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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem como objetivo compartilhar o 

trabalho desenvolvido pela Coordenadoria da Infância e da 

Juventude no Estado do Acre (CIJ-TJAC), realizado no período de 

1º de setembro de 2019 a 31 agosto de 2020.  

A Coordenação realizou diversas ações, interlocuções, 

visitas e reuniões com a rede de proteção e instituições 

parceiras para tratar de assuntos relacionados aos projetos 

apoiados pela Coordenadoria da Infância e Juventude - CIJ.  

Como projetos executados durante o período informado temos:  

 Justiça e Cidadania na Escola; 

 Eca na Comunidade; 

 Abraçando Filhos; 

 Colo de Amor; 

 Coral filhos da Esperança; 

 Pedalando Novos Rumos; 

 Radiativo – Menor aprendiz 

 Fortalecendo Vidas.  

Executamos, também, projetos com as instituições parceiras, 

que contaram com nosso apoio e organização em cada ação, 

através de planejamento prévio.  

São parceiros para o desenvolvimento dos projetos: 

Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, 

membros do Conselho Tutelar, servidores do TJAC, Delegados de 

Polícia, membros da Polícia Militar, Instituto Sócio Educativo, 

FIEAC, FECOMÉRCIO, APEC, associações e pessoas voluntárias.  
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A CIJ-TJAC soma esforços com os juízes das Comarcas do 

Estado que respondem pelas Varas da Infância e Juventude, os 

quais tem empreendido esforços para darem às crianças e 

adolescentes melhores oportunidades de inserção no seio 

familiar, conferindo-lhes a proteção legal e a prioridade 

absoluta, constitucionalmente garantida. 

 

 

AÇÕES REALIZADAS ENTRE AGOSTO 2019 E MARÇO 2020  

 

20.08.2019 – Desembargadoras reúnem-se com Prefeita de Rio 

Branco para tratarem de Ações Sociais.  

A Desembargadora Regina Ferrari enfatizou ações voltadas ao 

Programa Família Acolhedora, bem como a necessidade de reformas 

em abrigos.  
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04.10.2019 – Treinamento para juízes e servidores que atuam na 

Infância e Juventude, relativo ao novo sistema de adoção e 

acolhimento (SNA) regido pela Resolução do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) n.° 289/2019.  

 

     

 

 

 

 

07.10.2019 - Reunião da CIJ-TJAC com representantes do Governo, 

Prefeitura e demais convidados, para tratar de ações de 

proteção às crianças e adolescentes do bairro Cidade do Povo. 
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11.10.2019 – Entrevista com a Desembargadora Regina Ferrari 

para falar sobre as ações da Coordenadoria na Rádio do TJAC.  

 

 

 

25.10.2019 – Reunião no gabinete da Desª Regina para tratar 

sobre a Campanha Família Acolhedora 

 

    
 
 

 

 

 

25.10.2019 – Reunião com o Comandante do 4.º BIS  
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31.10.2019 – Reunião no auditório da FIEAC para dar 

continuidade às tratativas para qualificação de adolescentes em 

situação de vulnerabilidade. 

 

 
 

 

 

06.11.2019 – Reunião no Gabinete da Desembargadora Regina com 

acadêmicas do Curso de Direito para falar sobre as campanhas 

de proteção às crianças e adolescentes. 
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12.11.2019 – Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Andréa Brito 

e Juiz Danniel Bomfim, sendo homenagados na ALEAC por 

desenvolver ações em prol das Criança e dos Adolescentes. 

 

   

 

 

 

20.11.2019 – Seminário “O Pacto da Primeira Infância no Estado 

do Acre: Desafios e Possibilidades”. 
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26.11.2019 – Poder Judiciário do Acre apresenta programa 

Fortalecendo Vidas ao Ministério da Família e Direitos Humanos. 

 

   

 

27.11.2019 – Visita do Presidente do TJAC e da Desembargadora 

Regina ao Hospital do Câncer, apoiando uma atividade 

beneficiente em prol da ala infantil do Hospital do Câncer 
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27.11.2019 – Participação cerimônia de abertura do 7.º painel 

CBN “Perspectivas Empresariais para 2020” e lançamento do 

Programa Radioativo.  

   

 

 

 

 

 

29.11.2019 - Desembargadora Regina participando do encerramento 

do PROERD no bairro Cidade do Povo. 
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04.12.2019 - Participação no III Encontro de Acolhimento 
Familiar. 
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31.01.2020 - Reunião com o Comandante do 7.º BEC e TCPM 

Denílson Lopes do Projeto Embaixada Jovem Militar para tratar 

sobre a seleção de jovens para o Serviço Militar.   

 

  

 

 

07.02.2020 – Reunião com Dr.ª Andrea Brito e secretárias da 

educação visando incentivar ações de responsabilidade dos pais 

negligentes em relação aos filhos em situação de 

vulnerabilidade. 
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04.03.2020 – XVI Encontro do Colégio de Coordenadores da 

Infância e Juventude em Maceió, no Estado de Alagoas (AL). 
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PROJETOS 

 
Cidadania e Justiça na Escola 

 

O Projeto busca contribuir para a formação de crianças 

como agentes multiplicadores de saberes e, também, proporcionar 

uma maior aproximação e interação entre o Poder Judiciário e a 

sociedade, permitindo aos magistrados conhecerem melhor a 

realidade social, através de uma inserção qualificada no 

cotidiano escolar. 

 

 

13.08.2019 - Palestra na Escola Leôncio de Carvalho 
 

    
 

24.09.2019 - Palestra na Escola Juvenal Antunes 
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26.09.2019 - Palestra na Escola Theodolina Macêdo 

 

      

 

17.10.2019 - Palestra na Escola Leôncio de Carvalho 

 

   

 

09.12.2019 - Encerramento do Projeto Cidadania e Justiça na 
Escola 
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Projeto ECA na Comunidade 

 

O principal objetivo do Projeto Eca na Comunidade é 

difundir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entre 

pais, professores, alunos, equipe pedagógica e demais atores da 

educação escolar, de forma a desconstruir a ideia equivocada de 

que o ECA é uma lei que só protege crianças e adolescentes 

impedindo pais e escolas de educarem. 

 

Palestras 

 

28.08.2019 - Escola Henrique Lima 

Público: alunos do 8.º e 9.º ano 

Quantitativo: 82 

Tema: Aprendendo a ser e a conviver 
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Palestrantes: Alessandra Pinheiro – Pedagoga da Vara da 

Infância e Juventude; Irizane de Lima Vieira – SEE 

 

      

 

19.09.2019 - Escola Lourival Sombra Pereira de Lima 

Público: alunos do 8.º e 9.º ano 

Quantitativo: 106 

Tema: Abuso sexual contra criança e adolescente; Stop! Bullying 

não é brincadeira. 

Palestrante: Alessandra Gonçalves Pinheiro – Pedagoga 2.ª Vara 

da Infância;  

Apoio: acadêmicas do curso de Psicologia da UFAC 

    

 
11.11.2019 - Escola Djalma Teles Galdino 

Público: alunos do 6.º ao 9.º ano 

Quantitativo: 118 

Tema: Abuso sexual contra criança e adolescente: o que é? Como 

identificar? Onde denunciar? 

Palestrante: Alessandra Gonçalves Pinheiro – Pedagoga da 2.ª da 

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco-AC.  
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26.11.2019 - Escola Elozira dos Santos Tomé  

Público: alunos do 8.º Ano 

Quantitativo: 65 alunos  

Tema: Abuso sexual contra criança e adolescente: o que é? Como 

identificar? Onde denunciar? 

