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Os juízes são humanos. Os juízes da Infância e da Juventude assumem a dor de uma 
criança, sofrem com a criança, e lutam por ela. Com as crianças carentes, não se refugiam em 
posturas exacerbadamente formalistas, mas buscam, nas forças vivas das comunidades em que 
atuam, a solidariedade indispensável. Humildes reconhecem os limites de sua formação, e 
buscam conhecimentos psicopedagógicos. Corajosos, não compactuam com o silêncio cúmplice 
das consciências adormecidas. Como as crianças, também os juízes da Infância e da Juventude 
devem ser sinal de esperança." 

 

(Fernando Freire) 
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O presente relatório contém informações acerca das atividades desenvolvidas pela 

Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça Do Estado do Acre (CIJ/TJAC) 

em 2021. A Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) é um órgão de assessoramento da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.  

A Coordenadoria tem como missão propor e implementar políticas públicas afetas à 

justiça da infância e da juventude na esfera do Poder Judiciário, servindo como órgão de apoio e 

integração intra e extra institucional, atendendo à prioridade absoluta estabelecida na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente; e, como visão, ser referência 

para o desenvolvimento de ações que garantam a efetividade do sistema de justiça da infância e 

da juventude. 

Destacam-se, dentre inúmeras outras ações realizadas ao longo do ano, a implantação do 

Projeto Arte do Ser, que foi responsável por realizar diversas atividades voltadas para as casas de 

acolhimento dos adolescentes. O projeto é voltado para o futuro dos jovens que ficam nas 

instituições de acolhimento até completar a maioridade, visando ensinar como produzir objetos 

artesanais que poderão servir como fonte de renda. O Arte do Ser, ainda, contemplou atividades 

voltadas para a conscientização dos jovens por meio de palestras e rodas de conversa sobre 

educação sexual, drogas, fação e crime organizado. 

Ressalta-se que a CIJ, juntamente com outras entidades do Estado, estabeleceram a 

criação do Grupo de Trabalho para realizar a implantação do Núcleo de Atendimento Integrado – 

NAI. Houve a criação da Portaria n.º 1442/2021, que instituiu o Grupo de Trabalho com 

atribuição de fomentar a implantação de Núcleo de Atendimento Inicial (NAI) e elaboração de 

fluxo de atendimento inicial integrado para adolescentes, em atenção a Recomendação CNJ nº 

87, de 20 Janeiro de 2021, que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas no 

intuito de regulamentar o art. 88, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre o 

atendimento inicial e integrado dos adolescentes em conflito com a lei, no âmbito do Poder 

Judiciário.  

Enfatiza-se a implantação do Projeto “Onde está minha família?” empreendendo-se, para 

tanto, diversas ações em 2021, como reuniões com instituições parceiras e atores da rede de 

proteção, palestras sobre o tema, realização do primeiro encontro dos pretendentes a adoção, 

além do esforço dobrado na execução da busca ativa. 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    
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As ações desenvolvidas pela CIJ durante o ano são metodologicamente implementadas a 

partir de programas e projetos, além do atendimento direto ao Sistema de Justiça, aos operadores 

do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - SGD e a sociedade 

civil organizada. Desde a sua criação, a CIJ tem procurado ampliar a sua esfera de atuação, por 

meio de projetos que visam a suprir às diversas demandas atinentes às causas da infância e 

juventude.  

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. 

No rol dos nossos projetos e Programas temos: 

• Cidadania e Justiça na Escola; 

• ECA na Comunidade; 

• Abraçando Filhos; 

• Ler pra Valer; 

• Colo de Amor; 

• Coral Filhos da Esperança; 

• Brincar de Viver; 

• Projeto Padrinhos; 

• Projeto Organiza; 

• Arte do Ser; 

• Onde está minha família? 

• Radioativo – Menor aprendiz; 

• Fortalecendo Vidas; 

• Poderes Acolhem. 

 

Existem instituições parceiras, que contaram com nosso apoio e organização em cada 

ação, por meio de planejamento prévio.  

São parceiros para o desenvolvimento dos projetos:  

Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, membros do Conselho Tutelar, 

Ordem dos Advogados do Brasil, Secretarias de Estado e Município de Educação, Servidores do 

TJAC, Delegados de Polícia, Polícia Militar, Instituto Socioeducativo, FIEAC, FECOMÉRCIO, 

APEC, associações e pessoas voluntárias.  
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Nem todos os projetos foram executados no período pandêmico, devido às restrições 

impostos, principalmente aqueles que executamos na comunidade escolar. 

A CIJ-TJAC soma esforços com os juízes das Comarcas do Estado que respondem pelas 

Varas da Infância e Juventude, em conjunto com o seu corpo de servidores e equipe técnica, os 

quais têm 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. 

 

 

Desembargadora Regina Ferrari 
Coordenadora Estadual da Infância e Juventude  
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24/11/2021 – Seminário do Sistema Socioeducativo do Acre, com a participação da Juíza 
Auxiliar Andréa Brito. 

  

 

10 a 13.11.2021 – Participação da Desembargadora Regina Ferrari no XIX Encontro do Colégio 
da Infância e Juventude, XXVIII Fórum Nacional da Justiça Juvenil-FONAJUV e do XI Fórum 
Nacional da Justiça Protetiva-FONAJUP 

 

 

05.11.2021 - CIJ realiza palestra sobre o trabalho com famílias de origem das crianças e 
adolescentes acolhidos. 

WEBINÁRIOS, SEMINÁRIOS e AUDIÊNCIA PÚBLICAWEBINÁRIOS, SEMINÁRIOS e AUDIÊNCIA PÚBLICAWEBINÁRIOS, SEMINÁRIOS e AUDIÊNCIA PÚBLICAWEBINÁRIOS, SEMINÁRIOS e AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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30.08.2021 – Desembargadora Regina Ferrari realiza participação na Audiência Pública com o 
tema “Os avanços e desafios no processo de adoção no Brasil” com transmissão na CBN 
Amazônia. 

 

 

08 e 09.07.2021 – Realização do Seminário “Desafios da Socioeducação no Contexto 
Brasileiro”. Contando com a presença especialíssima do Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Sérgio Kukina, e da Juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Lúcia Glioche. 
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07.04.2021 – Realização do Webinário “Procurando Minha Família: o desafio da busca ativa” 
para capacitação dos magistrados e servidores do Poder Judiciário e da Rede de Proteção à 
Criança e ao Adolescente. 
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Em virtude da pandemia, a maioria das reuniões da Coordenadoria da Infância e Juventude 
aconteceram em ambiente virtual no ano de 2021. 

16/12/2021 – Quinta reunião do Grupo de Trabalho do NAI. Foi apresentado o fluxograma do 
NAI para os membros, sendo decidido na reunião o envio do fluxo para cada participante para 
análise e manifestação. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da Juventude, 
desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, Pâmela Villela, 
representante do CNJ, Delegado Alex Cavalcante, além de representantes do Ministério Público 
do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do Instituto Socioeducativo, Conselho Tutelar, 
Secretaria de Assistência Social Estadual e Municipal e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 

 
02/12/2021 – Reunião para avançar nas parcerias para o Programa Radioativo. Participaram da 
reunião, a coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, a juíza-
auxiliar da Presidência Andrea Brito, o promotor de Justiça Francisco Maia Guedes, da 
Promotoria de Justiça Especializada de Execução de Medidas Socioeducativas de Rio Branco do 
Ministério Público do Acre (MPAC), o presidente da FIEAC José Adriano, e a psicóloga do 
TJAC Kariny Gonçalves. 

REUNIÕESREUNIÕESREUNIÕESREUNIÕES    
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26/11/2021 - Coordenadoria da Infância e Juventude inicia tratativas de parceria com FGB. O 
Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e 
da Escola do Poder Judiciário (Esjud), iniciaram tratativas para firmar parceria com a Fundação 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), visando ações recreativas para os 
jovens em casas de acolhimento.  A reunião ocorreu na manhã desta sexta-feira, 26, no gabinete 
da desembargadora Regina Ferraria, que é coordenadora da CIJ e diretora da Esjud, juntamente 
com o diretor presidente da FGB, Pedro Henrique Lima e Silva, acompanhado do diretor de 
Políticas Culturais Janildo Reis e Ari Albuquerque, do setor de convênios da fundação. 

 

 

 

08/11/2021 – Implantação do Programa Jovem – Aprendiz, para a Qualificação e Contratação 
Trinta Jovens. 
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28/10/2021 – Reunião com conselheiros e psicólogos dos Conselhos Tutelares para tratar da 
situação que ocorreu no abrigo Sol Nascente, envolvendo dois acolhidos e negligência da 
polícia.  Participaram da reunião a desembargadora Regina Ferrari e os Conselheiros Sandra 
Lima, Ari Soares e Débora Matos. 

 

26/10/2021 – Reunião com o Secretário de Segurança do Acre, Coronel Paulo Cézar, para tratar 
do Programa Radioativo. Estavam presentes a Juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, O 
Promotor, Dr. Francisco Maia e o diretor do Senai, César Dotto. 
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07/10/2021 – Reunião com o intuito de articular que outros jovens possam ser contemplados 
com bolsa-estágio, a partir do apoio de parlamentares, por meio de emenda. Participaram da 
reunião a desembargadora Regina Ferrari, o presidente da Fieac, José Adriano, junto aos 
parceiros, a procura-geral do Ministério Público do Estado, Katia Rejane, o diretor do Senai, 
César Dotto, com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior. 

