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1. INTRODUÇÃO
A Audiência Pública é um instrumento de participação popular e exercício de cidadania, 

com a finalidade de debater assuntos de interesse público e oportunizar ao cidadão contribuir nos 
assuntos dizem respeito à vida em sociedade. É um instrumento garantido pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988, regulamentado por leis federais, pela Constituição Estadual e leis 
orgânicas municipais, além da Portaria n. 114/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Constitui-se como um instrumento de participação social, que busca colher informações 
da população sobre formulação de políticas públicas voltadas para atender demandas da comunida-
de, formulação de metas nacionais do Poder Judiciário, em processos licitatórios de grande monta, 
para instruir processos administrativos, para ouvir experts em determinada matéria no julgamento de 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs pelo Supremo Tribunal Federal - STF, processos de 
licenciamento ambiental, prestação de contas do Poder Executivo, elaboração de Projetos de Lei pelo 
Legislativo, entre outras finalidades.

 Usualmente, a Audiência pública tem a duração de um período, tem a coordenação de 
um órgão competente ou um conjunto de entidades, na qual é apresentado um tema e é fraqueada a 
palavra à sociedade local para manifestação.



2. APRESENTAÇÃO
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2. APRESENTAÇÃO 
A audiência pública “Busca Ativa – Estratégias para inserção familiar de Crianças e ado-

lescentes acolhidos, trata –se de uma realização do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com 
o Ministério Público de Mato Grosso e a Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, 
a AMPARA, através da sua administração, levada a efeito pela Corregedoria Geral da Justiça por 
intermédio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a CEJA.

O Evento foi realizado no dia 31 de maio de 2021, no formato virtual com transmissão 
pela internet através das Plataformas Microsoft TEAMS e disponibilizada pelo Canal do TJMT no 
YouTube.

2.1 Público alvo: 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Gros-
so; Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 
Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Educação do 
Estado de Mato Grosso, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do 
Brasil– Seccional Mato Grosso, Órgãos da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Associa-
ção Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção – AMPARA, Associação para Desenvolvimento 
Social dos Munícipios de Mato Grosso (APDM), Grupos de apoio a adoção, pretendentes a adoção, 
Centro Integrado de Assistência Psicossocial do Estado de Mato Grosso, dentre outras entidades, au-
toridades e organizações públicas interessadas, com atuação nesta unidade federativa, principalmente 
o público em geral.

2.2 Objetivo Geral:

 Debater o tema: “Busca Ativa” – Estratégias para Inserção Familiar de Crianças e Ado-
lescentes Acolhidos”, visando discutir sobre os meios necessários a dar visibilidade com segu-
rança às crianças e adolescentes acolhidos e disponíveis para adoção, de difícil inserção familiar, 
em razão de suas características, tais como idade, problemas de saúde e grupos de irmãos, com a 
finalidade de localizar pretendentes devidamente habilitados. 

Pretende-se, ainda, com Audiência Pública apresentar ao Conselho Nacional de Justiça 
atividade com ampla participação de Magistrados, Servidores de todos os graus de jurisdição e 
sociedade, de forma a contribuir para uma gestão participativa e democrática na elaboração das 
metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do CNJ.
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2.3 Objetivos Específicos: 

•	 Estabelecer o diálogo com a sociedade em relação a inserção familiar das crianças e adoles-
centes acolhidos do Projeto de Busca Ativa;

•	 Criar espaços de interlocução entre o Judiciário e a sociedade, esclarecer as diferentes formas 
como os profissionais trabalham diariamente com as crianças que são abandonadas, negligen-
ciadas ou mesmo as que sofrem abuso e acabam na fila de adoção;

•	 Informar e colher informações que subsidiem a execução de medidas eficazes para que as 
crianças e adolescentes disponíveis à adoção, de difícil inserção familiar sejam adotadas;

•	 Viabilizar o compartilhamento de informações entre parceiros e o Poder Público, sobre a si-
tuação das crianças e adolescentes em unidades acolhedoras, privadas do direito de ter uma 
família;

•	 Abordar os aspectos sobre a temática, mediante a aproximação e o debate que contribua para 
a consolidação dos instrumentos de participação política da sociedade, por meio da discussão 
acerca do papel do Estado entre os setores interessados da própria sociedade e o Poder Judi-
ciário.



3. REGULAMENTAÇÃO
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PORTARIA CONJUNTA Nº.465/2021- PRES/CGJ

Dispõe sobre o Regimento Interno da Audiência Pública

que será realizada nesta cidade de Cuiabá/MT, de forma

virtual, para discutir com a sociedade o tema “Busca

Ativa – Estratégias para Inserção Familiar de Crianças e

Adolescentes Acolhidos”.

A PRESIDENTE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE

MATOGROSSO, DESEMBARGADORA MARIAHELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

E O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM

NOGUEIRA, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a

deliberação nos autos do CIA nº.0020027-89.2021.8.11.0000.

CONSIDERANDO a necessidade de discutir com a sociedade o tema

atinente a “Busca Ativa – Estratégias para Inserção Familiar de Crianças e

Adolescentes Acolhidos”.

CONSIDERANDO que, a importância da convivência familiar e

comunitária para a criança e o adolescente está reconhecida no art. 227 da

Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como

em outras legislações e normativas nacionais e internacionais.

CONSIDERANDO que a busca ativa na adoção é um trabalho gratuito,

voluntário e humanitário, visando encontrar uma família para as crianças e

adolescentes acolhidos e disponíveis para a adoção, cujos pais tiveram decretada a

perda do poder familiar por sentença transitada em julgado e que não possuem

candidatos/pretendentes à sua adoção, à vista de suas características específicas
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3. REGULAMENTAÇÃO 
A audiência pública foi regulamentada pelas Portarias Conjuntas n. 295/2021; n. 465/2021 

emanadas pela Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso.
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

como problemas de saúde e idade.

CONSIDERANDO que apesar do número de pretendentes habilitados

para adoção ser cinco vezes maior que o número de crianças e adolescentes

cadastradas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), é muito difícil

localizar uma família substituta em razão do perfil do pretendente, eis que conforme

dados extraídos do SNA, a maioria dos pretendentes preferem crianças saudáveis

com até 05 (cinco) anos de idade.

CONSIDERANDO que, o termo “Busca Ativa” corresponde ao ato de

buscar famílias para crianças e adolescentes em condições legais de adoção,

visando garantir-lhes o direito de integração a uma nova família substituta (art. 28,

caput, ECA) quando esgotadas as possibilidades de retorno ao convívio da família

natural (art. 25, caput, ECA) ou extensa (art. 25, parágrafo único, ECA).

CONSIDERANDO que, a garantia de visibilidade de crianças e

adolescentes inseridas em entidades de acolhimento e o desenvolvimento de

políticas e procedimentos assegurando celeridade no trâmite processual, além de

campanhas de estímulo à adoção tardia, foram instrumentos responsáveis pelo

aumento de 70% de adoções no Estado de Pernambuco entre os anos de 2015 e

2016, assim como no Estado de São Paulo, com a realização da divulgação de fotos

e vídeos das crianças e adolescentes pelo Programa “Adote um Boa Noite” que

contou com a divulgação de material produzido pelas próprias crianças e

adolescentes. Na mesma toada, o Estado do Espírito Santo desenvolveu a

campanha “Esperando por Você” com a divulgação de vídeos.

CONSIDERANDO que, não se trata mais de procurar “crianças” para

preencher o perfil desejado pelos pretendentes, mas sim de buscar famílias para

crianças e adolescentes que se encontram privados da convivência familiar.
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONSIDERANDO que tramita no Senado Federal o Projeto de Lei n.

938, de 2019, que propõe a alteração da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990

(Estatuto da Criança e do Adolescente) e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro

de 1940 (Código Penal), para dispor sobre programas de estímulo à adoção por meio

de busca ativa de pessoas interessadas em adotar crianças e adolescentes, de

autoria do Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE).

CONSIDERANDO a indispensabilidade da instituição de um

regramento da audiência pública que será realizada nesta cidade de Cuiabá/MT, para

discussão do tema e diante da proximidade da data prevista para o evento;

RESOLVEM:

Art. 1º. DESIGNAR a data de 31 de maio de 2021 para realização da

Audiência Pública em que se discutirá o tema “Busca Ativa – Estratégias para

Inserção Familiar de Crianças e Adolescentes Acolhidos”, a ser realizada, de

forma virtual, com transmissão pela internet, por meio da Plataforma Teams,

através de link a ser disponibilizado oportunamente, e pelo Youtube, com início

às 13 horas e 30 minutos e encerramento às 18 horas, com a participação de

membros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como a Presidente do e.

Tribunal de Justiça Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, a

Vice-Presidente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e o Corregedor Geral da

Justiça Desembargador José Zuquim Nogueira, Assembléia Legislativa do Estado de

Mato Grosso, Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso,

Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de

Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso,

Órgãos da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Centro Integrado de

Assistência Psicossocial do Estado de Mato Grosso, dentre outras entidades,
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

autoridades e organizações públicas interessadas, com atuação nesta unidade

federativa, bem como de qualquer pessoa física ou jurídica, sem distinção de

qualquer natureza, interessada em contribuir com a temática abordada na audiência.

Art. 2º. Instituir o Regimento Interno da Audiência Pública que terá por

tema “Busca Ativa – Estratégias para Inserção Familiar de Crianças e Adolescentes

Acolhidos”, a ser realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, passando a fazer

parte integrante desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 05 de maioa de 2021.

(documento assinado digitalmente)
Desembargadora MARIAHELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Presidente do Tribunal de Justiça

(documento assinado digitalmente)
Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Corregedor-Geral da Justiça
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (PORTARIA CONJUNTA

Nº. 465/2021 – PRES/CGJ)

O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

representado por sua Presidente, DESEMBARGADORA MARIA HELENA

GARGAGLIONE PÓVOAS, em conjunto com a

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO, representada pelo seu CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA,

DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, resolvem realizar

AUDIÊNCIA PÚBLICA para debater o tema ““Busca Ativa – Estratégias

para Inserção Familiar de Crianças e Adolescentes Acolhidos”,

objetivando discutir com a sociedade sobre os meios necessários de dar

visibilidade com segurança às crianças e adolescentes acolhidos e

disponíveis para adoção, de difícil inserção familiar, em razão de suas

características, tais como idade e problemas de saúde, nos seguintes

termos:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A audiência será promovida e realizada pelo Poder Judiciário do Estado de

Mato Grosso, por intermédio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º. A audiência pública terá a finalidade de obter dados, subsídios, informações,

sugestões, propostas concernentes ao Projeto Busca Ativa no Estado de Mato

Grosso, bem como auferir o conceito popular acerca da questão objeto do expediente.

Art. 3º. O presente regimento interno estabelece os objetivos, a disciplina, a

metodologia e a forma de participação dos interessados na audiência pública a ser
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

realizada no dia 31 de Maio de 2021, de forma virtual, com transmissão pela

internet, por meio da Plataforma Teams, através de link a ser disponibilizado

oportunamente e pelo Youtube, com início às 13 horas e 30 minutos e

encerramento às 18 horas, com a participação de membros do Poder Judiciário do

Estado de Mato Grosso, como a Presidente do e. Tribunal de Justiça,

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, a Vice-Presidente

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e o Corregedor-Geral da Justiça

Desembargador José Zuquim Nogueira, Assembléia Legislativa do Estado de Mato

Grosso, Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso,

Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso; Ministério Público do Estado de

Mato Grosso; Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso,

Órgãos da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Centro Integrado de

Assistência Psicossocial do Estado de Mato Grosso, dentre outras entidades,

autoridades e organizações públicas interessadas, com atuação nesta unidade

federativa, principalmente o público em geral.