Palestrante: Alessandra Gonçalves Pinheiro – Pedagoga da 2.ª 

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco-AC. 

   

 

27.11.2019 – Encerramento - Escola Padre Carlos Casavechia 

Público: alunos do 8º ano / Quantitativo: 68 alunos  

Tema: Abuso sexual contra criança e adolescente: o que é? Como 

identificar? Onde denunciar? 

Palestrante: Alessandra Gonçalves Pinheiro – Pedagoga da 2.ª 

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco-AC. 
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Projeto Colo de Amor 

 
O projeto, por essência, visa trazer alento, 

conforto, e o calor de um colo às crianças em situação de 

vulnerabilidade. Ressalte-se que esta é produto de 

diversos fatores, sobre os quais a criança não tem a menor 

capacidade de versar e sobre ela não pode ser atribuída 

culpa. 
 
12.10.2019 – Ação do projeto Colo de Amor no Educandário Santa 

Margarida em comemoração ao dia das crianças 
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23.12.2019 - Projeto Colo de Amor  

   

   

 
Projeto Abraçando Filhos 
 
 

O Projeto Abraçando Filhos tem a função de promover um 

apoio material e acolhimento afetivo dos menores, filhos de 

mães encarceradas que estão cumprindo pena em estabelecimento 

prisional, como uma medida também preventiva de segurança 

pública. 

O objetivo principal é garantir o direito dos infantes 

ao contato com suas genitoras, apesar das penas restritivas de 

liberdade a elas impostas, em ambiente apropriado para o 

fortalecimento dos vínculos familiares. 
 
10.10.2019 – Ação do Dia das Crianças e do Projeto Abraçando 

Filhos no Átrio do TJ 
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18.12.2019 – Encontro de Natal do Projeto Abraçando Filhos no 

Pleno do TJ 

 

   

 

Projeto Filhos da Esperança 
 

 
 

O Projeto visa apresentar a música às crianças, como 

forma de expressão das emoções, pois nessa fase as pessoas são 

sensíveis e receptivas aos sons, promovendo o contato com a 

música numa experiência lúdica e a formação de um grupo 

musical. 

 

20.11.2019 – Apresentação do Coral filhos da Esperança no 

Seminário “O Pacto pela Primeira Infância no Estado do Acre: 

Desafios e Possibilidades” 
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Programa Fortalecendo Vidas 
 

O Programa “Fortalecendo Vidas” tem como enfoque o 

fortalecimento de crianças e adolescentes em medida protetiva e 

socioeducativa, através do desenvolvimento de valores e 

princípios embasado na perspectiva de educação 

interdimensional. 

O Projeto “Fortalecendo Vidas” tem como enfoque o fortalecimento do percurso formativo de crianças e 
adolescentes do município de Rio Branco, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, contribuindo 
para o desenvolvimento da cidadania e prevenção da violência por meio da música, arte, esporte, qualificação 
profissional, valores morais, e, identificação e formação de lideranças positivas. 
 

Diagnóstico da Realidade Local 

O Estado do Acre tem aproximadamente 869.265 mil habitantes de acordo com dados do IBGE (2018). 

Na capital Rio Branco o quantitativo de pessoas é 401.155 mil.  O grupo que engloba crianças e adolescentes no 

Acre está assim organizado: 

Gráfico 1: Número de crianças e adolescentes em 2018 – Acre /Rio Branco 
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Fonte: IBGE,2018. 

 Tais dados permitem dizer que quase metade dos acreanos encontra-se em uma fase peculiar de 

formação, sendo que a atenção e o cuidado dirigidos a essa população devem se tornar ainda mais intensos 

quando se verifica que nesta faixa etária também se encontram índices expressivos de desemprego, de evasão 

escolar, de falta de formação profissional, mortes por homicídio, envolvimento com drogas e com a criminalidade. 

Nos últimos anos registrou-se o aumento da criminalidade, da inserção de crianças, adolescentes das 

áreas periféricas, nas facções/grupos criminosos e, consequentemente o crescimento do índice de homicídio 

motivado principalmente pela guerra entre as facções criminosas em busca do domínio de territórios:  

 

Gráfico 2: índice de Homicídio em 2018 – Acre /Rio Branco 

  

Fonte: SEJUSP,2018. 

A representação gráfica mostra que o índice de homicídio coloca o Acre na terceira colocação do estado 

com uma das maiores taxas de mortes violentas do Brasil - 63.9 por 100 mil habitantes.  

Importa salientar que até 2015, a taxa de homicídio de Rio Branco era equivalente a do conjunto das 

capitais do Brasil - 34 por 100 mil habitantes. No ano seguinte, saltou para 62 por 100 mil, colocando Rio Branco 
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entre as cinco capitais mais violentas do país. Para fins de comparação, a taxa de São Paulo é inferior a 15 por 

100 mil. Já em 2017, a taxa de homicídios de Rio Branco foi de 83,7 por 100 mil habitantes, de acordo com o 

número de assassinatos registrado até novembro pelo Observatório de Análise Criminal, do Ministério Público do 

Acre. 

No que refere à renda per capta da população de Rio Branco a média é de R$ 909,00. Destaca-se que 

mais da metade da população total (54%) está incluída no Cadastro Único dos Programas Sociais - CadUnico, o 

que indica a prevalência de famílias com baixa ou baixíssima renda em todos os municípios do Estado, e 

especialmente no interior. Isso significa que a maioria absoluta (98 a 99%) das famílias incluídas no CadUnico 

tem renda mensal inferior a meio salário mínimo, demonstrando a urgente necessidade de implantarem-se 

políticas públicas de proteções sociais e também ações geradoras da emancipação familiar e da mobilidade 

social ascendente. 

Quanto ao Programa de transferência de renda – Bolsa Família, os dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social MDS apontam que no Acre 86.283 mil famílias estão inseridas no programa e o público 

do projeto em análise é oriundo desses núcleos familiares. 

Em conformidade com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente DEPCA, a capital acreana 

vivencia a triste realidade da exploração infanto-juvenil, perpassando o número de 100 casos em 2018. Isso 

indica que o grupo mais vulnerável da população está inserido em situações que perduram por várias gerações e 

precisam ser enfrentadas a partir das ações e políticas públicas.   

Os impactos de uma realidade marcada pelas desigualdades sociais, pela fragmentação do coletivo e 

pela exacerbação das violências são profundos e decisivos para a trajetória de desenvolvimento e formação do 

cidadão. E, especialmente em relação à população infanto-juvenil, observa-se emergir uma dupla perspectiva de 

vida: por um lado, seus direitos violados e, por outro, agentes violadores de direitos.  

A maioria desses jovens desde o seu nascimento até sua adolescência, ou seja, durante a sua vida só 

vivenciaram privações, maus-tratos, violação de direitos, muitos deles enxergam na droga um meio de melhorar a 

vida (os que vendem) outros, alguns minutos de felicidade, euforia, fantasia (os que usam). 

Gráfico 3 - Fatores que levam ao uso abusivo de drogas. 

 

22% 

34% 
22% 

22% 

Vulnerabilidade
familiar

Uso de outras
drogas

Curiosidade

Fácil acesso



Coordenadorias da  
Infância e da Juventude 

 

26 

 

Fonte: SSP/Acre, 2018. 