  

 

30/09/2021 – Reunião entre os representantes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Federação 
das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e Ministério Público do Acre para alinhar ações do 
programa Radioativo. Participaram da reunião a desembargadora Regina Ferrari, coordenadora 
estadual da Infância e Juventude, a psicóloga da 1ª Vara da Infância e Juventude Kariny 
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Gonçalves, o presidente da FIEAC José Adriano, o diretor Regional do SENAI/AC César Dotto, 
a diretoria de educação do SENAI Geane Reis e o promotor de Justiça Francisco Maia. 

 

 
28/09/2021 – A CIJ e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª 
Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente e Centro de Apoio Operacional 
(Caop) de Defesa da Infância e Juventude, juntamente com integrantes da rede de atendimento, 
reuniu-se com membros do Serviço Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Diocese de Rio 
Branco para dialogar a respeito do programa “Família Acolhedora”. Participaram do encontro, a 
desembargadora Regina Longuini, a juíza da comarca de Plácido de Castro, Isabella Sacramento, 
representantes dos Conselhos Tutelares da capital, Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos de Rio Branco, além de integrantes do Serviço de Acolhimento Familiar de Rio 
Branco, dos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de 
Assistência Social e integrantes da Igreja Assembleia de Deus. 
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27/09/2021 – Quarta reunião do Grupo de Trabalho do NAI. Foi decidido pelo GT o envio e 
posterior preenchimento de uma tabela instrumental do NAI com o objetivo de desenhar o fluxo 
do Núcleo. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da Juventude, 
Desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, o juiz de Direito 
Robson Aleixo, que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, 
Pâmela Villela, representante do CNJ, Delegado Alex Cavalcante, além de representantes do 
Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do Instituto Socioeducativo e 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 

20/09/2021 – Reunião com a 2.ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco para discutir 
alternativas e sugestões para alguns casos específicos de crianças acolhidas nos abrigos da 
Capital. Participaram da reunião a Desembargadora Regina, o Juiz de Direito Dr. Alesson, 
Rutilena Tavares, Maria Alciene, Alcinélia Moreira, Capistana e Maralice Souza. 

 

 

20/09/2021 – Terceira reunião do Grupo de Trabalho do NAI. Contou com a participação 
especial do Juiz de Direito Auxiliar da Comarca de Belo Horizonte, Dr. Afrânio José, que 
abordou sobre o NAI, como funciona seu fluxo e como se eu a implantação no seu Estado, além 
de esclarecer as dúvidas do membros do GT. Participaram do encontro a coordenadora da 
Infância e da Juventude, desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa 
Brito, o juiz de Direito Robson Aleixo, que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário, Pâmela Villela, representante do CNJ, Delegado Alex Cavalcante, Tenente 
Coronel Cristian, além de representantes do Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria 
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Pública, equipe do Instituto Socioeducativo e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 

 

 

16/09/2021 – Reunião de expansão do projeto Família Acolhedora para o interior do Estado. 
Participaram do encontro a Desembargadora Regina, os promotores da Infância Dra. Vanessa e 
Dr. Francisco Maia, Dra. Louise Santana, Dr. Afonso Braña, Psicóloga Rutilena Tavares, 
Crispim Saraiva, o Coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar, Lenira Pontes e Danna 
Souza. 

 

 

16/09/2021 – Reunião com a Diges e a Dilog para discutir sobre projetos visando a melhoria de 
algumas Casas Terapêuticas do Estado. Participaram da reunião a desembargadora Regina 
Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, Evandro Teixeira e Josué Lopes, 
representando a Diges, e a diretora da Dilog, Alessandra Araújo. 
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13/09/2021 – Infância e Juventude é pauta de reunião no TJAC com vice-governador e deputada 
federal. A coordenadora da Infância e da Juventude do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, se 
reuniu com o vice-governador, Wherles Rocha, e com a deputada federal Mara Rocha, para 
debater melhorias para as crianças e adolescentes que vivem em casas de acolhimento. 

  

10/09/2021 – Segunda reunião do Grupo de Trabalho do NAI, foi decidido pela anuência das 
alterações feitas na portaria, com o acréscimo de outros órgãos para comporem o NAI, bem 
como foi acordado uma visita ao local provisório para sediar o funcionamento do Núcleo, 
indicado pelo ISE e SEPLAG. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da 
Juventude, desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, o juiz 
de Direito Robson Aleixo, que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário, Delegado Alex Cavalcante, Tenente Coronel Cristian, além de representantes do 
Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do Instituto Socioeducativo e 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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09/09/2021 – Reunião com o Promotor de Justiça, Dr. Gláucio Ney Shiroma Oshiro, o qual atua 
na Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, para discutir sobre os acolhidos nos abrigos do 
Estado que possuem alguma deficiência e permanecem no acolhimento institucional após a 
maioria, pela falta de lugar específico para ficarem. Participaram da reunião a desembargadora 
Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, Dr. Gláucio Ney, Fábio Fabrício, 
representando o NATERA. 

 

08/09/2021 – Reunião com a Diges e Dilog tendo por objetivo discutir a implementação de 
programas de aprendizagem para jovens aprendizes no ambiente do Poder Judiciário, tendo em 
vista o que preconiza a Recomendação CNJ Nº 86, de 12 de janeiro de 2021, que altera a 
Recomendação CNJ nº 61/2020, a qual “recomenda aos tribunais brasileiros a implementação de 
programas de aprendizagem voltados à formação técnico-profissional metódica de adolescentes e 
jovens, a partir dos 14 anos, na forma dos artigos 428 a 433 da CLT, priorizando aqueles em 
situação de vulnerabilidade ou risco social, observando, para tanto, os parâmetros estabelecidos 
no § 5º do artigo 66 do Decreto nº 9.579/2018 do Poder Executivo”. Participaram da reunião a 
desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, Evandro Teixeira 
e Josué Lopes, representando a Diges, e a diretora da Dilog, Alessandra Araújo. 
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27/08/2021 – Reunião para apresentação do Projeto Rhuamm, desenvolvido pela Defensoria 
Pública Estadual, na ocasião, foram realizados alinhamentos pontuais para melhor atuação do 
TJAC, da DPE e dos demais membros da rede de atendimento, em favor de garotos e garotas 
vítimas de violência, em situação de extrema vulnerabilidade, no estado do Acre. 
Participaram da Reunião desembargadora Regina Ferrari e sua equipe e o Defensor Celso Araújo 
e sua equipe. 

 

26/08/2021 – Reunião com o Instituto Socioeducativo do Acre – ISE para alinhar ações e 
funções dentro da construção do Núcleo de Atendimento Inicial – NAI. Participaram do encontro 
a coordenadora da Infância e da Juventude, desembargadora Regina Ferrari; a juíza-auxiliar da 
Presidência, Andréa Brito e a Diretora Operacional do ISE, Núbia Fernanda. 
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20/08/2021 – Primeira reunião do Grupo de Trabalho da implementação da Central de Vagas, 
ocasião em que foram discutidos os eixos para fazer com que o Poder Judiciário acreano atenda à 
Resolução CNJ nº 367/2021, voltada à garantia de direitos aos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da Juventude, 
desembargadora Regina Ferrari; a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, o juiz de Direito 
Robson Aleixo, que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário; a 
juíza Rogéria Epaminondas, da 1.ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco, 
além de representantes do Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do 
Instituto Socioeducativo e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

19/08/2021 - Coordenadoria da Infância e Juventude realiza reunião técnica com equipe do 
Educandário Santa Margarida. Objetivo da visita foi discutir a elaboração dos Planos Individuais 
de Atendimento, um documento feito por profissionais da assistência social e psicologia para ser 
anexado as ações judiciais envolvendo crianças e adolescentes 
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19/08/2021 – Reunião com a Fieac para tratar da ampliação e planejamento de ações do 
programa RadioAtivo. Participaram da reunião a desembargadora Regina Ferrari, coordenadora 
da CIJ, e da servidora Kariny Gonçalves, participaram do encontro o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, a diretora de Educação Profissional do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Geane Reis, o diretor regional do Senai, 
César Dotto e o promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Francisco Maia. 

 

 
18/08/2021 - Reunião para celebrar Acordo de Cooperação com o IFAC entre o Tribunal de 
Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, para realização 
de cursos, oficinas e palestras voltadas para a área de arte, cultura e cidadania. Participaram da 
reunião a desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro, da coordenadora da Infância e 
Juventude do TJAC; desembargadora Regina Ferrari; do juiz-auxiliar da Presidência, Leandro 
Gross, além dos diretores Raquel Cunha (DIJUD/DITEC) e Raimundo Angelim (DIGES), e do 
IFAC, a reitora Rosana Cavalcante e o diretor-geral do Campus Rio Branco, Paulo Roberto. 
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13/07/2021 - Reunião para tratar do andamento do Programa Radioativo, foram feitos 
balanceamentos e atualizações do número de vagas ocupadas e disponíveis. Participaram da 
reunião a Presidente Des.ª Waldirene Cordeiro, a Desembargadora Regina Ferrari, a Juíza 
Auxiliar da Presidência Andréa Brito, a Procuradora do MPT Marielle Cardoso, o Presidente da 
FIEAC José Adriano, a Diretora de Educação Profissional na SENAI Geane Reis, o Diretor 
Regional do SENAI César Dotto e a Psicóloga Kariny. 

 

 

13/07/2021 - Reunião para tratar do Convênio Fortalecendo Vidas – SICONV 902189, foram 
discutidos quais passos serão adotados agora para a compra dos materiais e equipamentos e a 
distribuição entre as ações que fazem parte do Programa Fortalecendo Vidas. Participaram da 
reunião a Desembargadora Regina Ferrari, o Diretor da Diges Raimundo Angelim, Josué Santos, 
da gerência de projetos, o Tenente Coronel Rodrigo Heitor e o Cabo Derineudo. 
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12/07/2021 - Reunião com Promotores para continuar tratando da situação processual de 
crianças e adolescentes acolhidos que estão precisando de atendimento médico, com o objetivo 
de celerizar os atos processuais, em especial, o caso de um adolescente acolhido no Abrigo Sol 
Nascente. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Promotora Vanessa 
Muniz, o Promotor Daisson Teles, a Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito, a Coordenadora 
do Abrigo Sol Nascente Ana Paula Souza e Rita Machado. 

