudar nas investigações”, explicou o corregedor-geral, desembargador Gilberto Marques 
Filho.

Para os participantes do workshop, foi formulada uma cartilha com as formas práticas de aborda-
gens,  entregue simbolicamente pelo juiz-corregedor  Ronnie Paes Sandre à magistrada Célia 
Lara, do Juizado local da Infância e Juventude. “Na unidade em que atuo, lido bastante com des-
tituição do poder familiar, de crianças vítimas de abusos e negligência. Em Luziânia, há um índi-
ce considerável de casos assim e, para acolher essas crianças, fizemos um ambiente mais agra-
dável e contamos com apoio da equipe interdisciplinar”, relata a juíza.

 “As perguntas não podem ser fechadas e devem se 
adequar ao estágio de desenvolvimento das vítimas. 
É fundamental também não incutir falsas memórias, 
de modo que o entrevistador não pode conduzir as 
respostas, o que pode interferir no resultado da inqui-
rição: a criança tende a querer acertar as perguntas 
esperadas, por isso, não pode ser demonstrado que 
existe  resposta  certa  ou  errada,  muito  menos  de-
monstrar expectativas”, endossou Cyntia.(Texto: Lili-
an Cury/ Fotos: Aline Caetano – Centro de Comuni-

cação Social do TJGO)

Fonte:http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/12958-evento-trata-
de-abordagens-a-menores-de-idade-vitimas-de-abusos-sexuais

Acesso em 30/06/2016.

CNJ CRIA FÓRUM NACIONAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COM ATUAÇÃO NACIONAL E PERMANENTE

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou Resolução CNJ 231, de 28 de junho de 2016,  
para instituir o Fórum Nacional da Infância e da Juventude - Foninj, em caráter nacional e perma-
nente, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas para a coordenação, elaboração e 
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execução de políticas públicas, no âmbito do Poder Judiciário, concentrando especialmente as 
iniciativas nacionais de aprimoramento da prestação jurisdicional na área da Infância e da Juven-
tude.

A criação do órgão vem atender à necessidade de criar um espaço de articulação dos órgãos 
das Justiças Infantojuvenil, Federal e do Trabalho, com vistas a efetivar a execução das políticas 
públicas voltadas à infância e à juventude, viabilizando solução mais rápida e eficiente para as 
demandas. O Foninj se propõe a fortalecer e melhor orientar as coordenadorias da infância e da  
juventude, cuja criação se deu pela Resolução CNJ 94/2009.

Composição: O FONINJ será composto e representado por dois Conselheiros do CNJ, integran-
tes da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania; um Juiz Auxiliar da Presidência 
do CNJ;um Juiz do Trabalho e um Juiz Federal; todos indicados pela Presidência do CNJ; um 
Juiz Auxiliar da Corregedoria do CNJ, indicado pela Corregedoria do CNJ; e um Juiz de Direito, 
indicado pelo Presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais 
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal (Comunicação Abraminj).

Fonte: http://www.abraminj.org.br/noticia.php?id=1735
Acesso em 30/06/2016

CONCLUÍDA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOIMENTO VIDE-
OGRAVADO PARA CRIANÇAS

Atendendo recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Diretoria do Foro da co-
marca de Goiânia concluiu a implantação do sistema de depoimento vídeogravado para crian-
ças e adolescentes vítimas de violência, instalado no prédio do Fórum Desembargador Fenelon 
Teodoro Reis, no Jardim Goiás. O sistema de vídeogravação também atende as testemunhas.

Com a implantação do sistema, o diretor do Foro da comarca de Goiânia, juiz Wilson da Silva 
Dias, enviou na segunda-feira (20) ofício aos magistrados, das Varas Criminais e de Família da 
comarca de Goiânia, informando sobre a liberação do agendamento para utilização das salas 
de audiência e depoimento especial. Conforme a recomendação do CNJ, a implantação de sis-
tema de depoimento videogravado para as crianças e adolescentes deve ser realizada em am-
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biente separado da sala de audiências, com a participação de profissional especializado para 
acompanhar e atuar junto à vítima ou testemunha.
Nos depoimentos, a câmera de videogravação transmite em tempo real a imagem da criança 
ou do adolescente para a sala de audiência, local onde se encontra o magistrado que, por meio 
de um ponto eletrônico, poderá fazer perguntas ao profissional especializado que está com a 
criança.
O sistema de depoimento videogravado instalado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
atende aos direitos da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal (artigo 227), 
na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (artigo 12) e ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei Federal 8.069/1990).
A Diretoria do Foro da comarca de Goiânia informa que a reserva das salas de audiência e de  
depoimento especial, instaladas no Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis, está libera-
da e pode ser realizada, assim como o agendamento, com Eliane de Oliveira Falcão, pelo tele-
fone (62) 3018 8050 ou pelo e-mail assessoria.diretoria@tjgo.jus.br

(Texto:  Bruno  Rocha  –  Assessoria  de  Imprensa  da  Diretoria  do  Foro  da  comarca  de  
Goiânia/Fotos: Wagner Soares – Centro de Comunicação Social)