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 4º. A audiência pública tem por objetivo fomentar o debate com a sociedade e as

partes interessadas sobre o tema alvo “Busca Ativa – Estratégias para Inserção

Familiar de Crianças e Adolescentes Acolhidos”, fazendo uso de procedimentos

deliberativos e abertos a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, com o escopo de

realizar a coleta de informações, sugestões e outros elementos que viabilizem a

discussão adequada e promovam o alcance dos resultados esperados.

Parágrafo único. Os objetivos a serem atingidos por intermédio da audiência pública

serão os seguintes:
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

I) OBJETIVO GERAL: discutir sobre os meios necessários a dar visibilidade com

segurança às crianças e adolescentes acolhidos e disponíveis para adoção, de difícil

inserção familiar, em razão de suas características, tais como idade, problemas de

saúde e grupos de irmãos, com a finalidade de localizar pretendentes devidamente

habilitados.

II) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) estabelecer o diálogo com a sociedade em relação a inserção familiar das

crianças e adolescentes acolhidos do Projeto de Busca Ativa;

b) criar espaços de interlocução entre o Judiciário e a sociedade, esclarecer as

diferentes formas como os profissionais trabalham diariamente com as crianças que

são abandonadas, negligenciadas ou mesmo as que sofrem abuso e acabam na fila

de adoção;

c) informar e colher informações que subsidiem a execução de medidas eficazes

para que as crianças e adolescentes disponíveis à adoção, de difícil inserção familiar

sejam adotadas;

d) viabilizar o compartilhamento de informações entre parceiros e o Poder

Público, sobre a situação das crianças e adolescentes em unidades acolhedoras,

privadas do direito de ter uma família;

e) abordar os aspectos sobre a temática, mediante a aproximação e o debate que

contribua para a consolidação dos instrumentos de participação política da

sociedade, por meio da discussão acerca do papel do Estado entre os setores

interessados da própria sociedade e o Poder Judiciário.
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TÍTULO II

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA

CAPÍTULO I

DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 5º. A sessão da audiência pública será presidida pela Presidente do e. Tribunal

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que poderá delegar a outra autoridade

judiciária para conduzir os trabalhos, após a composição da mesa.

Art. 6º. Após a composição da mesa, a Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado

de Mato Grosso declarará aberta a audiência pública.

Art. 7º. São prerrogativas da Presidência:

I - designar um ou mais secretários para assisti-la;

II- fazer a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da

audiência, ordenando o curso das manifestações;

III - decidir sobre a pertinência das intervenções orais e das questões formuladas;

IV - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão,

bem como sua reabertura ou continuação, quando reputar conveniente, de ofício ou

a pedido de algum participante;

V - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e útil.

Art. 8º. São atribuições do Secretário:

I - inscrever os participantes de acordo com a ordem das solicitações;

II- controlar o tempo das intervenções orais;

III - registrar o conteúdo das intervenções;

IV - sistematizar as informações;

V - elaborar a ata da audiência pública;

VI- guardar a documentação produzida na audiência.
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CAPÍTULO II

DA INSCRIÇÃO

Art. 9º. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente pela internet, no período de

10 de maio de 2021 até às 19h do dia 28 de maio de 2021, por meio de um link de

inscrição que será disponibilizado no aplicativo Google Docs, para posterior acesso à

Plataforma Teams, através de link a ser disponibilizado oportunamente.

Art. 10. É condição para a participação nos debates a prévia inscrição no evento.

§ 1º. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.

§ 2º. Somente será permitida a inscrição de um representante por organização social

ou pessoa jurídica.

§ 3º. É facultada a apresentação de documentos na fase de inscrição, os quais

ficarão à disposição dos demais participantes para consulta no local das inscrições.

Art. 11. São direitos dos participantes:

I - manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da

audiência pública, respeitando as disposições previstas neste regimento;

II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;

III- apontar os entraves, pontos fracos e sugerir iniciativas visando à efetividade da

discussão sobre o tema proposto.

Art. 12. São deveres dos participantes:

I - respeitar o regimento interno da audiência pública;

II- observar o tempo estabelecido para intervenção – (art. 17, par. único) e a ordem de

inscrição;

III - preservar o respeito e a civilidade entre os participantes da audiência e seus

organizadores.
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 13. Durante a sessão da audiência pública será resguardada a participação

popular nos termos deste regimento, observado o dever de respeito às instituições

públicas envolvidas, não sendo permitidas reclamações contra Juízes, Servidores e

Tabeliães decorrentes da prestação dos serviços judiciários e extrajudiciais.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO

Art. 14. A sessão da audiência pública será realizada de forma virtual, com

transmissão pela internet, por meio da Plataforma Teams, através de link a ser

disponibilizado oportunamente e pelo Youtube.

Art. 15. A audiência pública será realizada na forma de exposição e debates orais,

conforme disposto neste regimento.

Art. 16. A audiência pública terá a seguinte ordem:

I - apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência;

II- exposição dos temas a ser analisados, sendo 30 (trinta) minutos

para apresentação de cada expositor;

III - debates orais;

IV - encerramento.

Art. 17. Poderão participar da audiência pública como debatedores quaisquer

pessoas físicas, representantes de pessoas jurídicas ou organizações sociais que

possuam interesse geral na questão objeto da audiência.

Parágrafo único. Os participantes disporão de 05 (cinco) minutos para preleção

individual, na qual serão permitidas até duas intervenções orais com duração de 1

(um) minuto cada.
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 18. Ao público em geral será permitido formular perguntas por escrito no chat,

admitidas a critério do condutor da sessão.

Art. 19. A pauta da audiência pública abrangerá três eixos, devendo os participantes

aterem-se aos seguintes temas propostos:

I. EIXO 1 - O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E A BUSCA

ATIVA – PALESTRANTES : Dr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva, Procurador

de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Dra. Hélia Viegas

Silva, Juíza de Direito e Secretária Executiva da Comissão Estadual Judiciária de

Adoção – CEJA do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - Experiência com

o Projeto “Família: Um direito de toda criança e adolescente”.

Participação: Priscila Barcellos- Analista Judiciária/Pedagoga – TJPE;

II. EIXO 2 - VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES –

EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ COM O

SISTEMA A.DOT- PALESTRANTES: Dr. Sérgio Luiz Kreuz, Juiz de Direito – TJPR –

Experiência com o Sistema A.DOT, Aplicativo de adoção – ferramenta de Busca

Ativa, e Dra. Silvana do Monte Moreira – Advogada do Estado do Rio de Janeiro;

Participação: Desembargadora Maria Erotides Kneip – TJMT;

III. EIXO 3 – BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA DIREITO DE TODOS –

PALESTRANTES: Dr. Ewerton Nicoli, Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e

Juventude da Comarca de Colatina do Estado do Espírito Santo – Experiência do

Tribunal de Justiça do Espírito Santo com o Projeto de Busca Ativa “Esperando por

Você”

Participação: Lindacir Rocha Bernardon- AMPARA e Dr. Túlio Duailibi Alves
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Souza, Juiz de Direito – Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça

do Estado de Mato Grosso.

Art. 20. Concluídas as exposições, debates e intervenções, a Presidente da sessão

dará por concluída a audiência pública.

Art. 21. No final da sessão, o Secretário lavrará ata sucinta dos trabalhos.

CAPÍTULO IV

DA PUBLICIDADE

Art. 22. A audiência pública será divulgada previamente nos diversos meios de

comunicação.

Parágrafo único. Serão permitidas filmagens, gravações e outras formas de registro.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no

evento ou em decorrência deste têm caráter consultivo e não vinculante,

destinando-se a subsidiar a atuação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

no âmbito das questões afetas ao objeto da audiência pública, no intuito de zelar

pelos princípios da reserva legal, da eficiência, da prevenção de litígios e assegurar a

participação popular, na forma da lei, na condução dos interesses públicos.

Cuiabá, 05 de maio de 2021.

(documento assinado digitalmente)
Desembargadora MARIAHELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Presidente do Tribunal de Justiça

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

: J
os

é 
Z

uq
ui

m
 N

og
ue

ira
,M

ar
ia

 H
el

en
a 

G
ar

ga
gl

io
ne

 P
óv

oa
s

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
(s

) 
as

si
na

tu
ra

(s
) 

ou
 b

ai
xa

r 
o 

or
ig

in
al

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
ci

a.
tjm

t.j
us

.b
r/

pu
bl

ic
o/

V
al

id
ar

D
oc

um
en

to
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 3
7A

F
D

7A
B



Relatório Audiência Pública - Busca Ativa: Estratégias para 20
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(documento assinado digitalmente)
Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Corregedor-Geral da Justiça
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4. DIVULGAÇÃO
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4. DIVULGAÇÃO
O evento foi divulgado em diversos sites de notícias e redes sociais:

4.1 Hot Site da audiência Pública 

Hot Site -  Disponível no endereço - https://audienciapublica.tjmt.jus.br/
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Emitido em: 11/07/2021
Notícias

19.05.2021 07:51

Audiência Pública debaterá estratégias de imagem e inserção
familiar

(http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/image/19%20-
%20audiencia%20p%C3%BAblica%20inser%C3%A7%C3%A3o%20familiar.jpg)Estão abertas as
inscrições para a Audiência Pública Busca Ativa: estratégias para inserção familiar de crianças e
adolescentes acolhidos. O objetivo principal é debater a visibilidade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O evento é do Poder Judiciário de Mato Grosso (TJMT) promovido
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção
(Ceja). Será realizado totalmente de forma virtual no dia 31 de maio, entre 13h30 e 18h. As
inscrições podem ser feitas até o dia 27 de maio de 2021, às 17h. Após a inscrição será
encaminhado o acesso à Plataforma Teams, por meio do link que será disponibilizado. Clique aqui
para fazer a inscrição.
 
A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um Projeto de Busca Ativa por meio dos
Provimentos 11 e 12, desde 2019. Mas disponibiliza apenas nomes e característica das crianças e
adolescentes. A segunda fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para dar segurança a
esta etapa ouvirá também a sociedade por meio da audiência pública. É válido ressaltar que
apenas pretendentes habilitados e cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento
(SNA) terão acesso a estas informações.
 
O evento que conta com apoio da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, da vice-presidente e responsável pela
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher), desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e do
corregedor-geral de Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira, terá três eixos:
 
EIXO 1 - O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E A BUSCA ATIVA
- 14h Palestrante: procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Sávio
Renato Bittencourt Soares Silva.
- 14h30 Palestrante: juíza e secretária executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção
(CEJA/TJPE), Hélia Viegas Silva - Experiência com o Projeto “Família: Um direito de toda criança
e adolescente”.
- 15h- Participação/Debatedora: analista judiciária/pedagoga (TJPE), Priscila Barcellos.
 
EIXO 2 - VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- 15h15 Palestrante: juiz (TJPR), Sérgio Luiz Kreuz – Experiência com o Aplicativo A.DOT –
ferramenta de Busca Ativa.
- 15h45- Palestrante: advogada do Estado do Rio de Janeiro, Silvana do Monte Moreira.
- 16h15- Participação/Debatedora: desembargadora Maria Erotides Kneip (TJMT)
 
EIXO 3 – BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA DIREITO DE TODOS
- 16h30 Palestrante: juiz (TJES), Ewerton Nicoli – Experiência com o Projeto de Busca Ativa
“Esperando por Você”.
Participação/Debatedores:

Poder Judiciário de Mato Grosso
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- 17h Lindacir Rocha Bernardon - Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção
(Ampara)
- 17h15 juiz Túlio Duailibi Alves Souza – Coordenador da Infância e Juventude (CIJ) do TJMT.
 