 

 

09/07/2021 Desembargadora Regina Ferrari e prefeito Tião Bocalom realizam reunião de 
trabalho. No encontro, foi discutida a situação das casas de acolhimento de adolescentes, que 
necessitam de reformas; titular da CIJ se disse “animada” pelo alinhamento do prefeito às 
demandas do Judiciário 
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06/07/2021 - Reunião com Promotores para tratar da situação processual de crianças e 
adolescentes acolhidos que estão precisando de atendimento médico, com o objetivo de celerizar 
os atos processuais. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Promotora 
Vanessa Muniz, o Promotor Daisson Teles e a Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito. 

 

 

02/07/2021 - Reunião para tratar da situação e problemas da Casa Resgate, foi discutida a atual 
realidade que a comunidade terapêutica vem enfrentando, como a falta de recursos para angariar 
alimentação e profissionais capacitados para ajudar no tratamento dos dependentes. Participaram 
da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito, 
Verônica Loureiro, Pâmela França e Flávio Ferreira, representantes da Casa Resgate. 
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30/06/2021 - Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) promove I Encontro de 
Pretendentes à Adoção. 
 

 

 
29/06/2021 - Reunião com a CIJ e GMF para tratar do Plano Estratégico do Tribunal para o novo 
biênio, foram discutidos alinhamentos sobre as ações que serão desenvolvidas pela 
Coordenadoria e Grupo de Monitoramento. Participaram da reunião o Desembargador Samoel, 
Débora Nogueira, o Diretor da Diges Raimundo Angelim, Evandro Teixeira e Silvia Brilhante, 
representantes da Gerência de projetos, Juiz Robson Aleixo, Juíza Auxiliar da Presidência 
Andréa Brito, Pâmela Villela e Victor Neiva, representantes do CNJ 
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17/06/2021 - Participação da CIJ  no XXVII Fonajuv – Fórum Nacional da Justiça Juvenil.  

 

  
16/06/2021 – Participação da CIJ no X Encontro do Fórum Nacional da Justiça Protetiva – 
FONAJUP.  

 

 



 
 

29 

 

 16/06/2021 – Participação no XVIII Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e 
Juventude. 

 

10/06/2021 – Reunião com os Magistrados e servidores das Varas da Infância e Juventude para 
tratar sobre a superlotação em abrigos de acolhimento, principalmente do Educandário Santa 
Margarida. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Juíza Joelma Ribeiro, a 
Juíza Ivete Tabalipa, o Juiz José Wagner, a Psicóloga Rutilena Tavares, a pedagoga Alessandra 
Pinheiro, Alcinélia Moreira, Maria Alciene e Maralice Souza.  

 

 
26/04/2021 – Reunião para tratar dos ajustes finais nos projetos da CIJ (Cidadania e Justiça, 
Programa Radioativo, Colo de Amor e Abraçando Filhos) que serão inscritos no Prêmio 
Innovare. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Auxiliar da 
Presidência Andréa Brito, Andréa Zilo, William Abud e Regiane Verçoza. 
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14/04/2021 – Reunião com Órgãos Colaboradores, para implantação do Núcleo de Atendimento 
Integrado – NAI, foram discutidos a criação de um Grupo de Trabalho e um Comitê 
Interinstitucional. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Auxiliar da 
Presidência Andréa Brito, a Promotora Vanessa Muniz, o Promotor Francisco Maia, o Defensor 
Cassio Tavares, a Psicóloga Lenira Pontes, a Ouvidora da DPE Solene Costa, Pâmela Villela, 
representante do CNJ, Manuella Rocha e Willison Viana, representantes do ISE. 

 

 
30/03/21 – Reunião para discutir acerca da implantação da Central de Vagas no Sistema Estadual 
de Atendimento Socioeducativo. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, 
Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito, o Juiz Gustavo Sirena, o Juiz Robson Aleixo, a 
Psicóloga Kariny Costa, Luzelândio Freitas, Pâmela Villela, representante do CNJ, o Presidente 
do ISE Coronel Mário César, Manuella Rocha e Willison Viana, representantes do ISE. 
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26/03/21 – Reunião para apresentar os objetivos, justificativa e metas do Projeto “Onde está 
minha família?” aos juízes da infância e juventude do Estado. Participaram da reunião a 
Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito, a Promotora 
Vanessa Muniz, o Promotor Francisco Maia, a pedagoga Alessandra Pinheiro, o Juiz Rafael 
Souza, a Juíza Louise Santana, a Juíza Joelma Ribeiro, Alcinélia Moreira, Maralice Souza, a 
Psicóloga Rutilena Tavares e Noronha Azevedo. 

 

 
26/03/21 – Reunião para alinhar soluções para a situação da Equipe Psicossocial do município de 
Tarauacá, tendo em vista o número de PIAs que não foram elaborados, atrasando o andamento 
dos processos. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Juíza Joelma 
Ribeiro, a Psicóloga Rutilena Tavares, a Prefeita da cidade Sussiane Batista, Camila Figuereido e 
Deivid Souza, representante do abrigo. 
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25/03/21 – Reunião acerca da implantação do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, foram 
discutidas as diretrizes e procedimentos elencados na Recomendação N.º 87 do CNJ. 
Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Auxiliar da Presidência Andréa 
Brito e a representante do CNJ Pâmela Villela. 

 

 
22/03/2021 – Reunião para tratar do prêmio Innovare, foram discutidos quais projetos seriam 
submetidos ao Prêmio e quais procedimentos deveriam ser realizados para as inscrições. 
Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Auxiliar da Presidência Andréa 
Brito, Andréa Zilo, William Abud e Regiane Verçoza. 
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15/03/2021 – Reunião para alinhar diretrizes e novas parcerias para o Programa Radioativo no 
ano de 2021, contou com a presença da desembargadora Regina Ferrari, a Juíza de Direito Dra. 
Andrea Brito, o presidente da FIEAC José Adriano, o representante da ENERGISA José 
Adriano, a psicóloga Kariny Costa, Ana Paula e a representante do SENAI Geane Farias. 

 

 
04/03/2021 – Reunião para tratar acerca do Programa Fortalecendo vidas, com a participação da 
desembargadora Regina Ferrari, a Juíza de Direito Dra. Andrea Brito, a Major Eliana Maia e a 
pedagoga Sheyla Silva. 

 

 
28/01/2021 – Reunião de acompanhamento da construção e decoração de salas de depoimento 
especial.  
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27/01/2021 – Reunião para o lançamento do Projeto de Ressocialização Entre Agulhas, o projeto 
visa capacitar adolescentes que cumprem medidas de internação e semiliberdade.  neste ato, a 
juíza de direito e coordenadora suplente desta unidade, Andrea da Silva Brito, esteve presente. 

 

 
19/01/2021 – Reunião acerca do Programa Radioativo e sua atuação em 2021. O encontro contou 
com membros da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).  
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18/01/2021 – Reunião Geral com o GMF em vídeo conferência. 

 

 
12/01/2021 – Assinatura do fluxo de atendimento intersetorial de saúde de crianças e 
adolescentes em acompanhamento institucional.  
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23/11/2021 – Campanha do TJAC, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, para 
arrecadar presentes para as crianças em vulnerabilidade social. 

 

 

18/10/2021 – Campanha contra o Abuso Infantil e divulgação de canais de denúncia. 

 

 

CAMPANHAS CAMPANHAS CAMPANHAS CAMPANHAS     
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05/10/2021 – Campanha para arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças. 

 

 

26/07/2021 – Campanha visando a arrecadação de agasalhos. 
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02/07/2021 – Campanha visando a arrecadação de alimentos para a Casa Resgate. 

  

 

22/06/2021 – Campanha de Divulgação do Programa Radioativo.  
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21/06/2021 – Campanha de Denúncia do Trabalho Infantil. 

 

 

16/06/2021 – Campanha contra o Abuso Infantil e divulgação de canais de denúncia. 
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13/06/2021 – Campanha contra a violência infantil, com a finalidade de informar aos usuários do 
sistema de justiça os canais de comunicação para proteção de crianças e de adolescentes. 

 

 

18/05/2021 – Dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.  
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20/04/2021 – Campanha de fortalecimento e conscientização à proteção na infância: “Proteja a 
Infância”. Ajude a combater a violência contra a criança e o adolescente, realizando denúncia 
através do DISQUE 100 ou nos telefones institucionais dos Concelhos Tutelares. 
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12/03/2021 – A Campanha Declare Seu Amor objetiva levar informações a toda população sobre 
como contribuir com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
destinação de parte do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas aos fundos cadastrados. A 
aplicação dos recursos tem transparência total e fiscalização ampla de órgãos, com os parceiros, 
Tribunal de Contas, Ministério Público, Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e o próprio 
contribuinte. Para mais informações, acesse: https://declareseuamor.org.br/ 
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06/02/2021 – Adesão da nova campanha de prevenção a gravidez na adolescência. Para mais 
informações, acesse: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3123-01-a-08-02-semana-
nacional-de-prevencao-da-gravidez-na-adolescencia 
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Visitas técnicas, doações e ações diversas realizadas pela Coordenadoria da Infância e Juventude 
em parceria com outros órgãos ou entidades do Estado do Acre, no ano de 2021. 