Fonte:  http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/12935-con-
cluida-implantacao-do-sistema-de-depoimento-videogravado-para-criancas

Acessado em 30/06/2016

NASCE O FÓRUM NACIONAL DA JUSTIÇA PROTETIVA COM 
APOIO DA ABRAMINJ

Foto: Amaerj e Robson Alves/Abraminj

Mais de vinte juízes se reuniram no auditório da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro - TJRJ, no dia 24/6, para fundar o Fórum Nacional da Justiça Protetiva – Fona-
jup, com o imprescindível apoio e articulação da Abraminj – Associação Brasileira dos Magistra-
dos da Infância e da Juventude, representada pelo seu presidente, Renato Rodovalho Scussel, e 
da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e da Juventude do TJRJ (Ce-
vij), representada por sua coordenadora, juíza Raquel Santos Pereira Chrispino. A área protetiva 
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da infância e da juventude passa ter um espaço especificamente voltado ao debate e troca de 
conhecimentos, por juízes de todos os estados e do DF, acerca de questões cíveis, como ado-
ção, conselhos tutelares, violação de direitos, ações civis públicas.

Durante o evento, o fórum elegeu sua primeira diretoria, composta pelo juiz do TJRJ Sérgio Luiz 
Ribeiro de Souza, presidente; a juíza do TJES Morgana Dario Eimerick, vice-presidente, e o juiz 
do TJSE Haroldo Rigo Luiz da Silva, secretário. 

Participaram também do evento, a presidente do Fórum Nacional da Justiça Juvenil - Fonajuv e 
membro da diretoria da Abraminj, juíza Ana Cristina Borba Alves (TJSC); membro da diretoria da 
Abraminj e desembargador do TJSP, Reinaldo Cintra; a juíza auxiliar da Presidência Maria Tere-
za Donatti; a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Regina Lúcia Chuquer; além de juí-
zes da Infância e da Juventude da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Mi-
nas Gerais, São Paulo, e Sergipe. (Comunicação/Abraminj).

Fonte: http://www.abraminj.org.br/noticia.php?id=1734
Acesso em 30/06/2016.

TRIBUNAL DO RIO CRIA NÚCLEO DE APRESENTAÇÃO DE 
MENOR APRENDIDO A JUIZ

O Tribunal  de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) lança,  nesta terça-feira  (31/5),  o Núcleo de 
Audiência de Apresentação (Naap).  Adolescentes apreendidos por cometerem ato infracional 
deverão ser encaminhados pela polícia civil  diretamente ao tribunal para serem ouvidos pelo 
Ministério Público e, em seguida, por um juiz em audiência de apresentação. A medida busca 
evitar  que o infrator  que não necessite  de internação provisória  deixe de ser precariamente 
encaminhado e inserido no sistema do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

A Vara da Infância e da Juventude de Competência Infracional irá coordenar o núcleo. A juíza 
titular  da  vara,  Vanessa  Cavalieri  Felix,  explicou  que  a  implantação  do Naap  vai  agilizar  a 
apresentação do menor ao juiz, evitando que ele seja internado sem necessidade. Pelo sistema 
atual,  após  a  apreensão,  o  menor  é  encaminhado  para  a  delegacia  especializada,  onde  é 
lavrado o auto de apreensão pela prática de ato infracional. De lá, segue para uma unidade de  
internação  provisória  do  Degase,  onde pernoita,  é  cadastrado  e institucionalizado no órgão, 
mesmo sem decisão judicial. Cerca de dois a três dias depois, é ouvido pelo Ministério Público e, 
no dia seguinte, apresentado ao juiz, na audiência de apresentação.

A juíza explicou que a implantação do Naap atende à determinação da Lei 8.069/1990, que trata 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “A criação do Naap atende o que determina o 
próprio ECA, que prevê essa audiência de apresentação tão logo o adolescente envolvido na 
prática de um ato infracional seja apreendido pela autoridade policial. Ele deve ser encaminhado 
ao Ministério Público para oitiva e, em seguida, sendo oferecida a representação pelo MP, ele 
deve ser apresentado à autoridade judicial”, afirmou.

Fonte: TJRJ

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/82452-tribunal-do-rio-cria-nucleo-de-apresentacao-de-
menor-aprendido-a-juiz
Acesso em 09/06/2016

   
________________________________________________________________________________________________________________

JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE GOIÂNIA – Av. T-30 esq. c/ Av.  T-47, nº 669, Setor Bueno, Goiânia/GO
Telefone: (62) 3236  2700        FAX:  (62) 3236  2733  -  CIJ - CPR

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/82452-tribunal-do-rio-cria-nucleo-de-apresentacao-de-menor-aprendido-a-juiz
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/82452-tribunal-do-rio-cria-nucleo-de-apresentacao-de-menor-aprendido-a-juiz
http://www.abraminj.org.br/noticia.php?id=1734