O evento faz parte da programação desenvolvida no mês de comemoração a Adoção.
 
Veja AQUI (http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/19%20-
%20programacao%20audiencia%20p%C3%BAblica%20inser%C3%A7%C3%A3o%20familiar.pdf) a programação.
 
Saiba mais sobre a programação do mês de Maio:
 
Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio
(http://www.tjmt.jus.br/noticias/63855#.YKMFS6hKiUk)
 
Ranniery Queiroz
Assessor de imprensa CGJ/TJMT
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4.2 Formulário de Inscrição Google docs.



5. PROGRAMAÇÃO E 
ROTEIRO



Relatório Audiência Pública - Busca Ativa: Estratégias para 27

5. PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO

5.1 Programação do Evento

Sávio Renato Bittencourt Soares Silva 
Procurador de Justiça – MPRJ

Hélia Viegas Silva
Juíza de Direito – TJPE 
Experiência com o Projeto
“Família: Um direito de toda criança e 
adolescente” 

Participação: Priscila Barcellos
Analista Judiciária/Pedagoga – TJPE 

14h

14h30

TEMA – EIXO 1 
O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA E A BUSCA ATIVA.

PALESTRANTES

Programação

Sérgio Luiz Kreuz 
Juiz de Direito – TJPR 
Experiência com o aplicativo A.DOT – 
Ferramenta de Busca Ativa. 

Silvana do Monte Moreira
Advogada – OAB RJ 

Participação: 
Desa. Maria Erotides Kneip – TJMT

Ewerton Nicoli
Juiz de Direito Juiz de Direito – TJES
Experiência do TJES com o Projeto de 
Busca Ativa “Esperando por Você”.                                                                                                                                     

Participação: 
Lindacir Rocha Bernardon
Fundadora da Associação mato-grossense 
de pesquisa e apoio à adoção – AMPARA

Túlio Duailibi Alves Souza
Juiz de Direito – Coordenador da Infância 
e Juventude – TJMT

Sávio Renato Bittencourt Soares Silva 
Procurador de Justiça – MPRJ

Hélia Viegas Silva
Juíza de Direito – TJPE 
Experiência com o Projeto
“Família: Um direito de toda criança e 
adolescente” 

Participação: Priscila Barcellos
Analista Judiciária/Pedagoga – TJPE 

15h15

15h45

16h15

TEMA – EIXO 2 
VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES. 

PALESTRANTES

TEMA – EIXO 3
BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO – 
FAMÍLIA, UM DIREITO DE TODOS.

PALESTRANTE

Sérgio Luiz Kreuz 
Juiz de Direito – TJPR 
Experiência com o aplicativo A.DOT – 
Ferramenta de Busca Ativa. 

Silvana do Monte Moreira
Advogada – OAB RJ 

Participação: 
Desa. Maria Erotides Kneip – TJMT

Ewerton Nicoli
Juiz de Direito Juiz de Direito – TJES
Experiência do TJES com o Projeto de 
Busca Ativa “Esperando por Você”.                                                                                                                                     

Participação: 
Lindacir Rocha Bernardon
Fundadora da Associação mato-grossense 
de pesquisa e apoio à adoção – AMPARA

Túlio Duailibi Alves Souza
Juiz de Direito – Coordenador da Infância 
e Juventude – TJMT

16h30

17h

17h15

I N S C R I Ç Õ E S
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5.2 Convite Do Evento 
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5.3 Roteiro do Evento 
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ROTEIRO / SCRIPT – AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
DATA: 31-05-2021 (segunda-feira) 
HORÁRIO: Das 13h30 às 18h  
EVENTO VIRTUAL: Audiência Pública- Tema: “Busca Ativa – Estratégias para Inserção Familiar 
de Crianças e Adolescentes Acolhidos”.  
AUTORIDADES: Desa. MARIA EROTIDES, Desa. MARIA APARECIDA (Vice) e Des. JOSÉ ZUQUIM (CGJ) 
ÂNCORA: Dra. Crhistiane da Costa Marques Neves 
LINK da Plataforma TEAMS :  https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YThlMDdiNDItYzcxZS00OGM3LTg3ZWEtOGQwNDc0MWExMzFi%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-
07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22ad3c29b4-78ba-45e1-9e12-d4d0fd7881f3%22%7d 
 
Transmissão YOUTUBE: https://youtu.be/jhAHALEGIx0 
 
 
* INICIAR A GRAVAÇÃO 
 
I. BOAS-VINDAS / AVISOS  
 
MC. BOA TARDE A TODAS AS PESSOAS QUE NOS ACOMPANHAM POR MEIO DESTA SALA 
VIRTUAL DA PLATAFORMA TEAMS COMO TAMBÉM PELA TRANSMISSÃO AO VIVO NO 
CANAL OFICIAL DO TJMT, NO YOUTUBE, E SIMULTÂNEMAENTE NO CANAL DA  
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DE MATO GROSSO (APDM)  
 
- CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 
BIOSSEGURANÇA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, ESTA AUDIÊNCIA SERÁ 
100% ON-LINE E OBEDECERÁ A UM RITO PRÓPRIO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 
DE VIDEOCONFERÊNCIA.  
- SOLICITAMOS TAMBÉM QUE MANTENHAM SEUS MICROFONES DESABILITADOS E 
APENAS O VÍDEO ABERTO; 
 - PELA ATENÇÃO, AGRADECEMOS!!! 
 
 
II. ABERTURA (13h30) 
* Sem Hino Nacional 
 
MC.: SENHORAS E SENHORES, SEJAM MUITO BEM VINDOS! ANUNCIAMOS O INÍCIO DA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM O TEMA: “BUSCA ATIVA – ESTRATÉGIAS PARA INSERÇÃO 
FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS”. ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA É 
UMA REALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA SUA 
ADMINSTRAÇÃO, LEVADA A EFEITO PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, POR 
INTERMÉDIO DA COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – (CEJA). 
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O OBJETIVO PRINCIPAL É DEBATER A VISIBILIDADE SEGURA DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES APTOS À ADOÇÃO E ACOLHIDOS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DO 
ESTADO DE MATO GROSSO.  
 

III. REGISTRO DE PRESENÇAS - DISPOSITIVO  
MC.:  ANUNCIAMOS A COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO VIRTUAL DE HONRA. 
 
1. A SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, NESTE ATO 
REPRESENTANDO A SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, 
DESA. MARIA HELENA PÓVOAS;  
 
2. O SENHOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO, DESEMBARGDOR 
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA; 
 
3. A SENHORA VICE-PRESIDENTE DO TJMT E COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER 
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CEMULHER), DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA 
RIBEIRO; 
 
4. O SENHOR VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO (CEJA),  
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA;  
 
5. O SENHOR PROCURADOR DE JUSTIÇA DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA EM 
DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO E MEMBRO 
DA CEJA, PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, NESTE ATO REPRESENTADO O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
 
6. O SENHOR JUIZ DE DIREITO COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, TÚLIO DUAILIBI ALVES SOUZA; 
 
7. O SENHOR CARLOS BRITO, SECRETÁRIO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DO TCE-MT, 
NESTE ATO, REPRESENTANDO O CONSELHEIRO GUILHERME MALUF 
 
8. A SENHORA CLAUDIA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA, SECRETÁRIA-ADJUNTA DE AÇÃO 
GOVERNAMENTAL DA CASA CIVIL, NETE ATO, REPRESENTANTO O SECRETÁRIO-CHEFE, 
SENHOR. MAURO CARVALHO; 
 
9. A SENHORA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS 
MUNÍCIPIOS DE MATO GROSSO (APDM), SCHEILA PEDROSO DA SILVA; 
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10. A PRESIDENTE DA COMISSÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIJ DA OAB/MT, DRA. 
TATIANE BARROS RAMALHO, NESTE ATO REPRESENTANDO A ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO; 
  
11. A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PESQUISA E APOIO À ADOÇÃO 
(AMPARA), SRA. DAISY ANNE GUILEM; 
 
12. A SENHORA JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DRA. 
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 
 
 
 Demais registros (...) 
MC.:  SENHORAS E SENHORES MAGISTRADOS, PROMOTORES, DEFENSORES PÚBLICOS, 
MEMBROS E EQUIPE DA CEJA, EQUIPE DA AMPARA, PRIMEIRAS-DAMAS MUNICIPAIS, 
EQUIPES TÉCNICAS, SERVIDORES E SERVIDORAS. 
 
IV. FALAS  
MC.:  FARÁ USO DA PALAVRA... 
 
1. A VICE-PRESIDENTE TJMT E COORDENADORA DA CEMULHER – DESEMBARGADORA 
MARIA APARECIDA RIBEIRO ( A CONFIRMAR) 
 
2. O PROCURADOR DE JUSTIÇA DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA EM DEFESA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, DR. PAULO ROBERTO 
JORGE DO PRADO E MEMBRO DA COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA. 
NESTE ATO REPRESENTADO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; 
 
3. O VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, 
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. 
 
4. A PRESIDENTE DA COMISSÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIJ DA OAB/MT, DRA. 
TATIANE BARROS RAMALHO, NESTE ATO REPRESENTANDO A ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO.  
 
5. O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.  
 
6. OUVIREMOS AS PALAVRAS DA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, NESTE 
ATO REPRESENTANDO A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, 
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.  
 
VÍDEO COMUNICAÇÃO – CGJ DES. ZUQUIM 
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MC.:  A Corregedoria de Mato Grosso desenvolve um Projeto de Busca Ativa desde 2019, mas 

disponibiliza apenas nomes e característica das crianças e adolescentes. Para a próxima fase do 
projeto, está prevista a divulgação com fotos e, para dar segurança a esta etapa, ouvirá também 
a sociedade por meio da audiência pública. Em tempo, somente pretendentes habilitados e 
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) terão acesso a estas 
informações. 

 
V. INÍCIO DAS PALESTRAS 
MC.:  AVISOS 
- OS PARTICIPANTES QUE ESTÃO ON-LINE, PEDIMOS QUE MANTENHAM – APENAS – OS 
VÍDEOS HABILITADOS; 
- PELA ATENÇÃO, AGRADECEMOS! 
 
* CONSIDERAÇÕES ACERCA DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Portaria... 
  
 
 
PRIMEIRO PAINEL  
MC.:  PARA CONDUÇÃO DESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONVIDAMOS A DRA. CHRISTIANE 
DA COSTA MARQUES NEVES, JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. 
(fala de boas-vindas/acolhimento/regramento...) 
 
MC.: NESTE MOMENTO, PASSAREMOS AS APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS DO EIXO 1, 
COM O TEMA “O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E A BUSCA 
ATIVA” 
 
- 14H- DR. SÁVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA, PROCURADOR DE JUSTIÇA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

- 14H30- DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA, JUÍZA DE DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA 

COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO - EXPERIÊNCIA COM O PROJETO “FAMÍLIA: UM DIREITO DE 

TODA CRIANÇA E ADOLESCENTE”. Com participação da servidora do TJPE, Priscila 

Barcellos, Pedagoga e Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco. 
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15h- TRANSMISSÃO DE UM VÍDEO (1’30’’) 

* Debates  
 
 
SEGUNDO PAINEL  
 
MC.: COMO SEGUNDO EIXO TEREMOS O PAINEL VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES – EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
COM O SISTEMA A.DOT- 
 
- 15H15- DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ, JUIZ DE DIREITO – TJPR – EXPERIÊNCIA COM O 

SISTEMA A.DOT, APLICATIVO DE ADOÇÃO – FERRAMENTA DE BUSCA ATIVA,  

OBS. APRESENTARÁ SLIDES 

- 15H45- DRA. SILVANA DO MONTE MOREIRA – ADVOGADA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO.  