Ao analisar o gráfico foi possível detectar que 22% dos entrevistados acreditam que os fatores que levam 

ao uso abusivo de drogas se dão devidos três fatores: vulnerabilidade familiar, fácil acesso e curiosidade, 34% 

acreditam que vem em decorrência do uso de outras drogas. 

Esses dados mostram que o Estado do Acre tem uma população muito pequena se comparado aos 

demais estados, no entanto, já existe uma demanda exorbitante de dependentes químicos, tornando-se 

perceptível em vários locais da cidade e principalmente no centro.  

O uso de drogas e os problemas que giram em torno delas têm apresentado para a sociedade acreana 

questões que estão entrelaçadas: tráfico de drogas, violência, morte, assassinatos, prostituição, furtos e roubos. 

Como consequência, tem-se o aumento dos atos infracionais praticados por adolescentes e da população 

carcerária. 

Gráfico 4 – Adolescentes apreendidos e a conexão com as drogas. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública/Acre, 2018. 

A análise da evolução do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, cujos componentes avaliam aspectos 

da educação e saúde das crianças e também seu potencial de desenvolvimento (por meio da escolaridade dos 

pais), evidencia que apenas a capital do Estado encontra-se num patamar intermediário de desenvolvimento da 

infância, com um índice acima do valor médio da região Norte, porém inferior à média nacional. 

Nessa senda, crianças e adolescentes estão destituídos do exercício de sua autonomia e cidadania, e, 

por consequência, de serem protagonistas, juntamente com suas famílias e suas comunidades, de um projeto de 

vida positivo, saudável e integrado à sociedade. 

 
 

Justificativa do Projeto 

O fluxo migratório campo-cidade promoveu uma verdadeira explosão das cidades acreanas, em especial 
de Rio Branco que por sua condição de capital atraía a maioria dos seringueiros, castanheiros e ribeirinhos. 
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Justificativa do Projeto 

Teve início então a prática das “invasões”, nome regional usado para designar terrenos públicos ou 
privados que eram invadidos por trabalhadores para construção de moradias, dando origem a novos bairros 
populares sem nenhuma infraestrutura básica. Nem mesmo as tentativas oficiais de reverter a política de atração 
dos “paulistas” para o Acre se revelaram insuficientes para deter o processo de migração do campo e o 
inchamento das cidades. 

Tabela 1: Bairros Formados de Invasões  

Nome do Bairro Ano da Invasão Quantidade de Famílias 

Bairro (união) João Eduardo 1983 500 famílias 
Nova Bahia 1979 100 famílias 
Aeroporto (área da cohab) 1983 100 famílias 
Vila Ivonete (conj. Mascarenhas de Moraes)  150 famílias 
Preventório  500 famílias 2 despejos 
Área do Banacre  100 famílias 2 despejos 
Abraão Alab  2 despejos 
 
Triângulo Novo  500 famílias 1 despejo 

 

Bahia Palheiral  

100 famílias. Essas famílias fizeram uma 
concentração em frente ao palácio Rio Branco, 
pedindo a desapropriação da área ao governador 
Joaquim Falcão Macedo. 

Taquarí  400 famílias. 2° vez em 1983 
Adalberto Aragão 1986 300 famílias 
Nova estação 1986  

 São Francisco 1986 100 famílias, as mesmas foram despejadas e tiveram 
suas casas queimadas- 21/01/1986. 

Pista 1986 100 famílias 
Sobral 1986 100 famílias 

Loteamento Raimundo Melo 1985 1985 tem uma ação de reintegração de posse. 
 

Terreno do Gime Barbosa localizado atrás 
do colégio Nossa Senhora da Conceição 

 100 famílias 

Plácido de castro 1986 200 famílias 
Boa Vista  80 famílias 
Terminal da Cadeia Velha   
Judia   

Fonte: Jornais: Folha do Acre, O Rio Branco e a Gazeta 

 

Diante desse cenário, a partir de 1999 começaram a ser realizadas diversas intervenções na malha 
Diante desse cenário, a partir de 1999 começaram a ser realizadas diversas intervenções na malha urbana de 
Rio Branco, especialmente nas vias estruturantes, modificando e melhorando os fluxos internos, bem como o 
acesso aos bairros mais distantes do centro. Além disso, obras de revitalização do sítio histórico da cidade e de 
implantação de equipamentos como o Parque da Maternidade e do Tucumã nos fundos de vale consolidaram um 
novo modelo de urbanismo que havia sido esboçado, ainda que timidamente, entre 1992 e 1996 pela prefeitura 
municipal. Já na década de 2000 a cidade passou por uma mudança de infraestrutura e dos serviços públicos. 

É importante salientar que a ausência das políticas públicas e iniciativas da sociedade organizada nos 
bairros periféricos e a chegada das facções criminosas, em meados de 2013, têm levado crianças e adolescentes 
a serem recrutados para o crime.  

Partindo desse pressuposto é possível afirmar que a realidade da infância e adolescência em situação de 
risco e vulnerabilidade é ainda, nos dias de hoje, em escala planetária, um desafio a ser enfrentado pela 
sociedade. A negligência, os maus-tratos, a exploração do trabalho infantil, abuso sexual, violência e o abandono 
delineiam um sombrio quadro, no qual uma parcela considerável da população mundial se insere.  

No Acre, a partir do cenário atual, as vulnerabilidades que a famílias enfrentam e o enfraquecimento da 
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Justificativa do Projeto 

sociedade civil organizada constata-se o aumento exponencial dos índices de violência e criminalidade entre 
crianças e adolescentes, pelo que urge a necessidade de adoção de medidas eficazes capazes de, a curto e a 
médio prazo, diminuir/paralisar o seu avanço e, a médio e longo prazo, reverter os referidos índices. 

Como já mencionado, a capital do Estado registrou os maiores índices de crimes violentos praticados, 
pelo que se justificam ações prioritárias nessa localidade. 

A situação de vulnerabilidade econômica decorrente do expressivo número de famílias (mais da metade 
da população) vivendo com valor mensal abaixo do salário mínimo cria um cenário propício para a cooptação de 
crianças e adolescentes que, em sua maioria, ociosos, carentes e negligenciados do cuidado dos pais, seja por 
força do trabalho destes, seja pelo próprio abandono físico e/ou afetivo, tornam-se alvos fáceis das facções 
criminosas que invadiram nosso Estado. 

Entende-se como condição inexorável para o êxito de qualquer projeto que vise o desenvolvimento da 
pessoa humana em seus vários aspectos (social, intelectual, moral, ético, espiritual, econômico, entre outros) a 
educação mediante a inserção do aluno em ambiente adequado de ensinagem, propício ao desenvolvimento de 
competências, valores morais e éticos, dotado de recursos e estruturas compatíveis às ações e público-alvo, a 
fim de que o ciclo vicioso de miséria e vulnerabilidade sejam rompidos pela mudança de paradigmas e 
qualificação dos sujeitos sociais envolvidos.  

Nesse contexto, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa — espírito e corpo, 
inteligência, sensibilidade, sentido estético e responsabilidade pessoal. 

Figura1: Educação Interdimensional 

  
     Fonte: Antônio Carlos Gomes da Costa 

Logos, a dimensão do pensamento, do conceito ordenador e dominador da realidade pela razão, ciência 
e técnica; Pathos, a dimensão do sentimento, da afetividade, geradora da simpatia, da empatia, da antipatia e da 
apatia na relação do homem consigo mesmo e com os outros; O eros, a dimensão do desejo, das pulsões, dos 
impulsos, da corporeidade, das emanações vitais básicas, do élan vital e o Mytho, a dimensão da relação do 
homem com o mistério da vida e da morte, do bem e do mal. 