6

                                                             PODER JUDICIÁRIO
                                                               COMARCA DE GOIÂNIA

                                                                        COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – TJGO
                                                            Capital/Interior

TRIBUNAIS MOBILIZAM POPULAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO 
DIA NACIONAL DA ADOÇÃO

Pelo menos dez Tribunais de Justiça (TJs) se mobilizaram para comemorar o Dia Nacional da 
Adoção  (25/5),  realizando  eventos  de  esclarecimento  à  população  sobre  o  processo  e 
campanhas de incentivo à adoção tardia (crianças de 3 a 17 anos), uma das grandes barreiras 
da adoção no Brasil. Atualmente, de acordo com informações do Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA), da Corregedoria Nacional de Justiça, estão cadastrados 35.836 pretendentes à adoção e 
6.590 crianças e adolescentes aptas a serem adotados.

A nova versão do CNA, implantada há um ano, tornou o cadastro mais moderno, simplificado e 
proativo, facilitando o preenchimento pelo juiz e o cruzamento de dados entre os pretendentes e 
as crianças de todo o Brasil. A nova tecnologia permite que o juiz seja informado, assim que 
preencher o cadastro de uma criança, sobre a existência de pretendentes na fila de adoção em 
busca daquele tipo de perfil. O mesmo ocorre quando o magistrado cadastrar novo pretendente, 
recebendo  imediatamente  a  notificação  da  existência  de  crianças  com  as  características 
desejadas.

Modernização  -  O  Dia  Nacional  da  Adoção  também  motivou  os  tribunais  a  fazerem 
aperfeiçoamentos  no processo de adoção.  O Tribunal  de Justiça do Estado do Pará (TJPA) 
anunciou o término da digitalização de mais de 3,5 mil processos de adoção, provenientes de 29 
Varas da Infância e Juventude, para acesso e consulta on-line dos interessados. A iniciativa é do 
Programa Conhecendo  Minha  História,  da  Coordenadoria  Estadual  da  Infância  e  Juventude 
(CEIJ) do Tribunal,  e visa a garantir  o acesso às informações sobre a origem biológica dos 
adotados e a possibilidade de cópia dos autos em mídia digital. Outro benefício da digitalização 
é que as Varas da Infância e Juventude passam a ter maior controle do seu acervo e menor 
risco de perda de documentos. Já o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) conta 
com um site totalmente dedicado à adoção – www.adotar.tjsp.jus.br. A página esclarece dúvidas, 
explica como são feitas as avaliações dos interessados, disponibiliza endereços de grupos de 
apoio à adoção, entre outros dados.

Luiza Fariello
Agência CNJ de Notícias

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82428-tribunais-mobilizam-populacao-na-comemoracao-do-dia-
nacional-da-adocao
Acesso em 09/09/2016

CAI NÚMERO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO QUE SÓ 
QUEREM CRIANÇAS BRANCAS

Ao  matricular  seu  filho  de  seis  anos  em  uma 
escola  particular  de  Brasília/DF  que  oferece 
atividades  de  contra  turno  escolar,  a  advogada 
Fabiana  Gadelha  ficou  sabendo  que  uma  das 
mães exigiu que o menino não chegasse perto de 
sua  filha  por  ser  “negrinho”.  Episódios  de 
preconceito como esse são quase diários na vida 
da  criança,  adotada  com um ano  de  idade  por 
pais  brancos.  Apesar  da  resistência  que  ainda 
enfrentam  na  sociedade,  dados  no  Cadastro 
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Nacional de Adoção (CNA), da Corregedoria Nacional de Justiça, mostram que a discriminação 
racial  dos  pretendentes  à  adoção  tem  caído  significativamente  desde  2010.  A  redução  é 
constatada porque, ao se inscreverem no CNA, os futuros pais adotivos precisam responder, 
entre outras exigências, se possuem restrições em relação à cor da criança, ou seja, se aceitam 
adotar uma criança negra ou parda.

Dos 6.592 crianças e adolescentes aptos à adoção que constam no CNA atualmente, 16,99% 
são negras, 48,86% são pardas, 33,48% são brancas, 0,3% pertencem à raça amarela e 0,36% 
são indígenas. Nos últimos seis anos, o número de pretendentes que somente aceitam crianças 
de raça branca tem diminuído – em 2010, eles representavam 38,73% dos candidatos a pais 
adotivos,  enquanto  em  2016  são  22,56%  de  pretendentes  que  fazem  essa  exigência. 
Paralelamente, o número de candidatos que aceitam crianças negras subiu de 30,59% do CNA 
em 2010 para os atuais 46,7% do total de pretendentes do cadastro. Da mesma forma, o número 
de pretendentes que aceitam crianças pardas aumentou de 58,58% do cadastro em 2010 para 
75,03% dos candidatos atualmente.