16h- APRESENTARÁ UM V[IDEO (0’00’’) 

- 16H15- PARTICIPAÇÃO/Debate: DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – TJMT; 

 
* Debates  
 
 
TERCEIRO PAINEL  
 
MC.: COMO TERCEIRO EIXO TEREMOS O PAINEL BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - 
FAMÍLIA DIREITO DE TODOS 
 
- 16H30- DR. EWERTON NICOLI, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 

EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO COM O PROJETO DE 

BUSCA ATIVA “ESPERANDO POR VOCÊ”.    

PARTICIPAÇÃO:  

- 17H- PARTICIPAÇÃO/Debate: LINDACIR ROCHA BERNARDON- FUNDADORA DA 
AMPARA 
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- 17H15- PARTICIPAÇÃO/Debate: DR. TÚLIO DUAILIBI ALVES SOUZA, JUIZ DE DIREITO – 

COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. 

REEXIBIR VÍDEO DA COMUNICAÇÃO – CGJ DES. ZUQUIM 
 
* Debates  
 
LEITURA RESUMIDA DOS PONTOS PRINCIPAIS DA SESSÃO 

MC.: PARA AS CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

- A JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DRA. CHRISTIANE DA COSTA 
MARQUES NEVES 
 
- O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.  
 
 
VI. ENCERRAMENTO 
 
MC.: Chegamos ao final da Audiência Pública, evento do Poder Judiciário de Mato Grosso (TJMT), 

promovido pela Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção 

(Ceja), “Busca Ativa – Estratégias para inserção familiar de crianças e adolescentes acolhidos”, 

que debateu visibilidade segura das crianças e adolescente aptos à adoção”. 

MC.: AGRADECEMOS E DESEJAMOS AOS PARTICIPANTES QUE NOS ACOMPANHARAM ATÉ 
O PRESENTE MOMENTO, UMA EXCELENTE NOITE!  
 
* ENCERRAR A GRAVAÇÃO 



6. ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO
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6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O Tema “Busca Ativa, estratégias para inserção familiar de crianças e adolescentes acolhidos” 
está alinhado aos Macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 do Conselho 
Nacional de Justiça nos seguintes eixos:

•	 Garantia dos direitos fundamentais; 
•	 Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade;

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o tema em debate está inserido nos 
seguintes objetivos do Planejamento Estratégico Participativo 2021-2026 do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso: 

•	 Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional;
•	 Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações;
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MISSÃO: “Solucionar conflitos, garantindo a prestação 
jurisdicional efetiva e transparente buscando a pacificação social e 
a manutenção do Estado democrático”.

VISÃO DE FUTURO: “Até 2026 ser uma justiça inclusiva, moderna 
e resolutiva para toda a sociedade”.

AT
RI

BU
TOS DE VALOR: Respeito ao cidadão | Acessibilidade | Im

parcialidade | Integridade | Efetividade | Transparência | S
us

te
nt

ab
ili

da
de

Jurisdicionado
Poder Público e Sociedade

PESSOAS, CULTURA
E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

Viabilizar os recursos, 
orçamentários e financeiros, necessários 

para a manutenção e atendimento
das novas demandas

P R I N C Í P I O S  I N S T I T U C I O N A I S :  
Centralidade no cliente | Foco no resultado | Ética | Respeito ao próximo | Comprometimento com a instituição | Cultura da inovação | Proatividade | Corresponsabilidade | Cooperação | Flexibilidade

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL E IMAGEM

Fortalecer a imagem do 
PJMT fomentando ações 
de comunicação e de 
articulação

•Proativa, efetiva e prospectiva

•Junto à sociedade entre os poderes, 
instituições, entidades e órgãos 
superiores

Garantir a eficiência da 
arquitetura organizacional 
com foco em resultados

•Gestão por processos 
direcionando a alocação das 
pessoas e competências, estrutura 
física e requisitos de TIC

Fortalecer a estratégia e a 
infraestrutura de TIC, 
assegurando a transformação 
necessária ao negócio

•Inteligência artificial
•Interação com os 
serviços e-Gov 
•Segurança da 
informação

Implementar a gestão 
estratégica de pessoas

•Saúde e bem estar,atração e retenção
•Desempenho e  valorização da carreira
•Desenvolvimento e capacitação 
orientadas ao negócio

Assegurar a gestão da 
mudança com foco na cultura
de inovação transformação 

•Comunicação interna efetiva

Adotar programas e 
práticas de ustentabilidade 
nas rotinas avançando no 
desenvolvimento 
sustentável

•Gestão por processos direcionando
a alocação das pessoas e 
competências, estrutura física e 
requisitos de TIC

Fortalecer a governança 
institucional viabilizando a 
integridade do PJMT

Implementar a gestão do 
conhecimento e desenvolver 
práticas de inteligência 
competitiva

•Alinhamento entre os níveis 
hierárquicos
•Gestão de riscos 
•Compliance e privacidade
•Governança de TIC

•Retenção e disseminação do 
conhecimento
•Transformação de dados
em conhecimento

RECURSOS

• Fontes alternativas de 
financiamentos à novos 

investimentos 

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL

Garantir maior 
efetividade
na prestação
jurisdicional 

Assegurar a transformação
digital do negócio

Aprimorar os
segmentos da
justiça e 
fortalecer a
atuação nas
mediações e
conciliações 

PROCESSOS
INTERNOS

•Redução do tempo de tramitação
e do acervo processual 

•Capilaridade (postos 
avançados e justiça itinerante)

• Centros de 
inteligência e diálogo 

•Justiça comum, criminal e 
juizados especiais
Justiça multiportas

Garantir a celeridade do
atendimento, assegurando a
confiabilidade e satisfação

dos serviços prestados



7. RESULTADO DA
 TABULAÇÃO
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7. RESULTADO DA TABULAÇÃO DOS DADOS

7.1 Informações gerais:
•	 CIA/Processo: 0020027-89.2021.8.11.0000
•	 Data: 31-05-2021 (segunda –feira)
•	 Horário: Das 13:30h às 19:00h
•	 Composição do dispositivo de Honra da audiência Pública

o Corregedor-Geral da Justiça do TJMT, Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Zuquim Nogueira;

o Desembargadora Maria Erotides Kneip, neste ato representando a Excelentíssima Se-
nhora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Presidente do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, 

o Exmo. Senhor Vice-Presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), 
desembargador Paulo Da Cunha

o O Exmo. Sr. Procurador de Justiça da Procuradoria Especializada em Defesa da Crian-
ça e do Adolescente do Estado De Mato Grosso e membro da CEJA Paulo Roberto Jor-
ge Do Prado, neste ato representando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso

o Exmo. Sr. Juiz de Direito Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, TÚLIO DUAILIBI ALVES SOUZA;

o A Senhora Presidente da Associação para Desenvolvimento Social dos Munícipios de 
Mato Grosso (APDM), Scheila Pedroso Da Silva

o A Presidente da Comissão da Infância e Juventude - CIJ da OAB/MT, Dra. Tatiane 
Barros Ramalho, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccio-
nal Mato Grosso

o A Presidente da Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (AMPA-
RA), Sra. Daisy Anne Guilem;

o A Exma. Sra. Juíza-Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dra. Christiane da Cos-
ta Marques Neves;

o O Exmo. Sr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva, Procurador de Justiça do Minis-
tério Público Do Estado Do Rio De Janeiro;

o A Exma. Sra. Dra. Hélia Viegas Silva Juíza de Direito e Secretária Executiva da Co-
missão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, Do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco;

o O Exmo. Sr. Dr. Sérgio Luiz Kreuz, Juiz de Direito – Tribunal de Justiça do Paraná;
o A Dra. Silvana do Monte Moreira – Advogada do Estado do Rio de Janeiro;

•	 Mestre de Cerimônias: Jhonny Marcus – Locutor da Rádio Estação
•	 Intérpretes de Libras: Alleanderson Da Silva Souza, Janaine Souza e Regina Vieira
•	 Transmissão plataforma: Microsoft Teams
•	 Transmissão pelo Canal do YOUTUBE do TJMT: www.youtube.com/watch?v=jhAHALEGIx0
•	 E-mail: busca.ativa@tjmt.jus.br
•	 Informações: Hotsite - Convite/Programação: https://audienciapublica.tjmt.jus.br
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7.2 Pauta da Audiência Pública 

A Pauta da Audiência Pública foi composta por três eixos:

•	 Eixo 1 - O Direito à Convivência Familiar e Comunitária e a Busca Ativa Palestran-
tes: Dr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva, Procurador de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro e Dra. Hélia Viegas Silva, Juíza de Direito e Se-
cretária Executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco - Experiência com o Projeto “Família: Um direito de 
toda criança e adolescente”. 
Participação: Priscila Barcellos- Analista Judiciária/Pedagoga – TJPE;

•	 Eixo 2 - Visibilidade Segura de crianças e Adolescentes – Experiência do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná Com o Sistema A.Dot- Palestrantes: Dr. Sérgio Luiz 
Kreuz, Juiz de Direito – TJPR – Experiência com o Sistema A.DOT, Aplicativo de 
adoção – ferramenta de Busca Ativa, e  Dra. Silvana do Monte Moreira – Advogada 
do Estado do Rio de Janeiro; 
Participação: Desembargadora Maria Erotides Kneip – TJMT; 

•	 Eixo 3 – Busca Ativa Para Adoção - Família Direito De Todos – Palestrantes: Dr. 
Ewerton Nicoli, Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Colatina do Estado do Espírito Santo – Experiência do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo com o Projeto de Busca Ativa “Esperando por Você” Participação: Lindacir 
Rocha Bernardon- AMPARA e Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, Juiz de Direito – Coor-
denador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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7.3 Dimensionamento Amostral com o Quantitativo e Perfil Geral dos 
Participantes
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7.4 QUANTITATIVO E PERFIL DOS PARTICIPANTES

Total de Participantes - 256
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7.5 Lista de Presença dos Participantes

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/Nº - CPA –         
CUIABÁ – MT – CEP.: 78.050-970 – TELEFONE 3617-3000 

 

Relatório de Presença  

Audiência Pública – Busca Ativa –Estratégias para Inserção Familiar 
de Crianças e Adolescentes Acolhidos. 