A educação interdimensional não privilegia apenas a dimensão 
intelectual, mas o desenvolvimento equilibrado entre esta e a dimensão 
física, espiritual e emocional. O que implica em ressignificar a educação, 
munindo os educadores das condições necessárias para preparar a nova 
geração para a missão de gerir a vida no Século XXI. (Antônio Carlos 
Gomes da Costa). 

A previsão legal dessa atuação está definida no ECA quando delineia dentre os direitos fundamentais o 
direito ao desenvolvimento pessoal, social e espiritual. Este direito fundamental inerente à pessoa humana pode 
ser exercido plenamente em condições de liberdade e de dignidade, sendo asseguradas todas as oportunidades 
e facilidades. O desenvolvimento espiritual, assim elencado no art. 3º do Estatuto, é tão importante quanto o 
desenvolvimento físico, mental, moral e social. E aplica-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação 
de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal 
de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra 
condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem (art. 3º, parágrafo único). 

Educação 
Interdimensional 

Logos 

Mytho 

Pathos 

Eros  
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Vale ressaltar que durante a infância e a adolescência o desenvolvimento é continuamente influenciado 
pelo contexto no qual a criança e ao adolescente estão inseridos. A partir da relação com colegas, professores, 
vizinhos e outras famílias, bem como da utilização das ruas, quadras, praças, escolas, igrejas, postos de saúde e 
outros, crianças e adolescentes interagem e formam seus próprios grupos de relacionamento.        Na relação 
com a comunidade, as instituições e os espaços sociais, eles se deparam com o coletivo – papéis sociais, regras, 
leis, valores, cultura, crenças e tradições, transmitidas de geração a geração – expressam sua individualidade e 
encontram importantes recursos para seu desenvolvimento (Nasciuti, 1996). 

Nessa senda é tão importante quanto o direito de ser reconhecido por uma família, de ter nome, de dispor 
de vacinas, de água potável, de escolas, de moradia e de convivência social. 

É dentro desta perspectiva que queremos inserir a necessidade de estender a intervenção na vida de 
crianças e adolescentes na interface com as áreas de desenvolvimento do ser humano com diferentes dimensões 
do bem-estar pessoal, incluindo na rotina atividades lúdicas e direcionadas à educação de valores e princípios. 

Espera-se, pela tendência natural, que tais ações funcionem como força de mesma ou maior intensidade, 
em sentido oposto às ações violentas e criminosas, de modo que, num futuro próximo, crianças e adolescentes 
sejam resgatados da vida criminosa, ou ainda melhor, não cheguem a ser dela vítimas e algozes. 

Dessa forma, é imperioso a realização de ações, a exemplo das que são desenvolvidas pelo Projeto 
Fortalecendo Vidas nas áreas: 

Figura 2: Áreas/Ações de Atuação do Projeto Fortalecendo Vidas 

  
A arte tem por objetivo a educação dos sujeitos para uma formação reflexiva e contextualizada e que, 

portanto, dependem da ação direta dos atores sociais envolvidos no processo de formação das crianças e 
adolescentes.  

Importa salientar que a arte traz ao ser humano inúmeros benefícios: terapêuticos, culturais, sociais, 
educacionais e integração social. 

Na área da educação cidadã tenta construir uma cultura de cooperação através de mudanças de atitudes 
e conscientização de importância do grupo na construção do processo formativo. Além de aprender a conviver 
com as diferenças, gerenciando conflitos, melhorando as relações humanas. 

Os conteúdos conceituais são trabalhados de maneira COOPERATIVA, atitudinais e procedimentais, 
desenvolvendo no público responsabilidades consigo e com o outro e principalmente aprendendo a conviver. 

         Partindo dos dois conceitos, a formação de cidadãos e cidadãs ativo(a)s sugere que as pessoas, 
como resultado do processo educativo na perspectiva de uma pedagogia que contemple a cidadania e os direitos, 
passem a ser construtoras de um mundo melhor e multiplicadoras de um novo jeito de ser no mundo.  Por isso, 
para aprender a conviver devem-se reservar espaços que propiciem a formação de crianças e adolescentes em 
suas comunidades. 

Arte e 
Música 

•Coral 
•Banda de Música 
•Balé 

 

Formação 
Cidadã 

•Desenvolvimento de valores e 
princípios 
•Formação de Lideranças 
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 Quanto ao papel da família e da sociedade, apontado no ECA, no seu artigo 4º:  

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com total prioridade, a concretização dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. Sobre o papel dos pais, o Estatuto 
destaca em seu artigo 22, que: “Aos pais cabe o dever do sustento, 
guarda e educação dos filhos menores”.  

 Diante disso, o trabalho com famílias dentro do projeto em análise terá o intuito de desenvolver 
habilidades de vida as quais englobam a capacidade de apreciar e respeitar os outros e criar relações positivas 
com a família e amigos, de ouvir e se comunicar eficazmente, de confiar nos outros e assumir responsabilidades.  

É importante trabalhar com o seguinte conjunto de habilidades: expressão de sentimentos, empatia, 
assertividade, resolução de problemas e tomada de decisão. É imprescindível assegurar às crianças e 
adolescentes espaços de convívio familiar e comunitário que desenvolvam relações de afetividade e 
sociabilidade. A valorização da cultura, das famílias e das comunidades locais por meio do resgate de suas 
culturas e a promoção de vivências lúdicas contribuem para efetividade do desenvolvimento de sentimento de 
pertença e identidade.  

A promoção da socialização e da convivência por meio de espaços de reflexão sobre o papel das famílias 
na proteção de seus membros, estimulando troca de vivências na família e no território, contribui para a 
construção e reconstrução de suas histórias de vida e protagonismo no território.  

       Nesse intuito, o Projeto Fortalecendo Vidas se propõe a trabalhar nas relações familiares incluindo o 
apego seguro entre crianças e pais, disciplina efetiva, monitoramento e supervisão dos pais, comunicação e 
valores pró-sociais, envolvimento parental na vida da criança e apoio parental (emocional, cognitivo, social). O 
desenvolvimento dessas habilidades deve se dar de maneira programada, planejada e sistemática, 
proporcionando às famílias as condições para aprender e treinar tais habilidades de forma interativa. 

Partindo dessa premissa de atuação a que se propõe o Projeto Fortalecendo Vidas, é de suma 
importância que essas ações tenham os recursos necessários para seu pleno desenvolvimento, sejam recursos 
materiais, sejam humanos. 

O alcance das ações está diretamente proporcional aos recursos materiais e humanos investidos. 

A ser assim, temos que o presente projeto reúne as condições de eficiência e eficácia para o alcance do 
objetivo proposto, tendo como resultado a consequente diminuição do número do envolvimento de crianças e 
adolescentes nas facções criminosas e, via reflexa, a natural diminuição dos casos de homicídios e criminalidade 
no Estado do Acre 

Importância da Proposta 
Atualmente crianças e adolescentes rio branquenses demandam cada vez mais uma formação que os 

contemple integralmente enquanto ser humano. Em vez de apenas transferir conhecimentos, nota-se a 
necessidade de compartilhamento de informações e produção colaborativa. Portanto, proporcionar a esse público 
as condições básicas para que se desenvolvam enquanto sujeitos de direitos faz-se, portanto, necessário que a 
sociedade possibilite a comunidade infanto-juvenil uma educação integral, considerando o indivíduo enquanto 
sujeito histórico, social e de direito.  