Na opinião da ministra Nancy Andrighi, corregedora nacional de Justiça do CNJ, o trabalho das 
Varas  da  Infância  e  da  Juventude  e  também  dos  Grupos  de  Apoio  à  Adoção  tem  sido 
fundamental  para que os pretendentes tenham esse desprendimento em relação à raça das 
crianças. “Os cursos de preparação para adoção – estabelecido pelo artigo 50, parágrafo 3º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – realizados pelas equipes multidisciplinares das varas ou 
dos municípios conseguem mostrar aos pretendentes a realidade das crianças que estão aptas a 
serem adotadas, fazendo com que abdiquem de idealizações pré-concebidas, notadamente as 
crianças brancas e com menos de três anos”, diz a ministra Nancy.

Este ano, até abril, foram feitas 252 adoções no país pelo CNA, sendo que, destas, 119 foram de 
crianças negras e pardas. O aumento das chamadas adoções tardias – de crianças com mais de 
três  anos  –  é  um  dos  fatores  que  impulsiona  a  adoção  de  crianças  negras,  isso  porque, 
atualmente, das 5.918 crianças com mais de três anos no CNA, 4.005 são negras ou pardas 
(68%). Entre as crianças com idade entre 0 e 3 anos (não completos), 332 das 654 crianças 
disponíveis são negras ou pardas (cerca de 51%). Em 2010, foram feitas 114 adoções tardias 
(43% do total), percentual que foi crescendo, chegando a 711 em 2015, o que equivale a 50% do 
total de adoções desse tipo naquele ano.

Entraves  legais  –  Na  opinião  da  ministra  Nancy,  ainda  existem  muitos  entraves  legais  e 
burocráticos num processo de definição jurídica para uma criança ser considerada disponível 
para adoção.  “A lei  estabelece que os vínculos biológicos  devem ser prestigiados e os pais 
biológicos, ou a família extensa, devem ser consultados e preparados. Nesse período, a criança 
permanece acolhida e o Ministério Público fica na dúvida em propor a ação de destituição do 
poder  familiar.  Ainda  temos  no Brasil  uma mentalidade  de favorecer  a  família  biológica  em 
detrimento do direito da criança em ter uma família real. Temos de frisar que os tempos são 
diferentes para as crianças, para os adultos e para os processos. Acima de qualquer tempo, está 
a criança”, diz a ministra.

CNA  – O Cadastro Nacional de Adoção, foi lançado em 2008 pela Corregedoria Nacional de 
Justiça. Em março de 2015, o CNA foi reformulado, simplificando operações e possibilitando um 
cruzamento de dados mais rápido e eficaz. Com a nova tecnologia, no momento em que um juiz  
insere  os  dados  de  uma  criança  no  sistema,  ele  é  informado  automaticamente  se  há 
pretendentes  na  fila  de  adoção  compatíveis  com  aquele  perfil.  O  mesmo  acontece  se  o 
magistrado  cadastra  um  pretendente  e  há  crianças  que  atendem  àquelas  características 
desejadas.
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Confira os gráficos abaixo: 
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Luiza Fariello - Agência CNJ de Notícias.  Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82321-cai-
numero-de-pretendentes-a-adocao-que-so-querem-criancas-brancas  .  Acesso em 09/06/2016.

CONANDA REAFIRMA POSIÇÃO CONTRÁRIA À REDUÇÃO DA 
MAIORIDADE PENAL

O Conanda – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – enviou ofício às 
redes,  fóruns,  conselhos  e  organizações  que  atuam  no  campo  da  defesa  dos  direitos  das 
crianças e jovens reiterando seu posicionamento contrário às propostas de lei que tramitam no 
Congresso Nacional e prevêem a redução da maioridade penal. O posicionamento vem um dia 
antes da sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que apreciará a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 33/2012, do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), que abre 
a possibilidade de penalização de menores de 18 anos e maiores de 16 anos pela prática de 
crimes graves. O documento do Conanda traz como anexo um parecer técnico da Secretaria 
Nacional  de  Promoção  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  Secretaria  de  Direitos 
Humanos  do  Ministério  das  Mulheres,  da  Igualdade  Racial,  da  Juventude  e  dos  Direitos 
Humanos. Nesse parecer técnico, é lembrado que a PEC 33 já foi rejeitada pela Comissão de 
Constituição e Justiça em 2014. O Substitutivo a PEC nº 33, de 2012, apresentado pelo Relator, 
encontra óbices nos limites impostos pela Constituição Federal que veda propostas de Emendas 
Constitucionais que visem abolir direitos e garantias individuais, conforme previsto no inciso IV 
do § 4º do art. 60 da Carta Magna. Pretender alterar o texto constitucional, para reduzir a idade  
penal, nos termos apresentados nas PEC(s) nº 74, de 2011, nº 33, de 2012, nº 21, de 2013, e nº 
115,  de 2015 e no  Substitutivo  do  Relator  (CCJ),  é uma afronta  direta  ao núcleo  essencial  
imutável da Constituição”, afirma trecho do parecer técnico. 