 

22/12/2021 – Ação Solidária de Natal realizada nas casas de acolhimento Maria Tapajós, Lar Sol 
Nascente. A presidente do Tribunal de justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene 
Cordeiro, participou da ação, acompanhada da coordenadora da Infância e Juventude, 
desembargadora Regina Ferrari, que organizou as atividades por meio da coordenadoria. 
Também estiveram presentes servidoras e servidores do Poder Judiciário. As doações entregues 
às crianças e adolescentes foram de parceiros da ação. 

  

 
22/12/2021 – Ação Solidária de Natal realizada na Casa Lar Ester. A desembargadora Regina 
Ferrari levou alguns produtos de higiene pessoal e brinquedos para as crianças e adolescentes 
acolhidas. 

  

 
16/12/2021 – Entrega de brinquedos para as crianças acolhidas no Abrigo Municipal de Sena 
Madureira. A coordenadora da Casa de Acolhimento em Sena Madureira, Chaena Carvalho 

VISITAS, DOAÇÕES E AÇÕESVISITAS, DOAÇÕES E AÇÕESVISITAS, DOAÇÕES E AÇÕESVISITAS, DOAÇÕES E AÇÕES DIVERSASDIVERSASDIVERSASDIVERSAS    
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Pereira Vilaça, agradeceu ressaltando a parceria com o Poder Judiciário. “Em nome da Casa de 
Acolhimento de Sena Madureira, agradecemos muito ao Tribunal de Justiça, principalmente no 
período do natal que as crianças estão longe das famílias, esse presente é algo muito importante 
pra elas. Posso citar o caso de uma criança relatou pra mim, que tinha o maior sonho em ganhar 
uma bola de futebol, e a campanha proporcionou isso a ela, então a palavra é gratidão”, afirmou. 

  

 
22/12/2021 – Entrega de produtos de higiene pessoal e roupas íntimas para o Centro 
Socioeducativo Mocinha Magalhães durante ação natalina de entrega de presentes. 

  

 
11/11/2021 – Visita técnica realizada pelo Juízes de Direito Dra. Andréa Brito e Dr. Robson 
Aleixo às unidades de Socioeducação da Cidade de Rio Branco, tendo por objetivo fiscalizar a 
estrutura e organização dos centros, bem como o ambiente em que os jovens estão cumprindo a 
medida. 



 
 

46 

 

   

  

 
04/11/2021 – Doação de computadores para o Instituto Socioeducativo do Acre – ISE. 

  

 
28/10/2021 – Visita técnica realizada pela Desembargadora Regina Ferrari e Juíza Auxiliar 
Andréa Brito ao abrigo Maria Tapajós para conhecer a nova equipe multidisciplinar e membros 
da Coordenação e discutir sobre o plano de gestão para o ano de 2022. 
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25/10/2021 – Doação de roupas para as crianças acolhidas no Abrigo Educandário Santa 
Margarida. 

  
 

22/09/2021 – Doações de roupas e sapatos para as crianças acolhidas no Abrigo Educandário 
Santa Margarida. 
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17/09/2021 – Visita para acompanhar espaço para as instalações no Núcleo de Atendimento 
Inicial. Participaram da visita a Desembargadora Regina, Dra. Andréa, Dr. Robson, Coronel 
Mário Cesar, Presidente do ISE, e Núbia Fernanda, Diretora Operacional do ISE. 

   

 

13/09/2021 – ESJUD lança 7º Edição do Programa Cidadania e Justiça na Escola.  
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18/08/2021 – Doação de berço para gêmeas. Assistida Raimunda – 9 filhos de idades entre 16 a 
1 mês. As crianças são registradas e o pai está fazendo diárias. 

 

 

26/07/2021 – Visita técnica ao Educandário Santa Margarida, realizada pela Desembargadora 
Regina Ferrari e a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, ocasião em que foi discutido 
acerca dos atrasos na elaboração dos PIAs. 

  

 
22/07/2021 – Realização e comemoração do aniversário de 10 anos de uma das meninas 
acolhidas na Casa Dra. Maria Tapajós no Horto Florestal. 
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14/07/2021 – Ação do Ministério Público do Estado do Acre com os adolescentes acolhidos na 
Casa Sol Nascente e Maria Tapajós na piscina da AABB. 

  

  

 

13/07/2021 – Ação do Ministério Público do Estado do Acre com os adolescentes acolhidos na 
Casa Sol Nascente e Maria Tapajós, contou com a participação de animadores, comidas diversas, 
bingo e outras brincadeiras com tema junino. 
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08 e 09/07/2021 – Realização do Seminário “Desafios da Socioeducação no Contexto 
Brasileiro”. Contando com a presença especialíssima do Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Sérgio Kukina, e da Juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Lúcia Glioche. 

 

 
21/05/2021 – Divulgação para voluntariado no Acolhimento Familiar, visando alcançar novos 
cadastros no Programa Família Acolhedora.  
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04/04/2021 – Visita as Casas de Acolhimento para a entrega de Chocolates no Domingo de 
Páscoa. Estiveram na entrega a Desembargadora presidente deste Tribunal, Waldirene 
Cordeiro, a Juíza Auxiliar da Presidência, Andreia Brito e a Coordenadora desta unidade, 
Desembargadora Regina Ferrari. 

  

 

 

04/03/2021 – Foram visitadas as Instituições de acolhimento Casa Abrigo Dra. Maria Tapajós e 
Casa Sol Nascente respectivamente.  
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12/03/2021 – Doação de TV para o abrigo Casa Sol Nascente 
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1. Eca na Comunidade: Direitos e Deveres 
 

 
 

Conhecer nossos direitos é o primeiro passo para que esses direitos sejam efetivamente 
respeitados, assim também nossos deveres para que não incorramos no risco de não os cumprir. 
O ECA na comunidade possui como objetivos difundir o Estatuto da Criança e do Adolescente 
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 escola de educar. Focalizar e resolver os problemas na sua origem, diminuindo 
a demanda de processos afetos ao assunto no Judiciário. Possibilitar o conhecimento dos trâmites 
legais de determinadas ações no âmbito escolar e extraescolar, bem como os limites de 
competência de cada órgão e as vias legais no que tange a processos administrativos; 
desmistificar o papel da justiça como punitiva, mostrando com este trabalho que há preocupação 
com a prevenção. Contribuir na educação e formação de crianças e adolescentes para o exercício 
da cidadania. 
 
AÇÕES DO ECA NA COMUNIDADE NO ANO DE 2021: 
 

21/12/2021 - Palestras sobre abuso sexual contra criança e adolescente na escola Paulo Freire. 
Foram três turmas de sexto ano. Total 42 alunos. Devido à pandemia, a escola está revisando e a 
cada semana vai a metade da turma. 

  

PROJETOS E AÇÕESPROJETOS E AÇÕESPROJETOS E AÇÕESPROJETOS E AÇÕES    
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14/12/2021 – Palestra sobre Abuso sexual contra criança e adolescente na Escola de Ensino 
Fundamental Rural Ruy Azevedo. (1 turmas de 6o e 1 turma de 7o ano. Cerca de 36 alunos) 

 

          

 

 

30/11/2021 - Palestra na Escola de Ensino Fundamental Rural Aracy Cerqueira - Vila Custódio Feire. (1 
Turma de 6o e 1 turma de 7o ano. Cerca de 42 alunos) 
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19/11/2021 – Abertura da 10.ª Edição do projeto Eca na Comunidade: Direitos e Deveres na Escola Maria 
Angélica de Castro. (04 turmas de 5o ano. Cerca de 110 alunos) 
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2. Arte do Ser 

  

O projeto foi desenvolvido pela falta de opções de lazer e atividades educacionais dentro do 
ambiente das instituições de acolhimento de Rio Branco. O projeto foi criado tendo como 
premissa basilar o fato de que a concentração, disciplina e criatividade são alguns dos resultados 
obtidos quando o lado artístico nos infantes é instigado e desenvolvido. Por conseguinte, tanto o 
desenvolvimento escolar, quanto o convívio social serão afetados de forma positiva. O projeto 
será uma forma de extensão da sala de aula, só que de forma mais social. Ademais, os trabalhos 
manuais ajudam na compreensão e reflexão acerca de algumas questões sociais como a 
valorização pessoal, conseguir promover a autonomia, relacionamento interpessoal, ao passo que 
fomenta nos infantes a confiança em si próprios, realizando tarefas que os tornem reconhecidos 
pelos outros. 

AÇÕES DO ARTE DO SER EM 2021: 

PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL – Ministrada pela Psicóloga Kelly 
Albuquerque.  

As rodas de conversa têm como uma de suas características a liberdade de participação dos 
presentes e ainda a aprendizagem significativa através das trocas de informações e de 
experiências. Desta forma, os encontros serão momentos de liberdade de expressão, de escuta, de 
orientação e de reflexão, resguardados pela ética profissional. Cada encontro terá duração de 
cerca de uma hora e meia. A psicóloga responsável fará a condução dos momentos, que 
envolverão dinâmicas, vivências e diálogos. E ao final as participantes farão uma avaliação do 
encontro e ainda terão o “reforço”, atividade de mobilização. Um dos encontros terá a presença 
de outra profissional da saúde, abordando o tema prevenção de DSTs e gravidez. No decorrer das 
atividades será produzido um relatório, em forma de portifólio. Destaca-se que todas as 
informações são de caráter confidencial, de uso exclusivo da Coordenadoria da Infância e 
Juventude. 