1. Lista de Presença de Magistrados - 2º Grau de Jurisdição 

  Nome completo (sem 
abreviaturas) 

Instituição / 
Segmento 

Perfil dos Participantes 

1 José Zuquim 
Nogueira 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

2 Maria Erotides Kneip Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

3 Paulo da Cunha Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 2º grau de jurisdição 

Total  03 

 
2. Lista de Presença Magistrados - 1º Grau de Jurisdição 

  Nome completo (sem 
abreviaturas) 

Instituição / 
Segmento 

Perfil dos Participantes 

1 Alcindo Peres da Rosa Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

2 Alethea Assunção 
Santos 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

3 Ana Cristina Silva 
Mendes 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

4 Ana Graziela Vaz de 
Campos Alves Corrêa 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

5 Ana Paula da Veiga 
Carlota Miranda 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

6 Angela Maria 
Janczeski Góes 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 
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7  
Anderson Candiotto 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

8 Carlos José Rondon 
Luz 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

9 Christiane Da Costa 
Marques Neves 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

10 Cristhiane Trombini 
Puia Baggio 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

11 Daiane Marilyn Vaz Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

12 Daiene Vaz Carvalho 
Goulart 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

13 Dante Rodrigo Aranha 
da Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

14 Diego Hartmann Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

15 Edleuza Zorgetti 
Monteiro da Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

16 Emerson Luis Pereira 
Cajango 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

17 Evandro Juarez 
Rodrigues 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

18 Fábio Petengill Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

19 Fabrício Sávio da 
Veiga Carlota 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

20 Giselda Regina 
Sobreira de Oliveira 
Andrade 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

21 Henriqueta Fernanda 
C A F Lima 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 
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Grosso 

22 Jacob Sauer Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

23 Leilamar Aparecida 
Rodrigues 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

24 Leonisio Salles de 
Abreu Junior 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

25 Lidiane de Almeida 
Anastácio Pampado 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

26 Maria das Graças 
Gomes da Costa 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

27 Maria Lucia Prati Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

28 Marina Carlos França Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

29 Pedro Flory Diniz 
Nogueira 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

30 Pierro de Faria 
Mendes 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

31 Rafael Depra 
Panichella 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

32 Rafael Siman 
Carvalho 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

33 Renato José de 
Almeida Costa Filho 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

34 Thatiana dos santos Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 

35 Tulio Dualibi Alves 
Souza 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Magistrado do 1º grau de jurisdição 
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Total  35 

 

3. Lista de Presença de Servidores - 1 º Grau Jurisdição 

  Nome completo (sem 
abreviaturas) 

Instituição / 
Segmento 

Perfil dos Participantes 

1 Ademildes da Costa 
Alves 

Juizado da Infância  Servidor do 1º grau de jurisdição 

2 Adriana Bonicontro 
do Nascimento 

Comarca de Lucas 
do Rio Verde  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

3 Aline Farias de 
Oliveira 

Comarca de Sinop Servidor do 1º grau de jurisdição 

4 Ana Paula de Oliveira 
Velozo 

Comarca de 
Sorriso/Setor 
Psicossocial 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

5 Ana Rita Antunes 
Cardoso 

Comarca de Matupá Servidor do 1º grau de jurisdição 

6 Andrey Rose 
Nogueira Milhomem 

Comarca de Várzea 
Grande 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

7 Antônia Vanderleia da 
Costa 

Comarca de Colíder Servidor do 1º grau de jurisdição 

8 Ariadne Rosa dos 
Santos 

Juizado da Infância e 
Juventude da 
Comarca de Alta 
Floresta  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

9 Ariany Michelle 
Prudencio de Oliveira 
Leite 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

10 Arnaldo Leite 
Albuquerque 

Comarca de Colíder  Servidor do 1º grau de jurisdição 

11 Aureligia dos Prazeres 
Miesquita 

Comarca de Porto 
dos Gaúchos 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

12 Carine Silvestrim 
Hermes 

Comarca de Juína Servidor do 1º grau de jurisdição 

13 Carlos Eduardo de 
Moraes e Silva 

Comarca de 
Campinápolis  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

14 Caroline Evelyn Dan 
Lopes 

Comarca de Alta 
Floresta  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

15 Cassiana Turcato 
Rodrigues Moreto 

Comarca de Sorriso Servidor do 1º grau de jurisdição 
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16 Claudete Pinheiro da 
Silva Martins 

Juizado da Infância e 
Juventude da 
Comarca de Cuiabá 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

17 Cleber Zuanazzi Juizado da Infância e 
Juventude da 
Comarca de Sinop 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

18 Cristiane Aparecida 
Mendes da Silva 
Hondo 

Comarca de Vila 
Bela da Santíssima 
Trindade  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

19 Danielly da Silva 
Rodrigues 

Comarca de Peixoto 
de Azevedo 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

20 Diliana Rodrigues dos 
Santos 

Comarca de Colniza Servidor do 1º grau de jurisdição 

21 Edna Pereira Lima 
Cuellar 

Comarca de 
Paranaita  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

22 Eduarda Ruppel 
Weiler 

Comarca de Jaciara Servidor do 1º grau de jurisdição 

23 Elenice do Carmo de 
Souza Silva 

Casa Lar Anjo 
Gabriel  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

24 Eliane Dias Setor Psicossocial da 
Comarca de Lucas 
do Rio Verde 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

25 Elisangela Capeleto Comarca de 
Diamantino 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

26 Elza Fatima Silva 
Botelho 

Comarca de 
Diamantino 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

27 Eunice Corrêa Nery Comarca de Barra do 
Garças  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

28 Fatima Luiz da Silva Comarca de Lucas 
do Rio Verde  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

29 Felipe Almeida Silva 
dos Santos 

Juizado da Infância e 
Juventude da 
Comarca de Cáceres 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

30 Fellipe de Jesus 
Leandro da Silva 

Comarca de Peixoto 
de Azevedo  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

31 Fernanda Camille 
Kreibich 

Gabinete da Vara 
Especializada da 
Infância e Juventude 
de Sinop 
 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

32 Francislene Santos 
Vilela Pinto 

Segunda Vara 
Criminal/Núcleo de 
Execução Pena da 

Servidor do 1º grau de jurisdição 
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Capital 

33 Genilce Carvalho de 
Morais 

Comarca de Juína Servidor do 1º grau de jurisdição 

34 Gesica Cunha da Silva 
Ferreira  

Comarca de Cáceres Servidor do 1º grau de jurisdição 

35 Giovane Silva 
Amorim 

Comarca de São José 
do Rio Claro 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

36 Gleice Juceli Coura 
Moreira 

Comarca de Nova 
Monte Verde 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

37 Jessica Abreu dos 
Santos Anschau 

Comarca de Matupá Servidor do 1º grau de jurisdição 

38 Jéssica Aparecida 
Cazella 

Comarca de Porto 
dos Gaúchos  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

39 João Gualberto 
Nogueira Neto 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

40 Joice Caroline da 
Silva Ribeiro 

Comarca de Pedra 
Preta 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

41 José Roberto Vieira 
dos Santos 

Comarca de Cáceres  Servidor do 1º grau de jurisdição 

42 Joziane dos Santos Comarca de Sorriso  Servidor do 1º grau de jurisdição 

43 Juliany Santos 
Ferreira Otano 

Justiça da Infância Servidor do 1º grau de jurisdição 

44 Leidianne Aparecida 
Baesso dos Santos 

Comarca de 
Tabaporã  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

45 Leila Cristina de Lima 
Gomes 

Comarca de Lucas 
do Rio Verde 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

46 Lenir Tatsch e Silva Comarca de Nova 
Monte Verde  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

47 Leny Teixeira Stephan Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

48 Leonete Gomes 
Rodrigues 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

49 Letícia Campos 
Guedes Ourives 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

50 Letícia Frigeri 
Barboza 

Comarca de Nobres Servidor do 1º grau de jurisdição 
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51 Ligia Cristina Sarubbi 
Santos 

Comarca de Rosário 
Oeste 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

52 Luana Wendt Ferreira Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

53 Lucileide Santos de 
Oliveira Dusanoski 

Comarca de Apiacás Servidor do 1º grau de jurisdição 

54 Lucilene da Rosa Comarca de Juína  Servidor do 1º grau de jurisdição 

55 Ludhiana Alves 
Mendes Oliveira  

Comarca de 
Paranatinga 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

56 Luzineth Maria Zattar Comarca de 
Diamantino 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

57 Mael Kanaan de 
Oliveira 

Fórum da Capital  Servidor do 1º grau de jurisdição 

58 Marcia da Silva Costa Comarca de 
Tabaporã  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

59 Marcus Vinícius 
Carvalho Pinto 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

60 Maria Alice Pinto de 
Arruda Zampieri 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

61 Maria das Graças 
Sombra Teixeira  

Comarca de 
Aripuanã  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

62 Maria Rodrigues 
Monção  

Comarca de Jaciara Servidor do 1º grau de jurisdição 

63 Marlene Aparecida 
Ressutte 

Comarca de Alto 
Taquari  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

64 Maurilio Gobatti de 
Mattos Junior 

Juizado Especial 
Cristo Rei - Várzea 
Grande 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

65 Michelle Faifer 
Morelli Ferreira 

Comarca de Lucas 
do Rio Verde/ Setor 
Interprofissional 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

66 Milto Gomides Comarca de 
Araputanga 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

67 Mônica de Almeida 
Silva 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

68 Murilo Victorio de 
Albuquerque  

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 
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69 Nádia Aparecida de 
Araújo Martins 

Comarca de Campo 
Verde 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

70 Nercy Anchieta Comarca de Várzea 
Grande 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

71 Poliana Lopes 
Mageski 

Comarca de Itaúba  Servidor do 1º grau de jurisdição 

72 Priscilla de Lima 
Pinheiro 

Comarca de Apiacás Servidor do 1º grau de jurisdição 

73 Regina Celia Garcia 
Borges 

Comarca de Nobres  Servidor do 1º grau de jurisdição 

74 Renata Cristina 
Cardoso Lino 

Comarca de Lucas 
do Rio Verde  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

75 Rosa Mônica Ferrari 
da Silva Souza 

Comarca de Colniza Servidor do 1º grau de jurisdição 

76 Roseli Cardoso 
Saucedo Magalhães 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

77 Rosil Venina da 
Fonseca 

Fórum da Capital Servidor do 1º grau de jurisdição 

78 Rosimeire Neves da 
Silva 

Comarca de 
Aripuanã 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

79 Sandra de Lima 
Longhi 

Comarca de São José 
dos Quatro Marcos 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

80 Sielly Pereira Gomes Comarca de Jaciara  Servidor do 1º grau de jurisdição 

81 Silvana Angela 
Santana Kirchesch 

Comarca de Chapada 
dos Guimarães 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

82 Silvana Maria 
Mazzonetto 

Comarca de Água 
Boa 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

83 Suenir Divino da Silva Juizado da Infância e 
Juventude da 
Comarca de 
Guiratinga  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

84 Telma Basilio de 
Oliveira 

Poder Judiciário do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

85 Thalles Cajango Iori 
Rodrigues 

Comarca de 
Rondonópolis  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

86 Thayz Helena Gahyva 
Bezerra 

Núcleo de Execução 
Penal da Comarca de 
Cuiabá  

Servidor do 1º grau de jurisdição 



Relatório Audiência Pública - Busca Ativa: Estratégias para 51

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/Nº - CPA –         
CUIABÁ – MT – CEP.: 78.050-970 – TELEFONE 3617-3000 

 

87 Valdete Luiza Ascari 
Salvalaggio 

Comarca de 
Arenápolis 

Servidor do 1º grau de jurisdição 

88 Wanderleia de 
Albuquerque Silva 

Comarca de Nova 
Monte Verde  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

89 Widney Maycon de 
Lima Alves 

Juizado da Infância e 
Juventude da 
Comarca de 
Primavera do Leste  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