No âmbito da Rede de Desenvolvimento e Segurança Social a educação interdimensional e o 
protagonismo, são estrategicamente articulados na construção dos alicerces do desenvolvimento social Tal nível 
de articulação pressupõe o planejamento integrado de políticas públicas, de modo a projetar soluções adequadas 
para os problemas sociais e, com isso, a promover o empoderamento das comunidades. 

Para a implementação do projeto partiu-se da premissa de que a educação, através do esporte, arte, 
música e educação cidadã, contribui para o processo de inclusão e transformação social e tem sido um novo 
desafio para as políticas públicas e sociedade civil.  

Quando surge o assunto educação, logo se pensa na escola formal, na qual se aprende português, 
matemática geografia, ou seja, ela se configura num perfil de transmissão de conhecimentos gerais do que a 
formação crítica e de protagonismo. Busca-se, então, uma alternativa de atendimento que tenha como pano de 
fundo a ação educativa. 

As crianças e adolescentes que residem nos bairros de atuação do Projeto Fortalecendo Vidas estão 
inseridas em questões sociais de distorção idade-série, famílias monoparentais, ausência paterna, abandono 
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afetivo, desemprego, moradia precária e, principalmente, falta de referências positivas na comunidade.   

Nesta perspectiva, os atores sociais que atuam na comunidade, que pode ser o policial, professor de 
esporte, professor de música, pedagogo, psicólogo, e/ou orientador comunitário e voluntários aparecem como 
uma última instância a se recorrer. Neste momento, eles devem estar conscientes de sua função de 
responsabilidade social perante a criança e ao adolescente em desenvolvimento.  Cabe as ações do Projeto 
Fortalecendo Vidas intervir e contribuir para uma mudança de paradigmas, mediante a construção de novos 
referenciais para esse público alicerçados na dignidade da pessoa humana. 

Caracterização dos Interesses Recíprocos 

É imprescindível ter em mente que esse sistema de desigualdade destrói não só as famílias, mas toda a 
sociedade. Percebe-se, na verdade, que a questão fundamental é a necessidade de promoção e apoio às 
crianças e adolescentes vulneráveis através de políticas sociais bem articuladas. O reconhecimento das mesmas, 
como objeto de políticas públicas, constitui fator decisivo para atingir objetivos prioritários do desenvolvimento 
humano, tais como a minimização da pobreza, o acesso à educação, saúde, alimentação, moradia e proteção 
integral às suas crianças e adolescentes, direitos fundamentais da pessoa humana constitucionalmente 
estabelecidos. 

O Tribunal de Justiça do Acre, através da Coordenadoria da Infância, atua no sentido de desenvolver 
ações, junto à rede de atendimento e em parceria com a comunidade, no intuito de minimizar as situações de 
vulnerabilidades desse público, articular políticas públicas nessa área e auferir recursos para a viabilidade e 
desenvolvimento de projetos.  

Quanto ao Projeto Fortalecendo Vidas, sua atuação busca prevenir a violência com ações de educação 
musical, esportiva, protagonismo juvenil e de formação cidadã. 

No que refere ao Ministério da Justiça também são refletidas medidas que auxiliem o cidadão a acessar à 
justiça. Essa premissa é observada através dos editais de chamamento público para financiar atores que atuem 
em áreas específicas, nesse caso, proteção e inclusão de vulneráveis como crianças e adolescentes. 

A partir dessas considerações, é possível afirmar que a parceria entre o Tribunal de Justiça e o Ministério 
da Justiça coadunam num mesmo objetivo e valorizar o cidadão em desenvolvimento e fortalece-lo para ser 
protagonista na sociedade, sendo capaz de tomar decisões saudáveis que agreguem ao desenvolvimento da 
comunidade local.  

Importância da Proposta 
Atualmente crianças e adolescentes rio branquenses demandam cada vez mais uma formação que os 

contemple integralmente enquanto ser humano. Em vez de apenas transferir conhecimentos, nota-se a 
necessidade de compartilhamento de informações e produção colaborativa. Portanto, proporcionar a esse público 
as condições básicas para que se desenvolvam enquanto sujeitos de direitos faz-se, portanto, necessário que a 
sociedade possibilite a comunidade infanto-juvenil uma educação integral, considerando o indivíduo enquanto 
sujeito histórico, social e de direito.  

No âmbito da Rede de Desenvolvimento e Segurança Social a educação interdimensional e o 
protagonismo, são estrategicamente articulados na construção dos alicerces do desenvolvimento social Tal nível 
de articulação pressupõe o planejamento integrado de políticas públicas, de modo a projetar soluções adequadas 
para os problemas sociais e, com isso, a promover o empoderamento das comunidades. 

Para a implementação do projeto partiu-se da premissa de que a educação, através do esporte, arte, 
música e educação cidadã, contribui para o processo de inclusão e transformação social e tem sido um novo 
desafio para as políticas públicas e sociedade civil.  

        Quando surge o assunto educação, logo se pensa na escola formal, na qual se aprende português, 
matemática geografia, ou seja, ela se configura num perfil de transmissão de conhecimentos gerais do que a 
formação crítica e de protagonismo. Busca-se, então, uma alternativa de atendimento que tenha como pano de 
fundo a ação educativa. 

        As crianças e adolescentes que residem nos bairros de atuação do Projeto Fortalecendo Vidas estão 
inseridas em questões sociais de distorção idade-série, famílias monoparentais, ausência paterna, abandono 
afetivo, desemprego, moradia precária e, principalmente, falta de referências positivas na comunidade.   

         Nesta perspectiva, os atores sociais que atuam na comunidade, que pode ser o policial, professor 
de esporte, professor de música, pedagogo, psicólogo, e/ou orientador comunitário e voluntários aparecem como 
uma última instância a se recorrer. Neste momento, eles devem estar conscientes de sua função de 
responsabilidade social perante a criança e ao adolescente em desenvolvimento.  Cabe as ações do Projeto 
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Fortalecendo Vidas intervir e contribuir para uma mudança de paradigmas, mediante a construção de novos 
referenciais para esse público alicerçados na dignidade da pessoa humana. 

Caracterização dos Interesses Recíprocos 
É imprescindível ter em mente que esse sistema de desigualdade destrói não só as famílias, mas toda a 

sociedade. Percebe-se, na verdade, que a questão fundamental é a necessidade de promoção e apoio às 
crianças e adolescentes vulneráveis através de políticas sociais bem articuladas. O reconhecimento das mesmas, 
como objeto de políticas públicas, constitui fator decisivo para atingir objetivos prioritários do desenvolvimento 
humano, tais como a minimização da pobreza, o acesso à educação, saúde, alimentação, moradia e proteção 
integral às suas crianças e adolescentes, direitos fundamentais da pessoa humana constitucionalmente 
estabelecidos. 

O Tribunal de Justiça do Acre, através da Coordenadoria da Infância, atua no sentido de desenvolver 
ações, junto à rede de atendimento e em parceria com a comunidade, no intuito de minimizar as situações de 
vulnerabilidades desse público, articular políticas públicas nessa área e auferir recursos para a viabilidade e 
desenvolvimento de projetos.  

Quanto ao Projeto Fortalecendo Vidas, sua atuação busca prevenir a violência com ações de educação 
musical, esportiva, protagonismo juvenil e de formação cidadã. 