19/11/2021 - Início das palestras para conscientizar adolescentes em situação de vulnerabilidade 
da importância da prevenção e da vivência com responsabilidade da sua sexualidade. As rodas de 
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conversa têm como uma de suas características a liberdade de participação dos presentes e ainda 
a aprendizagem significativa através das trocas de informações e de experiências. Desta forma, 
os encontros serão momentos de liberdade de expressão, de escuta, de orientação e de reflexão, 
resguardados pela ética profissional. Cada encontro terá duração de cerca de uma hora e meia. A 
psicóloga responsável fará a condução dos momentos, que envolverão dinâmicas, vivências e 
diálogos. E ao final as participantes farão uma avaliação do encontro e ainda terão o “reforço”, 
atividade de mobilização. 

 

 

 

OFICINA DE FUXICO – Ministrada pela Coordenadora de Arte Cultura e Cidadania do 
Ifac Mariete Buriti. 

Fuxicos trabalhados: Fuxico tradicional, flor grande e folha, flor pequena, flor sobreposta, fuxico 
quadrado, fuxico hexagonal.  

A ação está acontecendo de forma presencial e terá uma carga horária total de 30 horas. Público 
alvo específico que são os adolescentes acolhidos nos Abrigos Casa Dr.ª Maria Tapajós e Casa 
Sol Nascente. As atividades serão desenvolvidas de forma presencial tomando os devidos 
cuidados, respeitando o distanciamento, uso de máscaras e higieniza das mãos conforme 
solicitado pela Organização Mundial da Saúde – OMS. As oficinas serão ministradas 2 vezes na 
semana, sendo cada encontro de três horas aula, numa totalidade de 30 horas, com tira dúvidas 
individualmente. A culminância da ação resultará com a exposição dos trabalhos dos 
participantes. 

13/10/2021 – Início das Oficinas de Fuxico, ação do Projeto Arte do Ser, no Abrigo Maria 
Tapajós. 
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18/08/2021 – Celebração do termo de Cooperação entre Ifac e Tribunal de Justiça do Acre o qual 
idealiza a realização das oficinas de fuxico, ação do Projeto Arte do Ser da CIJ. 
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OFICINA DE CROCHÊ – Ministrada pela Sr.ª Ivonilce Sandra. 

A oficina de crochê se estendeu por quatro encontros semanais com as adolescentes do Abrigo 
Maria Tapajós, nas manhãs de sábado. Foram ensinadas as técnicas básicas de pontos do crochê, 
além da disponibilização das agulhas e linhas para que as meninas pudessem treinar durante a 
semana. As peças produzidas serviram de decoração para o abrigo. 

 

25/09/2021 – Início das oficinas de crochê promovido pelo Projeto Arte do Ser no Abrigo Maria 
Tapajós. 

  

 

 

OFICINA DE LETTERING – Ministrada pela Tácila Monteiro. 

A oficina de lettering foi realizada em apenas uma aula, onde foram ensinadas as técnicas e os 
preceitos básicos para as iniciantes, foram disponibilizados alguns desenhos para inspiração. 
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05/07/2021 – Atividade do Projeto Arte do Ser, com a oficina de lettering, na Casa de 
Acolhimento Dr.ª Maria Tapajós.  

  

 

28/05/2021 – Ação do Projeto Arte do Ser, foi realiza oficina de culinária com as meninas da 
Casa de Acolhimento Dra. Maria Tapajós, ocasião em que foram ensinadas a fazer pão caseiro e 
bolo com cobertura de chocolate. A própria equipe da casa que ministrou a oficina.  
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26/04/2021 – Doação de fogão com forno ao abrigo Casa Dr.ª Maria Tapajós para realização das 
ações do projeto Arte do Ser. 

 

 

3. 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. O objetivo geral 
do projeto Colo de Amor é dar afeto aos infantes visando minimizar ou extinguir danos futuros 
que possam interferir no desenvolvimento pleno do infante. Sendo assim, essa prática está 
alinhada com as diretrizes estabelecidas tanto pela Constituição Federal quanto pelo Marco 
Legal da Primeira Infância. 
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O projeto foi inscrito no Prêmio Prioridade Absoluta edição de 2021, apesar de não ter ganhado 
na categoria que concorreu foi considerada Boa prática e divulgado no banco de dados do 
Conselho Nacional de Justiça.  

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/infancia-e-juventude/premio-prioridade-absoluta/boas-
praticas/ 

AÇÕES DO COLO DE AMOR EM 2021: 

22/12/2021 – Ação natalina que contou com a entrega de presentes para todos os acolhidos no 
Abrigo Santa Margarida, visita do Papai Noel, música ao vivo e o Colo de amor voltado para os 
bebês. A presidente do TJAC participou da ação junto da Desembargadora Regina Ferrari. 
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21/10/2021 – Ação em comemoração ao dia das crianças no Educandário Santa Margarida. A 
ação faz parte do projeto colo de amor com entrega de presentes, brincadeiras recreativas e 
oficina de slime. Os pequenos se divertiram, brincaram e dançaram com os animadores. 
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01/09/2021 – CIJ promove ação do Projeto Colo de Amor com participação de voluntários no 
Educandário Santa Margarida. 

 

  

  

 
26/07/2021 – Ação do Projeto Colo de Amor voltada aos menores acolhidos, a fim de produzir 
contato e vínculos mais humanizados. 
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07/05/2021 – Projeto Colo de Amor realiza Ação Solidária no Educandário Santa Margarida. O 
Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) comemorou o Dia das Mães no Educandário Santa 
Margarida. Como é tradição do Projeto Colo de Amor, foi realizada atividade com as crianças 
que estão longe do convívio familiar durante datas comemorativas. 
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4. 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 conhecer melhor a realidade social, através de uma 
inserção qualificada no cotidiano escolar. 

Esse ano, devido à pandemia, o projeto Cidadania e Justiça na Escola precisou se adaptar para 
poder chegar aos alunos da rede pública estadual e municipal, foram realizadas reuniões junto às 
Secretarias de Educação do Estado e do Município a fim de encontrar soluções e determinar o 
cronograma. Em decorrência do ano escolar atípico, em que as aulas estavam sendo transmitidas 
em formato on-line, as palestras foram gravadas e repassadas para as Secretarias para 
promoverem as distribuições nas escolas. 
 
O projeto foi inscrito no Prêmio Prioridade Absoluta edição de 2021, apesar de não ter ganhado 
na categoria que concorreu foi considerada Boa prática e divulgado no banco de dados do 
Conselho Nacional de Justiça.  

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/infancia-e-juventude/premio-prioridade-absoluta/boas-
praticas/ 

Segue cronograma das gravações e seus respectivos temas e palestrantes: 

29/10/2021 – UNIDADE  12 - CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA 

Dr. Giordane Dourado – Juíz de Direito 

22/10/2021 - UNIDADE 11 - A JUSTIÇA E O MEIO AMBIENTE 

Lucinaira Carvalho – Conselheira Tutelar  

15/10/2021 - UNIDADE 10 - OS DEVERES DO CIDADÃO 
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UNIDADE 9 - NOSSOS DIREITOS 

Lucinaira Carvalho e Luciana D’Avila – Conselheiras Tutelares 

08/10/2021 - UNIDADE 8 - A MOROSIDADE DA JUSTIÇA  

UNIDADE 7 - O ADVOGADO E A DEFENSORIA PÚBLICA  

Dr. Giordane Dourado – Juíz de Direito 

 01/10/2021 – UNIDADE 6 - O JUIZADO ESPECIAL 

UNIDADE 5 - A JUSTIÇA E A POLÍCIA  

Dra. Isabelle Sacramento – Juíza de Direto  

24/09/2021 - UNIDADE 4 - O PAPEL DO PROMOTOR DE JUSTIÇA 

Dr. Francisco Maia - Promotor de Justiça  

17/09/2021 - UNIDADE 3 - OS DIFERENTES TIPOS DE JUÍZES 

UNIDADE 2 – O PAPEL DO JUÍZ  

 Dra. Maria Rosinete Reis – Juíza de Direto 

13/09/2021 - UNIDADE I - A JUSTIÇA FAZ PARTE DOS TRÊS PODERES 

Desembargadora Regina Ferrari 

13/09/2021 – Lançamento da 7.ª Edição do Projeto.  
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5. Projeto Onde Está minha Família? 
 

 
 
O projeto foi criado com o condão de auxiliar o Poder Judiciário quanto ao andamento dos 
processos que versam sobre abrigamento de crianças e adolescentes, tendo em vista que estes 
demandam uma maior atenção, uma vez que quanto maior o tempo que o infante permanece em 
acolhimento e longe de um seio familiar, maior a probabilidade de ele desenvolver futuros danos 
psicológicos e biocognitivos. O objetivo geral e basilar do projeto é promover celeridade no 
andamento processual das ações judiciais, por meio de um acompanhamento especial feito pela 
Coordenadoria da Infância e Juventude ante as Comarcas e instituições de acolhimento de todo o 
Estado do Acre, retornando-os à família natural ou substituta. 
 
Ao longo do ano de 2021, a Coordenadora da Infância e Juventude realizou diversas reuniões 
com demais atores do Poder Judiciário a fim de traçar soluções para e diminuir o tempo de 
acolhimento das crianças e adolescentes. Durante todo o ano o Projeto “onde está minha 
família?” também foi responsável por monitorar mensalmente o quantitativo de acolhimentos 
com mais de três meses e solicitar aos juízes a tomada de providências visando a celeridade 
processual. 
 
A CIJ manteve contato constante com o Núcleo de Apoio Técnico as Varas da Infância e 
Juventude para contribuir na busca ativa dos infantes. O projeto também foi responsável por 
promover o primeiro encontro de Pretendentes a Adoção do estado, ocasião em que vários juízes 
da infância participaram dirimindo as principais dúvidas dos participantes. 
 