90 Yara Aparecida 
Correa Reali 

Comarca de Sinop  Servidor do 1º grau de jurisdição 

91 Zelia Alves Bispo da 
Silva 

Comarca de 
Paranatinga  

Servidor do 1º grau de jurisdição 

Total  91 
 

4. Lista de Presença Servidores -  2º Grau de Jurisdição 

  Nome completo  Instituição / 
Segmento Perfil dos Participantes 

1 Anatalia da Conceição 
Araújo  

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

2 Angela Cristina Gaspar 
Nogueira 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

3 Cleci Pavlack 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

4 Diego Tiago Da Costa 
Cabral 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

5 Elaine Zorgetti Pereira 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

6 Elcio de Carvalho 
Evangelista 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

7 Flávio Pinto 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

8 Francismar Petini 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 
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9 Irai Sparapan de Brito 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

10 Ivone Leite Moreira 
Moura 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

11 Johnny Marcus Ribeiro 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

12 Kalia Ramos Miranda 
Farina 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

13 Karine Marcia Lozich 
Dias  

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

14 Maria José Ferreira de 
Lima Shimakawa 

Corregedoria Geral 
da Justiça/ Tribunal 
de Justiça de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

15 
Nadir dos Santos Nadaf 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

16 Naira Piccinini Fabro 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

17 Onizete Monteiro 
Martinez 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

18 Oscar Trindade  
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

19 
Ozéias Correa de Brito  

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

20 Randis Mayre 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

21 Ranniery Wanrhawtt 
Azeredo de Queiroz 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

22 Rosemeire Santini 
Pincerato 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 
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23 Sandra Maria Castilho 
Ribeiro Miranda  

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

24 Simoni Perri 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

25 Vanessa Pereira de 
Oliveira 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

26 
Wagne Zanan - 
Comunicação TJMT 
(Convidado) 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato 
Grosso 

Servidor do 2º grau de jurisdição 

Total  26 
 

5. Lista de Participantes -  Outros órgãos /associações do Estado de Mato 
Grosso 

  Nome completo  Instituição / Segmento Perfil dos Participantes 

1 Andréia Mesquita 
Foratto 

Secretaria Municipal de 
Educação Cuiabá - MT 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

2 Catalina de Barros 
 

CRAS São José 
Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

3 Cláudia Coutinho 
Prefeitura de Água Boa 
/MT - Secretaria de 
Assistência Social 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

4 Cláudia Cristina Ferraz 
de Sousa Casa Civil 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

5 Cristiane Ribeiro de 
Moraes  

CMDCA - Cuiabá – 
Conselho Tutelar 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

6 Denise Pereira de 
Araújo Campos AMPARA/GAA 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

7 Eliacir Pedrosa da Silva AMPARA 
Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

8 Fabiana Aparecida 
Uemura 

Unidade de 
Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e Adolescentes 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

9 Fernanda Denadai 
Neves Bueno 

Ampara - Grupo de 
apoio à adoção 

Representantes de outros órgãos 
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/associações de MT 

10 Flavio Pimenta de Souza 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso 
do Sul - TJMT 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

11 Gizelia Santos de 
Oliveira Conselho Tutelar CPA 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

12 Helenita Schulz Feistel Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

13 Ivone Jesus Alexandre Universidade do Estado 
de Mato Grosso 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

14 Joice de Souza Pinto 
Galdino 

Centro de Referência da 
Assistência Social - 
CRAS. 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

15 Larissa Cristine Varanda 
Ventresqui Guedes TJMT 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

16 Lindacir Rocha 
Bernardon AMPARA 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

17 Lorete Richetti Estado 
Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

18 Lorrayne Rodrigues da 
Silva  Conselho Tutelar 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

19 Marcia Alessandra 
Garcia Magalhães Conselho Tutelar 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

20 Maria do Socorro do 
Carmo Santos 

Centro de Referência da 
Assistência Social - 
CRAS 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

21 Marilene de Souza 
Carvalho 

Secretaria Municipal de 
Educação/Assessora 
pedagógica 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

22 Paulo Roberto Jorge do 
Prado 

Ministério Público 
Estadual 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

23 Ronaldo Chaves da 
Silva Ampara/ Cmdca VG 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

24 Rúbia Regina Martins de 
Santana 

Coordenadoria de 
Proteção Social 
Especial/ Alta 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 
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Complexidade - 
SETASC 

25 Tatiane Barros Ramalho OAB/MT  
Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

26 Valnice Silva dos Santos 
 

Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

27 Willian Leite de Campos  
Conselho Municipal de 
Direitos da Crianças e 
Adolescentes 

Representantes de outros órgãos 
/associações de MT 

Total 27 

 

6. Lista de Participantes de Outros órgãos /associações - Outros estados 

  Nome completo  Instituição / 
Segmento Perfil dos Participantes 

1 Alexsandra Rabelo Pena 

Tribunal de Justiça de 
Pernambuco / Vara 
da Infância e 
Juventude de Olinda 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

2 
Andressa Rosa de 
Almeida Rondon 

Secretária da 
Educação – SEDUC 
MT 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

3 
Ângela Cristina Campos 
Gomes 

Quintal de Ana – 
Niterói/RJ  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

4 Bárbara Toledo 
Grupo de Apoio a 
Adoção do Estado do 
Rio de Janeiro 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

5 
Carla de Paiva 
Rodrigues 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

6 
Carlos Brito de Lima 

Tribunal de Contas 
do Estado de Mato 
Grosso 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

7 
Dina Maria Pinheiro 
Cezar 

Tribunal de Justiça do 
Ceará  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 
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8 
Edvania Freitas de 
Meneses Tavares 

Tribunal de Justiça de 
Goiás  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

9 
Ellen Evaristo de 
Carvalho 

Unesa/ GAA Ana 
Gonzaga Zona Norte 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

10 
Emilene Freire de Castro 
Melo 

Grupo de Apoio à 
Adoção do 
Paulista/PE 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

11 Ewerton Nicoli Tribunal de Justiça do 
Espirito Santo  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

12 Flavia Barcellos N/A Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

13 Helerson Elias Silva 
Tribunal de Justiça do 
Espirito Santo  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

14 Hélia Viegas Silva 
Tribunal de Justiça de 
Pernambuco /Juíza de 
Direito  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

15 
Janaína Inês de Oliveira 
Xavier 

Instituição de 
Acolhimento Lar 
Nikolas 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

16 Janine Oliveira Cardeal 
SEMAS / Unidade de 
Acolhimento de 
Maceió 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

17 
Karin Pimentel de 
Araújo 

Tribunal de Justiça de 
Goiás  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

18 
Keury Juliana Santos 
Silva de Urcino  

Tribunal de Justiça de 
Goiás 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

19 
Licinéia da Silva 
Barreiros 

Vara de Infância e 
Juventude de Ilhéus  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

20 
Lívia Regina Ferreira 
Silva 

Tribunal de Justiça de 
Goiás 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

21 
Lucia Helena de Lima 
Sampaio Lucas 

Tribunal de Justiça de 
Pernambuco  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

22 Luciene Freitas da silva Prefeitura do Recife Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 
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23 Maíra Rangel de Medina 
Conselho Tutelar do 
Estado do Rio de 
Janeiro  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

24 
Marcia Maria dos Anjos 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional de 
Alagoas 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

25 
Maria Josely Guedes 
Eloy 

Instituição de 
Acolhimento Lar 
Nikolas 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

26 
Milene Dias Alves 
Miranda 

Prefeitura Municipal 
de São José dos 
Campos 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

27 Noadia Iris da Silva UFRPE Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

28 Odete Janot Garib Tribunal de Justiça de 
Goiás 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

29 
Priscila Andrade de 
Oliveira Barcellos  

TJPE/Comissão 
Estadual Judiciária de 
Adoção 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

30 
Priscilla Azevedo 
Monteiro de Abreu 

Tribunal de Justiça de 
Alagoas 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

31 
Rosena Maria Alves da 
Luz Alvarenga 

Grupo de apoio à 
adoção Mãos Amigo 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

32 
Sandra Cristina 
Pelegrino 

Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais - Vara 
Única 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

33 
Sávio Renato 
Bittencourt Soares Silva 

Ministério Público do 
Estado do Rio de 
Janeiro  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

34 Sergio Luiz Kreuz Tribunal de Justiça do 
Paraná  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

35 
Sibelle Sena Silva 
Coutinho Mours 

TJGO Juizado da 
Infância de Goiânia 

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 
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36 
Stella Gigante 
Montalvão Quintal de Ana Representantes de outros órgãos Outros 

órgãos /associações - Outros estados 

37 
Suellyn Adrianne Gama 
Mendes Fórum/Etic Representantes de outros órgãos Outros 

órgãos /associações - Outros estados 

38 Tereza Pereira do Carmo Universidade Federal 
da Bahia  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

39 
Waleska Cordeiro 
Silvério Costa 

Tribunal de Justiça de 
Goiás  

Representantes de outros órgãos Outros 
órgãos /associações - Outros estados 

Total  39 

 

7. Lista de Participantes - Sociedade 

  Nome completo  Instituição / Segmento Perfil dos Participantes 

1 Adriano Monteiro Soares Unesa/ GAA Ana 
Gonzaga Zona Norte Sociedade 

2 
Ana Lúcia do Nascimento 
Marques Estácio de Sá Sociedade 

3 
Ana Vitoria Silva Dos 
Santos  Sociedade Sociedade 

4 Celly Elane Freire  Sociedade Sociedade 

5 
Cleidenice Reis de 
Oliveira Saelens  Sociedade Sociedade 

6 
Cristiana Barros Vieira 
Tavares Bacharel em direito Sociedade 

7 Deise dos Santos Alves Camaçari Sociedade 

8 Filippe da Silva Pereira Universidade Estácio de 
Sá Sociedade 

9 
Gabriella Maria dos 
Santos Curvelo  

Unesa/ GAA Ana 
Gonzaga Zona Norte Sociedade 
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10 Gabriel dos Santos Lower Sociedade Sociedade 

11 Gustavo Barbosa   Sociedade Sociedade 

12 Jéssica Cardoso Lourenço Universidade Estácio 
Nova Iguaçu Sociedade 

13 Joana Fernandes Santos Sociedade Sociedade 

14 
Leandro Marilhano 
(Convidado) Sociedade Sociedade 

15 Lisuiane Martins Cardoso  Unicesumar Sociedade 

16 
Luciana Colnago 
Gamballi  

Gabinete da Vereadora 
Michelly Alencar Sociedade 

17 Marcelo Feres Bressan   Sociedade Sociedade 

18 Mariana Pinto de Arruda Clinica médica Sociedade 

19 Myrna Viana (Convidado)  Sociedade Sociedade 

20 Naiara Bicalho  Sociedade Sociedade 

21 
Nalvanei da Silva Jacinto 
Figueiredo   Sociedade Sociedade 

22 Nanda luz soares quadros Advogada Sociedade 

23 Jose Henrique Policarpo Sociedade Sociedade 

24 
Paulo Antonio Mikuni 
Mendonça  Sociedade Sociedade 

25 
Priscila Santos Raimundi 
Carlos Pereira Ribeiro  OAB Sociedade 

26 Rita Sullek  Sociedade Sociedade 

27 Scheila Pedroso  Sociedade Sociedade 

28 Silvana de Moura Moreira  Sociedade Sociedade 

29 Sueli Santos  Sociedade Sociedade 

30 
Valeria Martinazzo 
(Convidado)  Sociedade Sociedade 
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31 Viviane Santos  Sociedade Sociedade 

32 
Vinicius Janot Garib 
Amaral   Sociedade Sociedade 

33 Vinicius Zampieri Biglar Sociedade 

34 
Welinton Fabiano da 
Silva  Sociedade Sociedade 

35 Yasmin Silva  Sociedade Sociedade 
Total 35 

 

Total Geral de Participantes 256 
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CIA 0021107-88.2021.8.11.0000   
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO 
 

1 - Atividade:  

 Atendendo a  Portaria Conjunta TJMT/PRES/CGJ nº 465/2021, que dispõe 

sobre o Regimento Interno da Audiência Pública que será realizada nesta 

cidade de Cuiabá/MT com a temática:  “Busca Ativa -  Estratégias para 

inserção familiar de crianças e adolescentes acolhidos.”  