Fonte: Rede Nacional Primeira Infância Data: 01/06/2016. Acesso em 09/06/2016

http://www.tjpe.jus.br/documents/72348/1165717/Inf%C3%A2ncia+e+Juventude+na+M
%C3%ADdia+-+01-06-2016/750d0dc4-3c86-4541-830c-d6f718d4db14?version=1.0
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CCJ APROVA NOVO DEBATE SOBRE REDUÇÃO DA 
MAIORIDADE PENAL

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado entrou em entendimento e 
decidiu aprovar, nesta quarta-feira (1º), dois requerimentos de audiência pública sobre quatro 
propostas de emenda à Constituição que reduzem a maioridade penal no país. As PECs em 
análise na comissão são as 74/2011, 33/2012, 21/2013 e 115/2015.

Dentre as entidades convidadas a debater o assunto estão o Conselho Nacional dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes (Conanda), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a 
Associação  dos  Magistrados  Brasileiros  (AMB),  a  Associação  Nacional  dos  Membros  do 
Ministério  Público  (Conamp),  a  Associação Nacional  dos  Defensores  Públicos  (Anadep)  e  a 
Fundação Abrinq.

Em  2015,  seguindo  nessa  direção,  o  Senado  aprovou  substitutivo  a  projeto  de  lei  (PLS 
333/2015)  do  senador  José  Serra  (PSDB-SP)  que  cria  regime  especial  de  atendimento 
socioeducativo  dentro  do  ECA  para  menores  que  praticaram,  mediante  violência  ou  grave 
ameaça,  delitos  previstos  na  Lei  de  Crimes Hediondos  (Lei  8.072/1990).  O projeto  aguarda 
votação na Câmara dos Deputados.

Crimes graves: O foco do novo texto é o detalhamento dos crimes graves envolvendo menores 
que podem ser alvo do "incidente de desconsideração da inimputabilidade penal".  Além dos 
crimes listados na Lei dos Crimes Hediondos, a redução da maioridade penal seria admitida na 
prática  de  homicídio  doloso,  lesão  corporal  seguida  de  morte  e  reincidência  em  roubo 
qualificado. Ao contrário do que previa a proposta de Aloysio, o relator decidiu excluir desse rol o 
crime de tráfico de drogas.

Por: Simone Franco/Agência Senado — publicado 02/06/2016

 Fonte: http://www.abraminj.org.br/noticia.php?id=1721

Acesso em 09/06/2016

OAB/DF DEBATE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES ENVOLVIDOS COM CRACK

Frente  ao  aumento  do  número  de  crianças  e 
adolescentes que se envolvem com crack pelas ruas 
do  Distrito  Federal,  a  OAB/DF foi  palco,  na  noite  da 
última  segunda-feira  (30/05),  do  fórum  de  debates 
“Internação Compulsória  de Crianças e Adolescentes 
Viciados  em Crack  e  Outras  Drogas  –  Problema  de 
Saúde  Pública  do  DF”.  A  presidente  da  Comissão 
Especial de Prevenção ao Uso de Drogas (CPUD) da 
Seccional,  Patrícia Nunes Naves, ao fazer a abertura 
do evento, lembrou que a discussão envolve um tema 
que afeta toda sociedade e precisa de ações por parte 

do governo.
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http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112420
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O evento, que teve como objetivo discutir políticas públicas e abertura de vagas em locais de 
tratamento de crianças dependentes do crack, foi organizado pela CPUD da Seccional e apoiado 
pelo Movimento Nacional Brasil Sem Drogas.

Fonte: http://www.abraminj.org.br/noticia.php?id=172  .    Acesso em 09/06/2016

JUIZ DO TJDFT PARTICIPA DE ENCONTRO DE 
COORDENADORES DA JUSTIÇA INFANTOJUVENIL

Com  o  objetivo  de  debater  assuntos 
relevantes para a Justiça Infantojuvenil de 
todo o país, o Colégio de Coordenadores 
da Infância e da Juventude dos Tribunais 
de  Justiça  do  Brasil  realizou  seu  VIII 
encontro  na  última  sexta-feira,  29/4,  no 
Tribunal  de  Justiça  do  Espírito  Santo  – 
TJES,  com  o  apoio  da  Associação 
Brasileira  dos  Magistrados  da  Infância  e 
da Juventude – Abraminj. O evento contou 
com  a  participação  do  presidente  da 
Coordenadoria da Infância e da Juventude 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios – CIJ/TJDFT, juiz Renato 
Rodovalho Scussel,  que também preside 
o Colégio de Coordenadores. O encontro 
reuniu  coordenadores  das  varas  de 
infância  e  juventude  da  maioria  dos 
estados da federação.