REUNIÕES DO PROJETO EM 2021:  
 
28/09/2021 – A CIJ e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª 
Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente e Centro de Apoio Operacional 
(Caop) de Defesa da Infância e Juventude, juntamente com integrantes da rede de atendimento, 
reuniu-se com membros do Serviço Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Diocese de Rio 
Branco para dialogar a respeito do programa “Família Acolhedora”. O evento foi realizado de 
forma virtual e conduzido pelos promotores de Justiça Francisco Maia Guedes e Vanessa de 
Macedo Muniz. Participaram do encontro, a desembargadora Regina Longuini, a juíza da 
comarca de Plácido de Castro, Isabella Sacramento, representantes dos Conselhos Tutelares da 
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capital, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco, além de integrantes 
do Serviço de Acolhimento Familiar de Rio Branco, dos Conselhos Estadual e Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social e integrantes da Igreja Assembleia 
de Deus. 

 

 
20/09/2021 – Reunião com a 2.ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco para discutir 
alternativas e sugestões para alguns casos específicos de crianças acolhidas nos abrigos da 
Capital. Participaram da reunião a Desembargadora Regina, o Juiz de Direito Dr. Alesson, 
Rutilena Tavares, Maria Alciene, Alcinélia Moreira, Capistana e Maralice Souza. 

 

 
16/09/2021 – Reunião de expansão do projeto Família Acolhedora para o interior do Estado. A 
reunião que aconteceu foi para alinhar melhorias para o Família Acolhedora, tendo em vista que 
só temos atualmente quatro famílias cadastradas, a pauta da reunião girou em torno de proposta 
de como conseguir novos adeptos e sobre a demora que muitas vezes acontece para que uma 
criança acolhida vá para uma família acolhedora, uma vez que uma das famílias cadastradas está 
sem nenhuma criança até então.  Participaram do encontro a Desembargadora Regina, os 
promotores da Infância Dra. Vanessa e Dr. Francisco Maia, Dra. Louise Santana, Dr. Afonso 
Braña, Psicóloga Rutilena Tavares, Crispim Saraiva, o Coordenador do Serviço de Acolhimento 
Familiar, Lenira Pontes e Danna Souza. 
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12/07/2021 – Reunião com Promotores para continuar tratando da situação processual de 
crianças e adolescentes acolhidos que estão precisando de atendimento médico, com o objetivo 
de celerizar os atos processuais, em especial, o caso de um adolescente acolhido no Abrigo Sol 
Nascente. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Promotora Vanessa 
Muniz, o Promotor Daisson Teles, a Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito, a Coordenadora 
do Abrigo Sol Nascente Ana Paula Souza e Rita Machado. 

 

 
06/07/2021 – Reunião com Promotores para tratar da situação processual de crianças e 
adolescentes acolhidos que estão precisando de atendimento médico, com o objetivo de celerizar 
os atos processuais. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Promotora 
Vanessa Muniz, o Promotor Daisson Teles e a Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito. 

 

 

30/06/2021 – Realização do I Encontro de Pretendes à Adoção. 
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10/06/2021 – Reunião com os Magistrados e servidores das Varas da Infância e Juventude para 
tratar sobre a superlotação em abrigos de acolhimento, principalmente do Educandário Santa 
Margarida. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Juíza Joelma Ribeiro, a 
Juíza Ivete Tabalipa, o Juiz José Wagner, a Psicóloga Rutilena Tavares, a pedagoga Alessandra 
Pinheiro, Alcinélia Moreira, Maria Alciene e Maralice Souza.  

 

 
26/03/21 – Reunião para apresentar os objetivos, justificativa e metas do Projeto “Onde está 
minha família?” aos juízes da infância e juventude do Estado. Participaram da reunião a 
Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Auxiliar da Presidência Andréa Brito, a Promotora 
Vanessa Muniz, o Promotor Francisco Maia, a pedagoga Alessandra Pinheiro, o Juiz Rafael 
Souza, a Juíza Louise Santana, a Juíza Joelma Ribeiro, Alcinélia Moreira, Maralice Souza, a 
Psicóloga Rutilena Tavares e Noronha Azevedo. 
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26/03/21 – Reunião para alinhar soluções para a situação da Equipe Psicossocial do município de 
Tarauacá, tendo em vista o número de PIAs que não foram elaborados, atrasando o andamento 
dos processos. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, a Juíza Joelma 
Ribeiro, a Psicóloga Rutilena Tavares, a Prefeita da cidade Sussiane Batista, Camila Figuereido e 
Deivid Souza, representante do abrigo. 
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1. 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. 

• AMIGOS SOLIDÁRIOS 

O ano de 2021 foi bem diferente para as crianças, jovens, colaboradores, voluntários e 
integrantes do Programa Amigos Solidários. Com o aumento nos casos da Covid19, nossas 
atividades ficaram paradas até o mês de agosto, que foi quando iniciamos a 1ª escolinha, 
entramos na faixa amarela, e pudemos dar oportunidade a 15 jovens da nossa capital.  

Mês de agosto: Amigos Solidários, Ponto Com Informática e Retornar deram início as aulas de 
informática para 15 jovens da capital, dos bairros: Mocinha Magalhães, Jequitibá e Rui Lino. As 
aulas acontecem todas as terça-feira e quinta-feira das 14:00 às 15:30 da tarde.  Iniciamos 
também a escolinha de Natação com 30 jovens do bairro Mocinha Magalhães. As aulas 
acontecem todas as segunda-feira e quarta-feira das 09:00 às 10:00 horas da manhã. Além, da 
escolinha de música no bairro Adalberto Sena, com 50 jovens. As aulas acontecem aos sábados, 
das 07:00 às 10:00 horas da manhã. 

Mês de setembro: Iniciamos a escolinha de Ginastica Rítmica com mais de 40 crianças, no bairro 
Juarez Távora. As aulas acontecem todas as terça-feira e quinta-feira das 17:00 às 18:00 horas. 
Também estivemos reunidos com os jovens do futsal, que foram participar de um campeonato no 
Campo do Rio Branco.  

Mês de outubro: Iniciamos mais uma turma de informática, com 15 jovens dos bairros 
Cruzeirinho, Adalberto Sena e Juarez Távora. As aulas acontecem todas as terça-feira e quinta-
feira das 09:00 às 10:30 da manhã. Realizamos também o evento do Dia das Crianças, em 

PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS 
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parceria com o CFSD, pudemos alegrar a vida de mais de 100 crianças de diversos bairros da 
capital, com um dia cheio de alegria e diversão. Tivemos a entrega de lanches, brincadeiras, 
presentes, banho de piscina e muito mais.  

Em parceria com o Instituto retornar, demos início a mais uma escolinha, a de Boxe com mais de 
40 jovens dos bairros: Mocinha Magalhães, Habitasa, Seis de Agosto e Cadeia Velha. As aulas 
acontecem todas as segunda-feira e quarta-feira das 16:00 às 17:00 horas da tarde.  

Mês de novembro: Iniciamos a escolinha de música no bairro Jequitibá, com mais de 30 jovens. 
As aulas acontecem aos sábados, das 15:00 às 16:00 horas da tarde na quadra do bairro.  

Mês de dezembro: Realizamos o evento de Natal, patrocinado pelo Instituto Retornar. Onde 
atendemos 150 crianças com brincadeiras, lanches, diversão, picolé, cestas básicas e muito amor. 
Também patrocinado pelo Instituto Retornar, realizamos a carreata solidária, onde distribuímos 
mais de 300 brinquedos em alguns bairros da capital. Um evento lindo, cheio de emoções e 
gratidão. 

Ações desenvolvidas entre a CIJ e os Amigos Solidários: 

11/12/2021 – A coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, 
prestigiou a confraternização natalina do Projeto Amigos Solidários e Retornar, ocorrida no 
clube de Cabos e Soldados da Polícia militar do Estado do Acre. 
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01/12/2021 – A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude realizou a distribuição de pães 
no Residencial Cabreúva, localizado na Baixada do Sol, em Rio Branco, sendo essa a segunda 
ação social deste semestre do programa Fortalecendo Vidas.  A ação foi realizada com o apoio 
da equipe dos Amigos Solidários e Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Acre 

   

02/07/2021- TJAC promove ação social com projeto Fortalecendo Vidas. Distribuição de pães 
foi feita às famílias do bairro Caladinho pela Coordenadoria da Infância e Juventude em parceria 
com a Coordenadoria da Mulher. 

  

 

30/03/2021 – Ação Social do Programa Fortalecendo Vidas, foram entregues 100 pacotes de 
pães às famílias em situação de vulnerabilidade residentes no Bairro Vila Maria. 
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• PROERD 

A Polícia Militar do Estado do Acre realizou três encontros com os adolescentes acolhidos nas 
Casas Sol Nascente e Maria Tapajós, ocasião em que foram realizadas: rodas de conversa, rodas 
de músicas, filme e palestras sobre facções criminosas e drogas, prevenção ao suicídio, bullying. 
Os encontros ocorrerão nos dias: 27/09; 04/10 e 11/10. 

27/09/2021 – Em uma Iniciativa conjunta ao Programa Educacional de Resistência as Drogas 
(PROERD), a Polícia Militar alia-se a CIJ e realiza visitas e palestras nas Casas Sol Nascente e 
Maria Tapajós.  
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• ACREADOLESCER  

O Projeto Acreadolescer tem o objetivo de contribuir na Formação do Caráter e da Personalidade 
da Criança e do Adolescente em diversos aspectos trabalhando opções de escolhas de vida a 
sociedade para o exercício pleno da cidadania, orientando-os no sentido de tratar seu Projeto de 
Vida e realização de sonhos, afastando-os situações negativas, da violência e das drogas, 
preparando-os para assumir responsabilidade social. 