 

2 – Programação – Palestrantes - Mediador: 

Participação de membros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

 . Presidente do e. Tribunal de Justiça Desembargadora Maria Helena 

Gargaglione Póvoas 

 . Vice-Presidente do e. Tribunal de Justiça e Coordenadora do 

CEMULHER Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

 . Corregedor-Geral de Justiça do e. Tribunal de Justiça Desembargador 

José Zuquim Nogueira    

EIXOS:  

 I - EIXO 1 - O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E 

A BUSCA ATIVA 

- 14h- Palestrante: Dr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva, Procurador de 

Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

- 14h30- Palestrante: Dra. Hélia Viegas Silva, Juíza de Direito e Secretária 

Executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, do Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco - Experiência com o Projeto “Família: Um 

direito de toda criança e adolescente”.  

- 15h- Participação/Debatedora: Priscila Barcellos- Analista Judiciária/Pedagoga 

– TJPE 

 II - EIXO 2 - VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

- 15h15- Palestrante: Dr. Sérgio Luiz Kreuz, Juiz de Direito – TJPR – Experiência 

com o Aplicativo A.DOT  – ferramenta de Busca Ativa.  
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- 15h45- Palestrante: Dra. Silvana do Monte Moreira – Advogada do Estado do 

Rio de Janeiro.  

- 16h15- Participação/Debatedora: Desembargadora Maria Erotides Kneip – 

TJMT 

 

 II - EIXO 3 – BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA DIREITO DE 

TODOS 

- 16h30- Palestrante: Dr. Ewerton Nicoli, Juiz de Direito - TJES – Experiência 

com o Projeto de Busca Ativa “Esperando por Você”. 

- Participação/Debatedores:  

- 17h- Lindacir Rocha Bernardon- AMPARA 

- 17h15- Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, Juiz de Direito – Coordenador da 

Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

Mediador da Audiência Pública – Dra. Christiane da Costa Marques Neves 

 

3 – Portaria Conjunta: Andamento n.2/TJ  

 
4 - Descrição:  

 Audiência Pública com a temática: “Busca Ativa - Estratégias para inserção 
familiar de crianças e adolescentes acolhidos.” Discutir com a sociedade as 
diferentes formas de Violência Doméstica e Familiar neste Estado, de modo a 
identificar estratégias para evento faz parte do planejamento estratégico da atual 
gestão da Corregedoria no que diz respeito a implementação de ações que visem 
a redução das crianças e adolescentes acolhidos nas instituições do Estado de 
Mato Grosso.     

 
5 –  Data Audiência Pública – 31 de maio de 2021 

 

6 – Horário: 13 horas e 30 minutos e encerramento às 19 horas, 

 

7 - Carga Horária: 5h30 horas/aula. 

 

8 - Local: Plataforma Microsoft Teams  
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9 – Documentos juntados: 

 Relatório final de turma; 
 
10 - Relatório Quantitativo:  

 
    31 de maio de 2021 – 13h30 as 19h 

 
Inscritos 253 
Participantes presentes em Audiência Pública 245 
Palestrantes / Facilitadores / Mediadores 011 
Total participantes 256 

 
 Observações:  
 

 A Audiência Pública foi realizada por videoconferência na Plataforma Microsoft 

Teams, transmitida pelo canal do YOUTUBE. 

 A inscrição realizada, exclusivamente pela internet, no período de 17 de abril de 

2021 até dia 27 de maio de 2021, às 17h.  Após a inscrição foi encaminhado o 

acesso à Plataforma Teams, através de link.   

 A atividade foi realizada por videoconferência, considerando as medidas 

preventivas adotadas pelo Poder Judiciário para evitar o Covid 19.   

 A Coordenadoria da Escola dos Servidores, por meio do Departamento de 

Planejamento e Estudos da Escola dos Servidores e Gestão de Acompanhamento 

e avaliação de cursos realizou os procedimentos para inscrição, confirmação e 

envio do link para acesso a sala virtual da Audiência Pública, acompanhamento 

durante o evento; bem como a divulgação em conjunto com a Coordenadoria de 

Comunicação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 Após sua realização o evento foi registrado junto ao Sistema da Escola dos 

Servidores – SGE, gerando uma relação dos presentes para os quais 

posteriormente serão encaminhados Certificado de Participação. 

Cuiabá, 8 de julho de 2021. 
 
 
                          Assinado digitalmente 
             Luciana Castrillon da Fonseca Salema 
             Gestão de Acompanhamento e Avaliação  
                   da Escola dos Servidores  

LUCIANA CASTRILLON DA 
FONSECA SALEMA:3942

Assinado de forma digital por 
LUCIANA CASTRILLON DA 
FONSECA SALEMA:3942 
Dados: 2021.07.08 15:39:41 -04'00'
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7.6 Quantitativo de Visualização através do Canal YOUTUBE

                                                                               

Total de visualizações YOUTUBE – 584

7.7 Apontamentos por Tema
Durante a realização da audiência foram registradas 90 manifestações, sendo que majori-

tamente os apontamentos foram direcionados ao Tema: Eixo I: “O Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária e a Busca Ativa”, consoante gráficos abaixo:

Total de Manifestações: 90
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Número Eixo Palestra Manifestação Autor

1 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Quem estamos expondo quando há uma criança institucionalizada? Um sistema que não 
teve a capacidade de destituir o poder familiar a tempo, um sistema que privilegia 
exageradamente a reintegração familiar e traumatiza a criança - quem trabalha na 

comissão estadual judiciária de adoção sabe do que eu estou falando - três ou quatro 
reintegrações tentadas só porque é filho biológico, quando aquela família muitas vezes já 

exibe desde o primeiro momento uma grande incapacidade de lidar com a criança.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

2 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Criamos uma falsa proteção que se chama “segredo judicial” em relação a esses 
processos, que se chama preservação da imagem da criança, e que na verdade serve 
apenas para deixar essa criança absolutamente invisível, intangível para aqueles que 
podem adotar, intangível para os que podem apadrinhar, intangível para aqueles que 

querem ir lá fazer uma visita. São presidiárias sem crime! E nós as mantemos hoje, nossas 
instituições são as responsáveis por esse sistema injusto, temos que ter a coragem de 

assinar essa carta de alforria.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

3 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Precisamos proteger a privacidade das pessoas, isso não está em discussão, mas temos 
que saber que há outro bem jurídico ao lado da privacidade das pessoas, o direito à 

convivência familiar e comunitária, o direito ao abraço, afeto, carinho, que é superior em 
termos de importância humana, portanto, superior juridicamente, como valor jurídico, ao 

direito à privacidade.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

4 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Portanto, o segredo de justiça hoje apenas protege o mau funcionamento do sistema de 
proteção da criança e da rede, e também protege aqueles que agridem crianças, aqueles 
que seviciam crianças e aqueles que abandonam a criança, negligenciam a criança de 

forma grave.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

5 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

É preciso dizer que uma criança institucionalizada está sofrendo ali uma medida de 
proteção, que é a institucionalização, mas ela está sofrendo abandono, está perdendo 
tempo vital da sua infância. Hoje todos sabem que é na primeira infância que temos a 

formação de grande parte dos nossos softskills , das nossas capacidades, da nossa 
segurança emocional, e nós deixamos que essas crianças passem tempo demasiado nas 

instituições em nome de reintegrações absolutamente improváveis na sua grande maioria

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

6 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

A minha defesa é que nós temos que ter vários instrumentos de visibilidade que possam 
deixar que essas crianças sejam vistas, nós temos que ter abrigos abertos, com o cuidado 

para que as crianças não sejam abordadas de forma rude, de forma intempestiva, de forma 
desastrada, é claro que não podemos fazer uma visitação ao bel prazer do visitante, mas 
temos que ter abrigos abertos, porque precisamos ver o que acontece lá, precisamos ter 

acesso da sociedade civil aos processos de infância e juventude.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

7 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Onde está o nosso amado segredo? O amado segredo que coloca criança debaixo do 
tapete, é um segredo ruim para o direito, é um segredo inconstitucional, é um segredo que 

precisa ser efetivamente evitado.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

8 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Meus queridos, nós estamos aqui numa audiência pública e haverá, obviamente, outras 
opiniões, mas é muito importante que o êxito dessas iniciativas, como dos times de 

futebol, como do desfile, como os clipes e os vídeos que foram feitos no Mato Grosso do 
Sul, no Rio Grande do Sul, e em outros tantos estados que não consigo lembrar para 

nominar, mas sintam-se contemplados e parabenizados pela coragem de dizer-nos: “Essa 
criança existe, ela precisa de família, ela é encantadora, ela está aqui, ela é de carne e 

osso”.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

9 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Precisamos permitir os encontros de amor, nós não nos apaixonamos por papeizinhos, são 
inúmeros os depoimentos de adotantes que queriam crianças de até dois anos de idade, e 
que no abrigo se aproximaram de criança de quatro, cinco anos, de grupo de irmão, e que 

transformaram suas vidas para um outro paradigma de paternidade

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

10 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Pai adotivo tem que estar amparado por políticas públicas.Políticas públicas que não 
existem! E que ninguém sente a falta, , poucos reclamam essas políticas públicas 
específicas para lidar com o pai que pega o filho pronto, que pega o filho que foi 

traumatizado pelo abandono, que já sofreu violência em alto grau, e ele tem que ser a 
cura, é disso que estamos tratando, de gente de verdade.Se pararmos de falar de gente de 
mentira, de família biológica idealizada, de adotante idealizado, e passarmos a ver gente 
de verdade, de carne, osso e alma, nós teremos a capacidade de ter soluções muito mais 

inteligentes, interessantes, rápidas e afetivas para essas crianças. 

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

11 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Nosso desafio é criar formas de visibilidade responsável para essas crianças sem medo de 
errar, porque temos que ter responsabilidade de proteger, mas temos que deixar que elas 
sejam vistas, e vistas em um grau maior do que o nome e a foto, vistas em um grau de 
conhecimento que permita a troca de olhares, vistas em um grau de conhecimento que 

permita alguma análise da sua intimidade, do seu pensar, do seu desenho, da sua nota da 
escola,... Enfim, da sua alminha, daquilo que ela é, e isso vai fazer talvez total diferença. 

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

12 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Segundo desafio, temos que dar visibilidade dos processos de infância e juventude, temos 
que manter controle a partir da sociedade civil, do processo de infância e juventude, e dos 

abrigos e das institucionalizações, para que a sociedade civil possa saber porque cada 
criança está institucionalizada, mesmo que não se exponha a sua família de origem, 

mesmo com a preservação da identidade da família de origem, que a sociedade civil tenha 
acesso aos relatórios de uma criança “x”, cuja mãe fez isso, isso, isso, porque a sociedade 

pode perguntar ao promotor de justiça, ao juiz:“Olha, não entendo porque ela não foi 
reintegrada se essa família está visitando”. “Não entendo porque ela não vai ser destituída 

se essa família não a visita”.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

13 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Precisamos estabelecer com a sociedade civil na área da infância e juventude o mesmo 
diálogo que a magistratura e o Ministério Público têm e são obrigados a ter na área 

comercial, na área civil, na área de meio ambiente e tantas outras, portanto, dar esse passo 
de coragem e parar de tratar as crianças como propriedade da magistratura, propriedade 
do ministério público, e dizer para os adotantes: _ “Aguarda na fila, segura na mão de 

Deus que a sua hora vai chegar”. 