No que refere ao Ministério da Justiça também são refletidas medidas que auxiliem o cidadão a acessar à 
justiça. Essa premissa é observada através dos editais de chamamento público para financiar atores que atuem 
em áreas específicas, nesse caso, proteção e inclusão de vulneráveis como crianças e adolescentes. 

        A partir dessas considerações, é possível afirmar que a parceria entre o Tribunal de Justiça e o 
Ministério da Justiça coadunam num mesmo objetivo de valorizar o cidadão em desenvolvimento e fortalece-lo 
para ser protagonista na sociedade, sendo capaz de tomar decisões saudáveis que agreguem ao 
desenvolvimento da comunidade local. 

Público alvo 
Caracterização Situação de Vulnerabilidade Faixa Etária Quantitativo 

Criança e adolescentes 
Abandono afetivo 
Residentes em áreas de domínio de facções 
Ausências de atividades esportivas 

07 a 18 anos 1.800 

A seguir, as localidades (bairros) da cidade de Rio Branco atendidas pelo Projeto: 

 Belo Jardim 
 Hélio Melo (Sapolândia) 
 Baixada da Sobral (Sobral, Bahia, João Eduardo, Palheiral, Bairro da Pista, Boa Vista, Plácido de 

Castro, Airton Sena, Boa União, Aeroporto Velho) 
 Preventório 
 Tancredo Neves 
 Montanhês 
 Defesa Civil 
 Caladinho 
 Jorge Lavocat 
 Novo Horizonte 
 Alto Alegre 
 Irineu Serra 
 Cidade do Povo 

Esses bairros são caracterizados por ausência de saneamento e assentamentos precários, espaços de 
convivência limitados, abandonados ou inexistentes, grande número de pessoas vivendo em situação de pobreza 
extrema, número elevado de crianças e adolescentes que sofrem exploração sexual e apresentam as maiores 
percentagens de evasão escolar e os maiores índices de violência e criminalidade. 

Objetivos Gerais 
Desenvolver junto a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social a educação interdimensional com 

vista o desenvolvimento físico, intelectual e profissional com a utilização da música e educação cidadã. 

Objetivos Específicos 
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 Realizar o diagnóstico do público do projeto; 
 Formar no aluno uma consciência musical e crítica, tornando-se integrante e integrado a um 

grupo musical em excelência, responsável pelo seu instrumento musical, consciente de ser parte 
essencial de um todo, estendendo essa consciência para sua vivência acadêmica e pessoal. 

 Ensinar princípios e valores éticos;  
 Criar uma banda de música para os alunos das comunidades já citadas; 
 Motivar autoestima e autoconfiança, para que isso reflita no seu convívio social e cultural. 

 Incentivar a liderança, disciplina, trabalho em equipe e organização. 

Metodologia de Intervenção 

 Aulas, encontros e rodas de conversas com adolescentes nos temas que se referem ao 
desenvolvimento e ao interesse deles, tendo como eixo norteador os fundamentos do conceito de 
cidadania (cooperação, solidariedade, participação comunitária, autoestima, apropriação de 
conhecimentos sobre direitos e deveres, entre outros). 

 Formação de uma banda de música através de ensaios no contra turno escolar, totalizando, no 
mínimo, 2 horas por semana, treinos de percepção auditiva e memória musical, Pesquisa e 
interpretação de sons de diversas naturezas e procedências e observação e acompanhamento 
das atividades musicais 

 Nas intervenções com a família os encontros se propõem a trabalhar nas relações familiares 
incluindo o apego seguro entre crianças e pais, disciplina efetiva, monitoramento e supervisão 
dos pais, comunicação e valores pró-sociais, envolvimento parental na vida da criança e apoio 
parental (emocional, cognitivo, social). O desenvolvimento dessas habilidades deve se dar de 
maneira programada, planejada e sistemática, proporcionando às famílias as condições para 
aprender e treinar tais habilidades de forma interativa. 
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Programa Radioativo 

O Programa “ Radioativo feito em parceria com a Federação das 

Indústrias do Acre - FIEAC, visa oferecer oportunidades quanto 

á realização de oficio e capacitação profissional para menores 

reeducando-os e inserindo-os novamente em sociedade para que 

possam visualizar os múltiplos caminhos que podem tomar para 

conduzirem suas vidas, longe do ilícito.  

Abaixo segue tabela de alcance do programa:  
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09.08.2019 - Reunião no Gabinete da Desembargadora Regina 

Ferrari com Dra. Andréa Brito, TCPM Denílson Lopes, Sandra 

Amorim, Derineudo e Lucinaira Carvalho para tratarem do Projeto 

Fortalecendo Vidas. 

 

   

 

06.12.2019 - Desembargadora Regina Ferrari com a Dra. Andréa 

Brito, levando doações de roupas à Casa de Acolhimento Mocinha 

Magalhães 
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14.12.2019 - Ação no bairro Caladinho 

 

   

 
 
Amigos Solidários 

  
 

Embaixada Jovem Militar 
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16.12.2019 - Formatura dos alunos do SENAI  
 

 
 
 
18.12.2019 – Doações de Roupas para o Educandário Santa 
Margarida 

 

 

 
 
21.12.2019 - Ação Solidária referente à entrega de alimentos 
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20.02.2020 - Reunião com os envolvidos no Projeto Fortalecendo 
vidas para tratar sobre as ações do mesmo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIJ  EM HOME OFFICE 

 

O momento atual ao redor do mundo é delicado e exige o chamado 

distanciamento ou isolamento social, cujo proposito é evitar a 

proliferação do vírus (coronavírus), bem como a expansão da 

doença (COVID-19). 

A Coordenadoria da infância e Juventude deste tribunal 

compreende toda a situação, mas sabe que apesar da pandemia, 
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violações aos direitos de crianças e adolescentes permanecem 

passíveis de ocorrer.  

Sendo assim, a CIJ-TJAC, por meio de seus membros e toda a 

rede de apoio desenvolveu atividades discursivas com o auxílio 

da tecnologia. 

 

Projeto Fortalecendo Vidas 

 

29.06.2020 – Entrega de pães em Comunidades Vulneráveis 

 

      

      

              

 

13 a 17.07.2020 - WEBINÁRIO ECA 30 anos: Avanços e Desafios na 

Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes 
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23.07.2020 – Desembargadora Regina e a equipe técnica fazendo 

visitas às famílias do Programa Família Acolhedora  
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28 a 30.07.20 - Participação da CIJ-TJAC na Pessoa da 

Desembargora Regina Ferrari, no Webinário ECA Promovido pelo 

Conselho Tutelar 
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29.07.2020 - Entrega de Bicicletas através do Projeto 

Pedalando Novos Rumos do Ministério Público do Estado do Acre 

e Instituto Sócio Educativo do qual o TJAC é parceiro. 

 

 

      

 

 

19.06.2020 – Participação na Reunião Virtual do Colégio de 

Coordenadores da Infância e da Juventude. 

 

13 a 17.07.2020 – WEBINÁRIO ECA 30 Anos – Avanços e desafios 

dos direitos da criança e do adolescente no Estado do Acre 

(10h/a), na modalidade EAD, com parceria de instituições que 

compõem o eixo Defesa e Direitos Humanos no Sistema de Garantia 

de Direitos de Crianças e Adolescentes; palestrantes 

convidados; acadêmicos dos cursos de Direito, Pedagogia, 

Psicologia e Serviço Social de instituições públicas e privadas 

de Rio Branco. 