23/04/2021 – Ação do Programa Fortalecendo Vidas no abrigo Casa Dr.ª Maria Tapajós 
realizada pela Pedagoga Sheyla, responsável pela execução do Acredolescer. 

 

 

• PROJETO VIDA E VALORES – ALIANÇA PRÓ EVANGELIZAÇÃO DE 
CRIANÇAS – APEC 

Objetivo é desenvolver a educação interdimensional enfatizando princípios e valores nas Casas 
de Acolhimento Maria Tapajós e Sol Nascente e Centros Socioeducativos. O pastor Josimar é 
responsável por realizar reuniões com as crianças, adolescentes e familiares com intuito de 
desenvolver valores e princípios éticos, morais e espirituais que auxiliem na formação 
psicossocial. 

 

20/04/2021 – Ações do Programa Fortalecendo Vidas realizadas nos abrigos Casa Dr.ª Maria 
Tapajós e Casa Sol Nascente realizadas pelo Pastor Josimar, responsável pelo Vida e Valores – 
APEC. 
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03/03/2021 – Ação Social promovida pelo Programa Fortalecendo Vidas em bairros de Sena 
Madureira, buscando amparar os afetados pelas cheias dos rios.  

  

 

2. Radioativo  
 

 
 
O Programa “Radioativo” feito em parceria com a Federação das Indústrias do Acre – FIEAC 
visa promover a qualificação profissional de adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social, desenvolvendo competências profissionais para uma inserção 
qualificada no mercado de trabalho, em continuidade às ações estabelecidas no Acordo de 
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Cooperação Técnica nº 3120/2018. O programa promove a qualificação profissional por meio 
dos cursos de Aprendizagem ofertados pelo SENAI e SENAC, buscando a inclusão de jovens do 
Sistema Socioeducativo do Estado do Acre. 
 
O projeto foi inscrito no Prêmio Prioridade Absoluta edição de 2021, apesar de não ter ganhado 
na categoria que concorreu foi considerada Boa prática e divulgado no banco de dados do 
Conselho Nacional de Justiça.  

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/infancia-e-juventude/premio-prioridade-absoluta/boas-
praticas/ 

 
 

Programa RADIOATIVO – Edição 2021 

Nº EMPRESA CURSO ADOLESCENTE PROCEDÊNCIA SITUAÇÃO 

1 SEBRAE 

Assistente 

Administrativo 

– IST 

CARLA LETÍCIA DA 

SILVA PEREIRA 
DIASE ATIVO 

2 LIDERTEL 

Assistente 

Administrativo 

– IST 

GILLIARD DO CARMO 

JESUS 

Casa do Sol 

Nascente 
ATIVO 

3 
UNINORT

E 

Aprendizagem 

em gestão – 

IST 

FELIPE NASCIMENTO 

ARAÚJO 
DIASE DESISTENTE 

4 
UNINORT

E 

Aprendizagem 

em gestão – 

IST 

WISLEY DANTAS DE 

MATOS 
ISE ATIVO 

5 SESI 

Aprendizagem 

em gestão – 

IST 

WERLESSON BESSA 

GONZAGA 
ISE ATIVO 

6 SEBRAE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

ANAELTON SANTOS DE 

ALMEIDA 
ISE ATIVO 
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7 SEBRAE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

KAIO CÉSAR DOS 

SANTOS MARREIROS 
ISE ATIVO 

8 SEBRAE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

CARLOS HENRIQUE 

CASTELO DE AMORIM 
DIASE DESISTENTE 

9 SEBRAE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

VITÓRIA CARVALHO DE 

ANDRADE 

2ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

10 SEBRAE 

Mecânico de 

automóveis 

leves – Escola 

SENAI 

JOÃO VÍTOR DE SOUZA 

MESQUITA 
ISE ATIVO 

11 SEBRAE 

Mecânico de 

automóveis 

leves – Escola 

SENAI 

FERNANDO OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO 
ISE ATIVO 

12 SEBRAE 

Mecânico de 

automóveis 

leves – Escola 

SENAI 

KAITON FERNANDES 

DE LIMA 
ISE ATIVO 

13 SEBRAE 

Mecânico de 

automóveis 

leves – Escola 

SENAI 

PAULO VÍTOR 

PACHECO 
ISE ATIVO 
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14 SEBRAE 

TI e 

comunicação – 

Escola SENAI 

LUÍS HENRIQUE DA 

SILVA 
ISE ATIVO 

15 SEBRAE 

TI e 

comunicação – 

Escola SENAI 

DANIELE MACEDO DE 

SOUZA 

2ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

16 SESI 

TI e 

comunicação – 

Escola SENAI 

GABRIEL DA SILVA 

ROCHA 

2ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

17 
ELETRON

ORTE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

ROSIANE DA CUNHA 

OLIVEIRA 

2ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

18 
ELETRON

ORTE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

VICTOR HUGO VALLE 

DE SOUZA 

1ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

19 
ELETRON

ORTE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

RENAN GÓES DE 

OLIVEIRA 
ISE ATIVO 

20 
ELETRON

ORTE 

Eletricista de 

manutenção 

eletroeletrônic

a – Escola 

SENAI 

PABLO NOGUEIRA 

MARTINS 
ISE ATIVO 

21 FIEAC 
Mecânico de 

automóveis – 

MATHEUS AUGUSTO 

DUARTE DE AGUIAR 

Casa Sol 

Nascente 
ATIVO 
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Escola SENAI 

2223 
ARASUPE

R 

Serviços de 

supermercado 

- SENAC 

WILLIAM ADRIEL 

AGUIAR 
ISE ATIVO 

24 
ARASUPE

R 

Serviços de 

supermercado 

- SENAC 

TATIELE FERREIRA 

SOUZA 
DIASE ATIVO 

25 
ARASUPE

R 

Serviços de 

supermercado 

- SENAC 

BRUNA SOUZA COSTA DIASE ATIVO 

26 
ARASUPE

R 

Serviços de 

supermercado 

- SENAC 

RAISSA DE LIMA LUNA 
2ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

27 IMPETUS 
Telecomunicaç

ões 
ÉRICA GAMA DA SILVA ISE ATIVO 

28 
IMPETUS Telecomunicaç

ões 

KELLY DRY DA SILVA 

OLIVEIRA 
ISE ATIVO 

29 
IMPETUS Telecomunicaç

ões 

ROSICLEUDE CUNHA 

DA SILVA 
ISE ATIVO 

30 
IMPETUS Telecomunicaç

ões 

ALESSANDRO 

FERREIRA PESSOA 

1ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

31 ENERGISA 

Eletricista de 

Redes de 

Distribuição de 

Energia 

Elétrica 

SÍRIO SILVA LIMA 
1ª Vara da 

Infância 
ATIVO 

32 ENERGISA 

Eletricista de 

Redes de 

Distribuição de 

Energia 

Elétrica 

WALYSSON 

GUIMARÃES DE SOUZA 
ISE ATIVO 
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33 ENERGISA 

Eletricista de 

Redes de 

Distribuição de 

Energia 

Elétrica 

JHONATAN WOLLANCE 

GOMES SANTOS 
ISE ATIVO 

34 ENERGISA 

Eletricista de 

Redes de 

Distribuição de 

Energia 

Elétrica 

KLEYSON LUCCA LIMA 

VALE 
ISE ATIVO 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Empresas participantes: SEBRAE, Lidertel, UNINORTE, SESI, Eletronorte, FIEAC, 
ARASUPER, Impetus, Energisa. 
SEBRAE, Lidertel, UNINORTE, SESI, Eletronorte, FIEAC, ARASUPER e Impetus fizeram 
contratação como jovens aprendizes. A empresa Energisa disponibilizou curso de qualificação 
profissional sem contratação como jovem aprendiz, mas com a possibilidade de futura 
contratação como profissional de acordo com o rendimento nas atividades educacionais. 
 
Os cursos iniciaram em datas variadas ao longo do ano e por isso alguns ainda não encerraram. 
Até o momento temos duas desistências: uma por falta de interesse do jovem e outra devido o 
jovem ter optado por trabalhar informalmente disponibilizando todo o seu tempo para tal 
atividade. 
 
Os jovens tiveram acompanhamento pelas técnicas subscritoras, das equipes pedagógicas das 
escolas de educação profissional e no início do ano, aqueles que já faziam parte do programa 
realizaram orientação profissional e participaram de grupo operativo sobre questões relacionadas 
à adolescência/início da idade adulta com os acadêmicos do curso de Psicologia da UNINORTE. 
 
REUNIÕES ENTRE CIJ E FIEAC NO ANO DE 2021:  
 
02/12/2021 – Reunião para avançar nas parcerias para o Programa Radioativo. Participaram da 
reunião, a coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, a juíza-
auxiliar da Presidência Andrea Brito, o promotor de Justiça Francisco Maia Guedes, da 
Promotoria de Justiça Especializada de Execução de Medidas Socioeducativas de Rio Branco do 
Ministério Público do Acre (MPAC), o presidente da FIEAC José Adriano, e a psicóloga do 
TJAC Kariny Gonçalves. 
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26/10/2021 – Reunião com o Secretário de Segurança do Acre, Coronel Paulo Cézar, para tratar 
do Programa Radioativo. Estavam presentes a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, O 
Promotor, Dr. Francisco Maia e o Diretor do Senai, César Dotto. 