A supervisora das varas da infância e da juventude no Espírito Santo falou dos desafios que a  
Justiça de 1º  grau enfrenta para tentar  se adequar  às novas condições de trabalho,  para a 
magistrada,  o  VIII  Encontro  do  Colégio  de  Coordenadores  da  Infância  e  da  Juventude  dos 
Tribunais de Justiça do Brasil é de suma importância ao debate e à troca de experiências em 
busca de caminhos que apresentem a melhor forma de adequação do Judiciário aos métodos e 
metas apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

O encontro foi pautado em cinco eixos de debate: aprimoramento da estrutura do Judiciário na 
área  da  infância  e  juventude;  suporte  de  servidores  e  equipes  multiprofissionais  visando  à 
melhoria na prestação jurisdicional;  articulação interna e externa da Justiça da Infância e da 
Juventude  com  outros  órgãos  governamentais  e  não  governamentais;  formação  inicial, 
continuada e especializada de magistrados e servidores na área da infância e da juventude; e 
gestão dos cadastros nacionais da infância e da juventude.
O encontro tratou da criação, organização e debates das comissões permanentes de trabalho do 
Colégio  de  Coordenadores  e  trouxe  ainda  um  painel  de  discussão  sobre  o  panorama  da 
Resolução 214 do CNJ no que diz respeito ao trabalho e aprimoramento do sistema de Justiça 
Juvenil e de execução de medidas socioeducativas.
Fonte:  http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/infancia-e-juventude/noticias-e-destaques/2016/maio/juiz-
do-tjdft-participa-de-encontro-de-coordenadores-da-justica-infantojuvenil.Acesso em 09/06/2016
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TJ-GO 48450-89.2016.8.09.0000 - HABEAS-CORPUS (TJ-GO)

Data da Publicação: 20/06/2016

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. Cuida-se de habeas corpus impetrado por Jocelino de Melo 
Júnior em proveito de R.O.P, internado provisoriamente em 29.01.2016, representado pela suposta 
prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, c/c 14, II, do Código Penal.  
Aponta autoridade coatora o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia.  O impetrante 
alega que não subsistem os motivos que ensejaram a internação provisória, mormente que o 
paciente  já  completou  18  (dezoito)  anos.  Pugna  pela  liminar  a  fim  de  que  o  adolescente 
responda o processo em liberdade e, ao final, a concessão definitiva da ordem. Instruiu o pedido 
com documentos de fls. 17/59. Liminar indeferida (fls. 60/63). A autoridade judicial informou que em 
11.03.2016  fora  concedida  internação  domiciliar  (fls.  86/87).  A  Procuradoria-Geral  de  Justiça 
manifestou-se pela prejudicialidade da ordem (fls. 78). Constata-se que o paciente foi beneficiado 
com a internação domiciliar, assim, em decorrência de tal medida, resta superada a ilegalidade 
apontada nesta impetração, tornando-a prejudicada (arts. 659 do CPP e 195 do RITJGO). Ante o 
exposto, julgo prejudicado o pedido pela perda do objeto. Intime-se. Após as anotações de estilo, 
arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Goiânia,  13 de junho de 2016. Des.  Ivo Favaro 
Relator 04. 1ª Câmara Criminal.

TJ-GO – Agravo de Instrumento 201690891513 (TJGO)

Data da Publicação: 13/05/2016

Ementa: A Defensoria Pública do Estado de Goiás, pelo permissivo dos arts. 527, 522 e seguintes, 
do Código de Processo Civil, art. 198, inciso II, da Lei nº 8.069/90, interpõe recurso de agravo de 
instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em proveito do adolescente WASHINGTON 
CARDOSO DE SOUZA, qualificado, da decisão proferida pela Meritíssima Juíza de Direito da Vara da 
Infância  e  Juventude  da  Comarca  de  Goiânia,  que,  em  processo  de  execução  de  medida 
socioeducativa, por atos infracionais correspondentes aos crimes tipificados pelos arts. 121, § 2º,  
incisos I  e IV,  211,  do Código Penal Brasileiro,  determinou a continuidade da internação, com a 
reavaliação em maio de 2016, ao argumento de que inidônea a fundamentação. A interposição do 
recurso de agravo de instrumento exige a formação do instrumento com as peças elencadas pelo art.  
525, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a deficiência da instrução, não juntadas 
certidão de intimação da decisão e cópia integral do ato atacado, acarreta o não conhecimento, à falta 
de pressuposto objetivo, podendo ser negado seguimento, art. 557, do Código de Processo Civil de 
1973, não comportando abertura de prazo para a complementação da documentação exigível,  na 
confluência do Enunciado Administrativo nº 05, do STJ. Diante do exposto, ausente o documento 
exigido pelo inciso I do artigo 525 do CPC/1973 (cópia da certidão da intimação da decisão 
agravada),  não  conheço  do  agravo  interposto,  porque  manifestamente  inadmissível .  (...).” 
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(Agravo  de  Instrumento  nº  101638-94.2016.8.09.0000,  DJE  nº  2007  de  13/04/16).  Ao  cabo  do 
exposto, nego seguimento ao agravo. Dê-se ciência. CUMPRA-SE. Goiânia, 04 de maio de 2016.  
Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga Relator, 2ª Câmara Criminal.

TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140910198312 (TJ-DF)

Data de publicação: 02/06/2016

Ementa:  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE.  ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  À  HOMICÍDIO. 
MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IRRELEVÂNCIA DA CONFISSÃO. SENTENÇA 
CONFIRMADA. 
1  Menor  ao  qual  se  impôs  medida  socioeducativa  de  semiliberdade  por  praticar  ato  infracional 
análogo ao tipo do artigo 121 do Código Penal, pois matou o companheiro de menor que brigava com 
a sua namorada com disparos de arma de fogo, após aquele ameaçá-la de morte. 
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando 
houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao 
adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o 
levou à prática infracional. 
3 A gravidade do fato, cotejada com o contexto social do inimputável, além das passagens no 
juízo tutelar, justifica a imposição da medida socioeducativa, que deve ser mantida  por se tratar 
de recurso exclusivo da defesa. A confissão espontânea é irrelevante para atenuação a resposta 
estatal, uma vez que a legislação tutelar do menor se orienta pela Doutrina de Proteção Integral, que 
recomenda  a  imposição  de  medidas  socioeducativas  de  caráter  reeducativo  e  ressocializador, 
afastando-as do caráter retributivo e preventivo próprios do Direito Penal. 4 Apelação desprovida.
(TJDFT APR 20140910198312). Rel. Des. Jorge Lopes Leite. 1ª Turma Criminal do TJDFT.

TJ-DF - Apelação Criminal APR 20150910045975 (TJ-DF)

Data de publicação: 17/05/2016
Ementa:  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE.  ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  A  ESTUPRO  DE 
VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DA OITIVA INFORMAL DO 
MENOR. DISPENSABILIDADE  DO  PROCEDIMENTO.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE 
MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO CASSADA. 
1. O Juízo da Vara da  Infância e da Juventude rejeitou a representação contra o menor por ato 
infracional  análogo  ao tipo  do artigo  217-A,  caput,  do Código  Penal,  sob  o argumento  de  faltar 
condição de procedibilidade, por não ter havido a oitiva informal do adolescente.
2.  A oitiva informal do adolescente não constitui condição essencial de procedibilidade para 
possibilitar  o  oferecimento  da  representação,  consistindo  num instrumento  útil  para  o  fim  de 
subsidiar  o  Promotor  de  Justiça  na  análise  da  medida  mais  conveniente  e  adequada  à 
ressocialização, podendo promover o arquivamento dos autos, conceder remissão ou representar à 
autoridade judiciária, conforme o artigo 180 do ECA. Todavia, havendo elementos suficientes para 
justificar a representação, é dispensável a oitiva informal do menor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
TJDFT – APR 20140910198312. Rel. Des. Jorge Lopes Leite. 1ª Turma Criminal.

STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RHC 39525 AC 2013/0236229-4 (STJ)

Data de publicação: 12/05/2016
Ementa:  PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS. VARA  DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MATÉRIA PENAL.  COMPETÊNCIA.  NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 
INTERROGATÓRIO, FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL  SEM 
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FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA, VIOLAÇÃO  AO  ART.  71  DO  CÓDIGO  PENAL  E 
ESTABELECIMENTO  DE  REGIME  INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DA  PENA  COMO  FECHADO. 
MATÉRIAS ANALISADAS EM ACÓRDÃO DIVERSO DAQUELE EM FACE DO QUAL SE INSURGE 
O RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. 
1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do REsp 1.498.662/RS, ressaltando a necessidade de 
obediência ao princípio da segurança jurídica, decidiu acompanhar o entendimento assentado nas 
duas Turmas do Supremo Tribunal Federal,  no sentido de ser possível atribuir à Justiça da 
Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza 
sexuais praticados contra crianças e adolescentes (REsp 1.498.662/RS,  Rel.  Ministra  MARIA 
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA 
TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 26/6/2015).
2.  As questões relativas à nulidade do feito por: ausência de interrogatório, fixação da pena-
base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, violação ao art. 71 do Código Penal e 
estabelecimento de regime inicial de cumprimento da pena como fechado, foram anteriormente 
analisadas em julgamento de Apelação.
3.  Considerando-se  que  o  presente  recurso  foi  interposto  em  face  de  acórdão  proferido  em 
julgamento  de  habeas  corpus  e  que  algumas  das  alegações  que  pretendem ser  revistas  foram 
apreciadas em decisão colegiada diversa, o pleito não merece acatamento no tocante a estes pontos.
4. Recurso em habeas corpus improvido, cassando-se a liminar no feito concedida.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário, cassada a liminar, 
nos  termos do voto  do Sr.  Ministro  Relator.  Os Srs.  Ministros  Antonio  Saldanha Palheiro,  Maria 
Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro 
Relator.