(Acrescentar foto.) 
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20.08.2020 – Webinário ESJUD – Adoção, Procedimentos e Desafios 

para o público alvo de magistrados, servidores de Varas com 

competência e equipe multidisciplinar. 

 

 

CIJ ATENÇÃO AOS MIGRANTES INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS 

 

25.05.2020 – Reunião Virtual, em conjunto com a Defensoria 

Pública da União, CAOP - Criança e Adolescente do MPAC, para 

alinhamento estratégico sobre a situação de crianças e 

adolescentes, nacionais e estrangeiras, em situação de rua, 

trabalho infantil e mendicância no município de Rio Branco. 

 

20.07.2020 – Reunião Virtual, através da plataforma CISCO-WEBEX 

para em conjunto com a Defensoria Pública da União, CAOP - 

Criança e Adolescente do MPAC, Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão/PFDC/MPF, Divisão de Atenção ao Migrante da 

Secretaria de Estado de Assistência Social, para alinhamento 

estratégico ao caso dos menores de nacionalidade egípcia, 

submetidos à medida de acolhimento na Comarca de Brasileia-

Acre. 
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CIJ  COMITÊ DE CRISE PARA ENFRENTAMENTO COVID - 19 

 

24.03.2020 - O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário (GMF) e a Coordenadoria da Infância e da Juventude 

do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), assinaram 

Portaria 25/2020, que institui o Comitê de Crise de 

Acompanhamento sobre as Medidas para Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Pública destinado a execução de medidas 

excepcionais para os casos de internação, quanto às demais 

questões que ocorrerem no período da pandemia de coronavírus 

relacionados às pessoas sujeitas às medidas socioeducativas. 

A portaria leva em consideração que o adequado 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 

coronavírus é de fundamental importância para a garantia da 

ordem interna e da segurança nos estabelecimentos prisionais e 

socioeducativos, de modo a evitar conflitos, motins e rebeliões 

e preservar a integridade das pessoas custodiadas e dos agentes 

públicos que atuam nessas instituições. 

Compõem o Comitê juízes de Direito, representantes do 

Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), da Defensoria, da 

Ordem dos Advogados do Brasil, do Programa Justiça Presente do 

CNJ, de órgãos públicos relacionados a área (Instituto 

Socioeducativo do Acre, ISE, e Instituto de Administração 

Penitenciária estadual, IAPEN, Secretária de Saúde), dos 

conselhos de Direitos da Criança e Adolescente e da Associação 

de Famílias de Adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

O comitê foi instituído por noventa dias e é presidido pela 

desembargadora Denise Bonfim, supervisora do GMF, e pela 
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desembargadora Regina Ferrari, Coordenadora da Infância e da 

Juventude. 

O grupo foi criado em cumprimento ao art. 14 da 

Recomendação n. 62-2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

 

04.05.2020 – Participação no Webinário Região Norte, promovido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), Representantes do DMF/CNJ, 

Representantes de Organismos Internacionais (PNUD; OPAS/OMS; 

UNODC e ACNUDH), representantes do GMF dos Estados da Reunião 

Norte. 

 

15.07.2020 – Participação na 2.ª Rodada de Webinários 

Regionais, com representantes dos Grupos de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF e das Coordenadorias 

da Infância e Juventude dos Tribunais. 

 

28.07.2020 – Reunião Virtual para Acompanhamento das Medidas de 

Enfrentamento no Âmbito do Sistema de Justiça Penal, 

Alternativas Penais e Audiência de Custódia, com a participação 

da CIJ-TJAC, magistrados da Infância, Promotores de Justiça, 

Defensores Públicos, Secretário de Estado de justiça e de 

Segurança Pública, Diretor do Instituto de Administração 

Penitenciária do Acre, Diretor do ISE-AC, CNJ, OAB e Secretaria 

de Saúde do Estado do Acre. 

O encontro se deu via videoconferência, no âmbito do Comitê 

para Enfrentamento à Covid-19 no âmbito do Sistema Prisional, 

de Justiça Penal, Alternativas Penais, Audiência de custódia e 

Sistema Socioeducativo do Tribunal de Justiça do Acre 

(TJAC).    
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O evento foi facilitado pela coordenadora do comitê, 

desembargadora Denise Bonfim, também titular do GMF. 

Participaram, entre outras autoridades, a desembargadora Regina 

Ferrari, titular da coordenadoria da Infância e da Juventude 

(CIJ), bem como sua vice, a juíza de Direito, Andréa Brito, 

além do juiz de Direito Robson Aleixo (GMF), bem como o diretor 

do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC) Rogério 

Oliveira. A conferência online contou ainda com a participação 

das consultoras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Daniela 

das Mercês e Pâmela Villela, coordenadoras dos Programas 

Estaduais Justiça Presente e de Audiências de Custódia, além de 

representantes das Secretarias de Estado de Saúde e de 

Cidadania e Assistência Social. 

 

Durante o encontro foram ouvidas as ações realizadas no 

âmbito dos sistemas socioeducativo e prisional do Estado do 

Acre para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus, tanto 

representantes dos órgãos prisionais, socioeducativos, quanto 

juízes que atuam nas Varas da Infância e da Juventude, no que 

diz respeito à prestação da atividade jurisdicional. 

A adoção de um plano de contingência com protocolo de 

entrada, quarentena e monitoramento nas unidades 

socioeducativas foi eficaz em conter a entrada do coronavírus 

no ambiente socioeducativo. Evidência disso é que não houve 

registro de óbitos de adolescentes sob a tutela do Estado do 

Acre. 
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A desembargadora Regina Ferrari, coordenadora da CIF, 

destacou que, mesmo durante a pandemia, as atividades nos 

Centros Socioeducativos não pararam e que medidas foram tomadas 

para que as atividades diárias não somente fossem mantidas, 

além da adoção de novas rotinas. A magistrada revelou 

preocupação especial com a suspensão das visitas familiares, 

medida adotada para contenção do contágio comunitário pela 

covid-19, considerando-se que o contato com os entes familiares 

é de fundamental importância para o processo socioeducativo de 

adolescentes em situação de conflito com a lei.  

A mesma preocupação também demonstrou a juíza de Direito 

titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio 

Branco, Rogéria Epaminondas, que fez questão de elogiar o 

trabalho desenvolvido pelo ISE/AC, ao mesmo tempo em que 

assinalou que o encarceramento de adolescentes diminuiu 

drasticamente (cerca de 30%), após a adoção de medidas para 

aplicação de sanções diversas da prisão em casos provisórios, 

fruto dos esforços da CIF e dos Juízos da Infância e da 

Juventude de todas comarcas do Estado do Acre. 

 

04.08.2020 – Reunião da Coordenadoria da Infância e da 

Juventude para discutir atividades jurisdicionais para 

enfrentamento da COVID-19 no sistema socioeducativo 

A conferência virtual foi conduzida pela desembargadora 

titular da CIJ e também do Comitê de Acompanhamento das Medidas 

para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – Covid-19, 

Regina Ferrari, bem como pela vice-coordenadora da CIJ, a juíza 

de Direito Andréa Brito (auxiliar da presidência do TJAC).  