 

 
07/10/2021 – Reunião com o intuito de articular que outros jovens possam ser contemplados 
com bolsa-estágio, a partir do apoio de parlamentares, por meio de emenda. Participaram da 
reunião a desembargadora Regina Ferrari, o presidente da Fieac, José Adriano, junto aos 
parceiros, a procura-geral do Ministério Público do Estado, Katia Rejane, o diretor do Senai, 
César Dotto, com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior. 
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30/09/2021 – Reunião entre os representantes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Federação 
das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e Ministério Público do Acre para alinhar ações do 
Programa Radioativo. Participaram da reunião a desembargadora Regina Ferrari, coordenadora 
estadual da Infância e Juventude, a psicóloga da 1ª Vara da Infância e Juventude Kariny 
Gonçalves, o presidente da FIEAC José Adriano, o diretor Regional do SENAI/AC César Dotto, 
a diretoria de educação do SENAI Geane Reis e o promotor de Justiça Francisco Maia. 

 

 
19/08/2021 – Reunião com a Fieac para tratar da ampliação e planejamento de ações do 
programa RadioAtivo. Participaram da reunião a desembargadora Regina Ferrari, coordenadora 
da CIJ, e da servidora Kariny Gonçalves, participaram do encontro o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, a diretora de Educação Profissional do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Geane Reis, o diretor regional do Senai, 
César Dotto e o promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Francisco Maia. 
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***Devido à pandemia, tivemos alguns projetos que não puderam ser executados, devido às 

restrições impostas. Dentre eles, temos: 

 Ler para Valer  
O projeto atua proporcionando reforço escolar em Língua Portuguesa aos alunos do 5º ano, que 
se encontram no nível de proficiência em leitura Abaixo do Básico para que, ao final de dez 
meses da execução do projeto, as crianças atendidas tenham avançado para o Nível Adequado. 
 

 Coral Filhos da Esperança  
O Projeto visa apresentar à música as crianças como forma de expressão das emoções, pois nessa 
fase as crianças são sensíveis e receptivas aos sons. Promove integração, socialização, bem estar 
e o desenvolvimento da faculdade extensiva vocal, em razão das aulas de canto, além de 
possibilitar o contato com a música numa experiência lúdica e a formação de um grupo musical. 
 

 Brincar de Viver  
Apesar do brincar ser uma das atividades mais comuns da infância, ela é muitas vezes 
negligenciada, pelo fato de os pais não terem tempo para os filhos; devido à crescente 
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urbanização, aumento do índice de violência, bem como pela comercialização do brincar, com o 
crescimento dos videojogos. 
As atividades de brincar podem incluir fantasia, faz de conta ou jogos. É através delas que a 
criança consegue se comunicar e se expressar, já que sua linguagem está em construção.  
 

 Abraçando Filhos  
O projeto Abraçando filhos tem a função de promover um apoio material e acolhimento afetivo 
dos menores, filhos de mãe encarceradas que estão cumprindo pena em estabelecimento 
prisional, como uma medida também preventiva de segurança pública. 
 

 Projeto padrinhos   
Tem como objetivo mostrar a sociedade a realidade das crianças/adolescentes institucionalizados 
e estimular o exercício da cidadania, convidando as pessoas a apadrinhá-los por meio de gestos 
de afetividade e responsabilidade, além da convivência familiar, social e comunitária. 
 

 Projeto Organiza  
O Projeto “Organiza” define a forma pela qual a Coordenadoria da Infância e Juventude do Acre 
normatizará e padronizará procedimentos com competência na área da Infância e Juventude, 
promovendo pesquisas e diagnósticos que contribuam para a qualidade da prestação 
jurisdicional. 
 

 Os Poderes Acolhem 
Visa apoiar o jovem institucionalizado neste momento tão delicado que é a saída deste da casa de 
acolhimento em que permaneceu abrigado, uma vez que no mesmo juridicamente falando, já 
reside a capacidade civil plena.  
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Criação da Portaria n.º 1442/2021, que institui o Grupo de Trabalho com atribuição de fomentar 
a implantação de Núcleo de Atendimento Inicial (NAI) e elaboração de fluxo de atendimento 
inicial integrado para adolescentes, em atenção a Recomendação CNJ nº 87, de 20 
janeiro de 2021, que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas no intuito de 
regulamentar o art. 88, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre o 
atendimento inicial e integrado dos adolescentes em conflito com a lei, no âmbito do Poder 
Judiciário. 

Link de acesso: https://www.tjac.jus.br/wp-
content/uploads/2021/08/Portaria_PRESI_TJAC_1442_2021.pdf 

REUNIÕES DO GT: 

16/12/2021 – Quinta reunião do Grupo de Trabalho do NAI. Foi apresentado o fluxograma do 
NAI para os membros, sendo decidido na reunião o envio do fluxo para cada participante para 
análise e manifestação. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da Juventude, 
desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, Pâmela Villela, 
representante do CNJ, Delegado Alex Cavalcante, além de representantes do Ministério Público 
do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do Instituto Socioeducativo, Conselho Tutelar, 
Secretaria de Assistência Social Estadual e Municipal e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 
 
27/09/2021 – Quarta reunião do Grupo de Trabalho do NAI. Foi decidido pelo GT o envio e 
posterior preenchimento de uma tabela instrumental do NAI com o objetivo de desenhar o fluxo 

GRUPO DE TRABALHO DO NÚCLEO DE GRUPO DE TRABALHO DO NÚCLEO DE GRUPO DE TRABALHO DO NÚCLEO DE GRUPO DE TRABALHO DO NÚCLEO DE 
ATENDIMENTO INTEGRADO (NAI)ATENDIMENTO INTEGRADO (NAI)ATENDIMENTO INTEGRADO (NAI)ATENDIMENTO INTEGRADO (NAI)    
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do Núcleo, ficou acordado que a Senhora Pâmela Villela ficaria responsável por apresentar o 
fluxo na próxima reunião do GT. Foi decidido, ainda, pela realização de uma reunião com um 
grupo reduzido dos membros, intitulada de “GTzinho”, visando discutir sobre a elaboração do 
fluxo e como as entidades irão funcionar dentro do NAI, antes da apresentação final ao demais 
membros. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da Juventude, desembargadora 
Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, o juiz de Direito Robson Aleixo, 
que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, Pâmela Villela, 
representante do CNJ, Delegado Alex Cavalcante, além de representantes do Ministério Público 
do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do Instituto Socioeducativo e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 

20/09/2021 – Terceira reunião do Grupo de Trabalho do NAI. Contou com a participação 
especial do Juiz de Direito Auxiliar da Comarca de Belo Horizonte, Dr. Afrânio José, que 
abordou sobre o NAI, como funciona seu fluxo e como se eu a implantação no seu Estado, além 
de esclarecer as dúvidas do membros do GT. Participaram do encontro a coordenadora da 
Infância e da Juventude, desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa 
Brito, o juiz de Direito Robson Aleixo, que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário, Pâmela Villela, representante do CNJ, Delegado Alex Cavalcante, Tenente 
Coronel Cristian, além de representantes do Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria 
Pública, equipe do Instituto Socioeducativo e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 
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20/08/2021 – Primeira reunião do Grupo de Trabalho da implementação da Central de Vagas, 
ocasião em que foram discutidos os eixos para fazer com que o Poder Judiciário acreano atenda à 
Resolução CNJ nº 367/2021, voltada à garantia de direitos aos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da Juventude, 
desembargadora Regina Ferrari; a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, o juiz de Direito 
Robson Aleixo, que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário; a 
juíza Rogéria Epaminondas, da 1.ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco, 
além de representantes do Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do 
Instituto Socioeducativo e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 
10/09/2021 – Segunda reunião do Grupo de Trabalho do NAI, foi decidido pela anuência das 
alterações feitas na portaria, com o acréscimo de outros órgãos para comporem o NAI, bem 
como foi acordado uma visita ao local provisório para sediar o funcionamento do Núcleo, 
indicado pelo ISE e SEPLAG. Participaram do encontro a coordenadora da Infância e da 
Juventude, desembargadora Regina Ferrari, a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito, o juiz 
de Direito Robson Aleixo, que integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário, Delegado Alex Cavalcante, Tenente Coronel Cristian, além de representantes do 
Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, equipe do Instituto Socioeducativo e 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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14/04/2021 – Reunião com Órgãos Colaboradores, para implantação do Núcleo de Atendimento 
Integrado – NAI, foram discutidos a criação de um Grupo de Trabalho e um Comitê 
Interinstitucional. Participaram da reunião a Desembargadora Regina Ferrari, Juíza Auxiliar da 
Presidência Andréa Brito, a Promotora Vanessa Muniz, o Promotor Francisco Maia, o Defensor 
Cassio Tavares, a Psicóloga Lenira Pontes, a Ouvidora da DPE Solene Costa, Pâmela Villela, 
representante do CNJ, Manuella Rocha e Willison Viana, representantes do ISE. 
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A Coordenadoria da Infância e Juventude, tendo como objetivo principal fomentar a 

elaboração de políticas públicas e a construção de conhecimento relativo ao tema no âmbito do 

Poder Judiciário, vem apresentando por meio de seu trabalho, traduzido em ações desmembradas 

em quatro grandes linhas de Programas: CIJ ORGANIZA, CIJ PROTEGE, CIJ APOIO e 

CIJ MOBILIZA, profícuo comprometimento com a prioridade absoluta no atendimento à 

garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes como sujeitos em situação peculiar 

de desenvolvimento.  

Em mais um ano pandêmico, a CIJ precisou se adaptar e dobrar esforços para promover 

ações junto aos abrigos de acolhimento e os Centros Socioeducativos. A parceria com outras 

entidades e órgãos do judiciário foi primordial para todo o sucesso que conseguimos em 2021. 

Neste sentido, as ações voltadas para este público seguirão recebendo especial atenção 

desta Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado do Acre na elaboração de futuros 

projetos que contemplarão a proteção integral desses atores sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS    