TJ-GO - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 190676620168090000 (TJ-GO)

Data de publicação: 30/05/2016
Ementa:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE  GUARDA  E 
RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. INCOMPETÊNCIA DO 
JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. 
1.  Nos termos do art. 98 cumulado com o parágrafo único, alínea “a”, do art. 148, todos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, compete ao Juizado da Infância e Juventude apreciar os 
pedidos de guarda, quando a criança ou o adolescente se encontrarem em situação de risco 
ou na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. 2. Compete ao Juízo 
da Vara de Família processar e julgar a ação de guarda e responsabilidade proposta pela avó,  
que vem proporcionado aos netos toda proteção material  e  afetiva, imprescindível  ao pleno 
desenvolvimento  biopsicossocial  dos  infantes,  cujos  direitos  fundamentais  não  estão  sendo 
violados, nem ameaçados de lesão, de modo que não concorrem nenhuma das situações de risco 
social, positivadas no art. 98 do ECA, capazes de justificar o julgamento da causa perante o Juizado 
da Infância e Juventude. Precedentes do TJGO.
3.  CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O 
JUÍZO SUSCITADO.
Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva. 2ª Seção Cível do TJGO.
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TJ-GO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 1577605320158090036 (TJ-GO)
Data do Julgamento: 23/06/2016.
EMENTA: DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  E  APELAÇÃO  CÍVEL  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. 
1. COMPETÊNCIA. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis 
fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.
2. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.  O cumprimento da 
decisão liminar que concede a antecipação de tutela, não implica na perda superveniente do objeto 
do mandamus, por se tratar de medida provisória e precária, sendo imprescindível a sua concessão 
em definitivo.
3.  TRANSPORTE  ESCOLAR  GRATUITO.  CONSECTÁRIO  DO  DIREITO  À  EDUCAÇÃO 
CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. É dever  do Poder Público,  assegurar  às crianças e 
adolescentes o direito à educação, incluindo-se aí as medidas viabilizadoras desse direito,  
como, por exemplo: o fornecimento de transporte escolar gratuito e adequado, inclusive, com 
acompanhamento supervisionado por monitores.
4.  PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  Inviável  a  pretensão de  manifestação  expressa 
acerca de determinados dispositivos citados, posto que dentre as funções do Poder Judiciário, não 
lhe é atribuída a de órgão consultivo. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS 
E DESPROVIDAS.
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO Nº 
157760-53.2015.8.09.0036 (201591577608). ACORDAM os integrantes da Quarta Turma Julgadora 
da Quinta Câmara Cível  do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,  à unanimidade, em 
CONHECER DA REMESSA E DO APELO E DESPROVÊ-LOS, nos termos do voto do Relator. 
Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição. 5ª Câmara Cível do TJGO

TJ-MG - Conflito de Competência CC 10000160009650000 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 24/05/2016
Ementa:  CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  DISPONIBILIZAÇÃO  DE  ACOMPANHAMENTO  EDUCACIONAL  ESPECIALIZADO  A 
CRIANÇA  PORTADORA  DE  DEFICIÊNCIA. JUÍZO  COMPETENTE  –  VARA  DA  INFÂNCIA  E 
JUVENTUDE. 
A competência para o processamento e julgamento de ação civil pública, que visa à proteção 
do  direito  constitucional  de  criança  à  educação  de  qualidade,  com  o  acompanhamento 
especializado  quando  se  tratar  de  portador  de  deficiência,  é  da  Vara  da  Infância  e  da 
Juventude,  observados que devem ser  os preceitos dos artigos 148, inciso IV,  e  209 da Lei  n. 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Conflito negativo de competência acolhido.
Rel. Des. Luís Carlos Gambogi. 5ª Câmara Cível do TJMG.

TJ-RS - Apelação Cível AC 70069165983 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 06/06/2016

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. EDUCAÇÃO. ENSINO INFANTIL. VAGA CRECHE. DIREITO À 
EDUCAÇÃO  CONSTITUCIONALMENTE  ASSEGURADO.  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS 
PROCESSUAIS.  AFASTADAS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM  FAVOR  DO  FADEP. 
POSSIBILIDADE. MANTIDAS, NO CASO. 

1. Cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública  do Estado do 
Rio Grande do Sul  quando sucumbente o Município, uma vez ausente confusão entre credor e 
devedor, matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
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2. Cuidando-se de processo afeto à justiça da infância e juventude, a ação é isenta de custas, 
nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70069165983, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 
Ribeiro, Julgado em 01/06/2016).

TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 03849277220158090000 (TJ-GO)

Data de publicação: 02/06/2016
Ementa:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  REESTRUTURAÇÃO  DA 
DELEGACIA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.  COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
I.  A competência do Juizado da Infância e Juventude é de caráter absoluto, dado o relevante 
interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado,  nos termos do art. 208, §1º do 
ECA, razão pela qual manutenção da competência, no Juizado, para o julgamento e processamento  
desta ação civil pública, é medida que se impõe.
II.  A concessão de medida liminar, em Ação Civil  Pública, tem seu fundamento no artigo 273 do 
Código de Processo Civil/1973 e reclama, para a sua concessão, a presença concomitante do fumus 
boni  iuris  e  periculum  in  mora,  em  juízo,  portanto,  de  cognição  sumária.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende. 1ª Câmara Cível do TJGO.

Fonte:<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=inf
%C3%A2ncia+e+juventude&p=2&l=30dias> Acesso em 29/06/2016 
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