Participaram da atividade remota os juízes de Direito Fábio 

Farias (Sena Madureira), Gustavo Sirena (Brasiléia), Marcos 

Rafael (Feijó), Marlon Machado (Cruzeiro do Sul), Rogéria 

Epaminondas  (Rio Branco), entre outros magistrados que atuam 

junto aos Juízos da Infância e da Juventude das Comarcas do 
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Estado do Acre. Também colaboraram à distância a representante 

e gerente de ações do Instituto Socioeducativo do Estado do 

Acre (ISE/AC) Manuella Andresen, bem como a consultora e 

representante do Programa Justiça Presente Pâmela Vilella, que, 

na ocasião, apresentou as ações previstas no Eixo 2 do 

Planejamento do CNJ com base no Pacto das Nações Unidas pelo 

Desenvolvimento (PNUD). 

A representante do ISE/AC apresentou as medidas preventivas 

à propagação da infecção pelo novo coronavírus nas unidades 

socioeducativas do Acre, como observação dos cuidados em 

higiene, limpeza regular do local com solução de hipoclorito 

(desinfetante), disponibilização de máscaras e álcool em gel, 

tanto para os adolescentes em situação de conflito com a lei 

quanto para os servidores da autarquia, além das atividades 

realizadas pelos internados para preencher o tempo livre 

durante a pandemia, evitando o ócio na unidade.   

Os juízes da Infância e da Juventude, por sua vez, 

compartilharam práticas adotadas em suas respectivas comarcas, 

tais como a realização de visitas de audiências por 

videoconferência, procedimentos de inspeção durante a pandemia, 

bem como apontaram, em geral, a necessidade de maior 

articulação com a Rede de Proteção para fortalecimento das 

medidas em meio aberto, diversas da internação socioeducativa. 

 

Outra preocupação comum dos magistrados é a necessidade de 

retomada das ações educativas nas unidades, ainda que por 

videoaulas, nas unidades socioeducativas, o que foi sugerido 
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com especial ênfase pelo juiz de Direito Marcos Rafael (Comarca 

de Feijó), que constatou em procedimento de inspeção o impacto 

negativo da paralisação das atividades educativas no bem estar 

e na própria disposição dos adolescentes. 

Foi ainda objeto de consenso entre os magistrados a 

necessidade de meios e unidades específicas para o cumprimento 

de medidas socioeducativas de semiliberdade e liberdade 

assistida no Acre, regimes necessários para evitar o retorno da 

superlotação nas unidades destinadas à internação definitiva de 

adolescentes em situação de conflito com a lei. 

 

Boas práticas 

Na reunião, foi destacado o protocolo de procedimentos 

adotados pelo Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de 

Brasiléia para inspeção do Centro Socioeducativo Alto Acre.  

Durante a visita, que ocorreu de modo presencial, foram 

observados rigorosamente todos os critérios estabelecidos pelas 

autoridades em Saúde e pela OMS, como a utilização de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e kit individual de 

higienização, tendo sido possível – respeitadas as regras 

sanitárias – o diálogo não só com representantes da unidade, 

mas também com alguns dos próprios jovens infratores. A 

inspeção tão somente detectou uma inadequação – a utilização de 

termômetro de contato, o qual já foi substituído por outro 

instrumento, capaz de aferir a temperatura corporal à 

distância, segundo informou a própria autarquia.  

O procedimento foi considerado exemplar, pois cumpriu com 

sua finalidade de verificar as condições nas quais os 

adolescentes em situação de conflito com a lei efetivamente se 

encontram, ao passo que praticamente zerou as possibilidade de 

contágio durante o procedimento. Também foi elogiada a 

manutenção do diálogo com a administração do CSE Alto Acre e o 
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fato de que os internos e seus reclamos foram efetivamente 

ouvidos. 

 

Empenho do ISE/AC e diminuição no número de internos 

 

A juíza de Direito Rogéria Epaminondas (1ª Vara da Infância 

e da Juventude da Comarca de Rio Branco) voltou a ressaltar o 

empenho do ISE/AC no cumprimento das medidas sanitárias e com o 

bem estar dos internos. Mais uma vez a magistrada comentou a 

peculiaridade do momento, em relação à pandemia de coronavírus 

e a diminuição recorde no número de internos provisórios com a 

aplicação de medidas diversas da internação – de 

aproximadamente 30%, com variações entre os CSE´s.  

A vice-coordenadora da CIJ, a juíza de Direito Andréa 

Brito, compartilhou informações do 2º Webinário regional 

realizado pelo Departamento Nacional de Monitoramento do 

Sistema Carcerário (DMF) e pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) com os Grupos de Monitoramento do Sistemas Carcerário e 

Socioeducativo (GMF’s) da região Norte. A magistrada apresentou 

dados que apontam o TJAC como uma das Cortes de Justiça que 

mais têm se destacado na defesa dos direitos da infância e da 

juventude durante a Pandemia, bem como dos presos sob tutela do 

Estado no Sistema Prisional, esse último por meio das ações do 

GMF. 

A  representante do CNJ Pâmela Vilella apresentou as 

propostas de ações para o aprimoramento dos sistemas de 

informação e qualificação dos dados sobre o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), para aplicação das medidas 

de privação de liberdade de acordo com os princípios do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do SINASE; o 

fortalecimento das medidas em meio aberto; bem como para a 

garantia de direitos dos adolescentes e jovens em cumprimento 

de medidas socioeducativas. 
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Por fim, a coordenadora da Infância e da Juventude, 

desembargadora Regina Ferrari, realizou um agradecimento 

especial aos novos magistrados do TJAC, “que têm a juventude a 

seu favor, por estarem na linha de frente, no front, em prol 

dessa luta”. Como dizia Gandhi: se você quer começar uma 

mudança, comece por si mesmo. Nós queremos mudanças. Essas 

crianças e adolescentes dependem de nós”, concluiu. 

 

CUSTOS REALIZADOS 

 

Sem custos para o Tribunal, tendo em vista que todas as ações 

foram realizadas atraves de parcerias e apoio dos 

colaboradores. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

Em 2019 todos os resultados desejados foram alcançados.  

Este ano de 2020, por motivos de força maior, ações de grande 

impacto não foram realizadas.  

 

CONCLUSÃO 

 

A Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) realizou no 

perído diversas ações, todas inspiradas pela matriz 

constitucional, obtidas de maneira real, eficaz e satisfatória. 

Atuou na melhoria da prestação jurisdicional, sensibilização e 

priorização das demandas da Infância e da Juventude de todo o 

Estado, seja no atendimento às solicitações ou em reuniões com 

rede de proteção de crianças e adolescentes, além de planejar 

ações e acompanhar as políticas públicas. A CIJ reunindo forças 

com outros parceiros e articulando a comunicação do trabalho 

realizado em prol da criança e do adolescente no nosso Estado,  
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terá como certo o fortalecimento da rede de atendimento e abrimos 

espaços de diálogo, para se fazer cumprir o princípio constitucional 

da PRIORIDA ABSOLUTA. 

Apesar do impasse mundial da pandemia COVID-19, a CIJ-TJAC 

mantém-se ativa, obviamente dentro do cabível, respeitando 

todas as normas de segurança dos órgãos competentes, como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) etc.  

Sabemos que independente de qual seja o obstáculo ou a estação, 

importante mesmo é abraçar as particularidades de cada criança 

e adolescente em vunerabilidade.  

A cada demanda, uma oportunidade de emanar amor, pois  

A JUSTIÇA COMEÇA NA INFÂNCIA. 

 

Rio Branco – AC, 31 de agosto de 2020. 

 

 

Coordenadoria da Infância e Juventude do Acre 

Desembargadora Regina Ferrari 

Coordenadora da CIJ-TJAC 

 