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

Consolidação das Manifestações realizadas na Audiência Pública 
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14 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Nós precisamos dar transparência também do Sistema Nacional de Adoção Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

15 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

A adoção é uma atitude de amor, a adoção é uma atitude de quem se coloca ao lado do 
filho para que a luz do filho brilhe, para que a luz do filho seja verdade, pode ser nosso 
filho biológico, pode ser nosso filho adotivo.Todas as crianças têm direito a esse tipo de 
paternidade, todas as crianças têm direito a esse tipo de maternidade, e é por isso que nós 

precisamos mostrar que essas crianças existem

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares 
Silva,

16 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

As pessoas precisam conhecer, isso é uma realidade, você precisa conhecer um pouco 
mais do seu futuro filho, e na hora em que essas imagens são divulgadas com um pouco 

da história dessa criança e do adolescente, um pouco do seu querer e de suas 
características, é uma ampliação e uma oportunidade, talvez a última, para que ele 

consiga a sua família pela adoção.

Doutora Hélia Viegas Silva 

17 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Portanto, foi submetido ao Conselho da Magistratura diante da grande celeuma que ainda 
existi quando da primeira versão, e também na época da segunda versão, da questão da 
inviolabilidade do direito da imagem, porque sabemos que no Estatuto da Criança e do 
Adolescente ele proíbe a divulgação de imagens das crianças e dos adolescentes, porém 
essa inviolabilidade deve ser garantida quando a divulgação da imagem é vexatória, traz 

um constrangimento, o que não é o caso da divulgação das imagens pela busca ativa, 
porque existe um direito maior que deve ser prestigiado, que é o da convivência familiar 

pela adoção.

Doutora Hélia Viegas Silva 

18 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

É importante registrar, como eu disse, que houve a autorização, que foi submetida à 
análise da legalidade o projeto pelo Conselho da Magistratura de Pernambuco, e no nosso 

Tribunal normatizamos o procedimento para a inserção dessa criança e adolescente na 
ferramenta do busca ativa através do Projeto Família. Há todo um procedimento, um rito 

que foi estabelecido através de um ato normativo, que é a resolução da CEJA, essa 
resolução existe desde 2014 e foi editada, inclusive a mais atual é a Resolução 01/2020 

de outubro do ano passado, que veio a regulamentar esse procedimento de acordo com as 
novas regras trazidas pela Resolução 289/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que 
disciplinou o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e substituiu o antigo 

Cadastro de Nacional de Adoção.

Doutora Hélia Viegas Silva

19 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

nesses quatro anos da segunda versão do Projeto Família, acho que só nós tivemos um ou 
dois casos em que o adolescente não quis ter a sua imagem divulgada, ele quis fazer parte 

do projeto, mas sem a divulgação das suas imagens nas redes sociais, ou seja, a 
esmagadora maioria quer, sim, ser vista, porque quer através dessa ferramenta conseguir 
uma família pela adoção, por isso precisa da autorização do adolescente, salvo se ele não 

puder externar por questão de problemas de saúde ou deficiência a sua vontade.

Doutora Hélia Viegas Silva

20 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

É indispensável essa divulgação das imagens dessas crianças e adolescentes para que 
possam ser vistos, porque a experiência nos mostra que deixá-los nas suas instituições de 

acolhimento sem que aquelas famílias que queiram ser pai, mãe, por adoção precisa 
conhecer o seu, quem sabe, futuro filho, e é isso que a busca ativa, essa ferramenta da 

busca ativa com divulgação de imagens permite

Doutora Hélia Viegas Silva

21 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

A busca ativa é preconizada no Plano Nacional de Convivência Familiar, utilizamos 
muito as diretrizes também; tem um documento muito interessante, que é da Associação 
Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, em que destacamos dois princípios 
fundamentais:1)Crianças e adolescentes como sujeitos de direito 2)       Buscar família 

para a criança e não o contrário.

Priscila Andrade De Oliveira Barcellos  

22 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Quando colocamos que o adolescente é inserido como sujeito de direito, eu vou falar 
muito de adolescente, porque nosso público maior são os adolescentes, eles redigem o 
texto, eles gravam os vídeos, nesse texto eles colocam o que eles sonham, o que eles 

querem, o que é que eles pensam sobre a família, o adolescente e a criança, eles também 
têm suas motivações, têm seus sonhos, a foto é divulgada, ou vídeo, nessa arte 

padronizada.antes de colocar nas redes sociais encaminhamos a história do acolhimento 
para que a criança veja, para que se veja, e verifique se quer mudar alguma coisa, se 

gostou da foto, às vezes eles mesmos batem a self.

Priscila Andrade De Oliveira Barcellos  

23 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Quando abrimos com as imagens tivemos um índice de mais de 50% das crianças e 
adolescentes que participam ou participaram do projeto, ou elas foram adotadas ou estão 

em processo de adoção, ou estão em aproximação com a família.
Vejam, é um número muito expressivo, 312 crianças e adolescentes que hoje estariam no 

SNA sem pretendentes, 172 já estão nas suas famílias ou em aproximação. 

Priscila Andrade De Oliveira Barcellos

24 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Segundo caso de adoção pelo programa - uma criança que estava há 2 anos no SNA, e 
esse comentário resume muito bem nosso projeto, eu poderia falar a tarde inteira aqui, 

mas eu não conseguiria dizer nada de maneira tão importante, tão expressiva, como esse 
internauta colocou: “É aí que a gente vê a diferença entre o formulário preenchido e a 

realidade da criança. Na frieza da letra, ela está fora do perfil que eu coloquei. Mas eu a 
adotaria sem problemas”, 

Veja bem a frieza da letra é o que queremos superar queremos dar rosto visibilidade a

Priscila Andrade De Oliveira Barcellos

25 Eixo 1
O Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária e a 
Busca Ativa”

Não estamos divulgando nada que vá comprometer, não se diz onde essa criança está, 
toda informação por e-mail desse pretendente é encaminhado para a Vara da criança para 

que ela dê alguma informação, para que faça uma seleção e a avaliação.
Então, nas redes sociais só fazemos a postagem da busca ativa e da finalização da busca, 

quando é finalizada, para que essas pessoas que acompanham as nossas redes sociais 
também saibam os que estão entrando e os que estão saindo.

Priscila Andrade De Oliveira Barcellos

1 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes 

A nossa experiência com a busca ativa começou também a partir dessa necessidade de se 
fazer alguma coisa por essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes já destituídos do 
poder familiar, e que muitas vezes infelizmente não encontravam pretendentes para fins 

de adoção.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

2 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes 

A Constituição Federal diz no art. 227 que é dever de todos buscar essa convivência 
familiar da criança, e quando nós, como estado, retiramos uma criança, um adolescente da 

sua família de origem, certamente estamos imaginando que vamos fazer algo diferente, 
vamos fazer algo melhor para essa criança e para esse adolescente, mas nem sempre é 
isso que acontece. Muitas vezes essas crianças destituídas do poder familiar, que não 

encontraram pretendentes à adoção, simplesmente estão condenadas a viverem o resto 
dos seus dias numa instituição de acolhimento o que é muito triste com as consequências

Dr. Sérgio Luiz Kreuz
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3 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

E eu sempre digo que o acolhimento institucional nunca pode ser a solução definitiva 
para crianças e adolescentes afastadas das suas famílias naturais ou extensas.Nós, como 
estado, temos a obrigação, não só como estado, mas também como sociedade, nós temos 
a obrigação de buscar algo melhor para essas crianças e esses adolescentes, não podemos 

nos conformar que uma criança ou adolescente não tenha pretendente de adoção e 
também não tenha, por exemplo, um acolhimento familiar para essa criança, ainda que 

eventualmente a adoção não seja a única solução, mas o abrigo ou a instituição 
certamente é a pior de todas essas soluções que podemos ter para uma criança.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

4 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

Aplicativo  que chamamos de A.Dote, que é o primeiro aplicativo de adoção do Brasil. 
Lançado após a aplicação de criterios : 1. Esgotar as possibilidades de colocação em 

família substituta pelas vias tradicionais, ou pelo cadastro local ou então pelo Sistema 
Nacional de Adoção.

2. Preparação/acompanhamento do adotando
1. Autorização do adotando (quando possível)

2. Parecer técnico.
3. Autorização Judicial

4. Cautela para que a exposição não seja vexatória/humilhante.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

5 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

O aplicativo é uma plataforma que fará o vínculo das crianças e adolescentes em 
condições de adoção, com os pretendentes habilitados. Dr. Sérgio Luiz Kreuz

6 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

O aplicativo pode ser acessado por quem ?  São os pretendentes habilitados, cadastrados e 
ativos no Cadastro Nacional de Adoção, os pretendentes estrangeiros, desde que estejam 

cadastrados na CEJA, as equipes técnicas das Varas da Infância e Juventude, 
magistrados, Promotores de Justiça das Varas de Infância e Juventude e grupos de apoio à 

adoção.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

7 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

O A. DOT é o mecanismo ou ferramenta oficial de busca ativa aqui do estado do Paraná, 
os estados que aderiram e hoje já têm crianças no aplicativo, Paraná, São Paulo, Acre, 

Minas Gerais, Paraíba, Tocantins, Bahia e Mato Grosso do Sul. Tocantins ainda não tem 
criança, mas assinaram o termo de adesão na semana passada, no Dia Nacional da 

Adoção, são esses os estados.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

8 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

Temos s 33 adoções feitas, são mais 36 que estão em estágio de convivência e 21 que tem 
vinculação, ou seja, não estão ainda em estágio de convivência, mas já há demonstração 

de interesse na adesão.
Dr. Sérgio Luiz Kreuz

9 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

Se alguém ainda acredita que esse sistema de busca ativa não funciona, esse vídeo diz 
tudo. Dr. Sérgio Luiz Kreuz

10 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

Eu fiquei muito emocionada também. Olha que trabalhamos com isso todo dia. 
Belíssimo, belíssimo! Parabéns, doutor Sergio. Doutora Hélia Viegas Silva

11 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes  

temos cerca de 5 mil crianças e adolescentes disponibilizadas à adoção, 30.646 em 
acolhimento e no limbo jurídico 25.679, o que significa que nem o Provimento 36/2014 e 

nem o Provimento 116 estão sendo cumpridos.É necessário falar disso numa audiência 
pública para provar que criança e adolescente não têm prioridade na forma do que 

determina a Constituição Federal em seu artigo 227, ou seja, 32 anos da inserção desse 
artigo na nossa Constituição Cidadã, e até hoje a prioridade absoluta não é aplicada a 
sujeito de direito, criança, adolescente e jovem, porque essa é a única alteração no art. 

227, a inclusão de jovens.

Silvana Do Monte Moreira

12 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

O prazo para a destituição do poder familiar, que é de 120 dias, na realidade não é 
cumprida, e não é cumprida absurdamente, conforme consta do Conselho Nacional de 
Justiça no seu portal, a pesquisa da Associação Brasileira de Geometria, que diz que o 

acolhimento institucional chega a 7 anos e meio. 
Tudo para dizer o porquê nós trabalhamos a busca ativa. Trabalhamos a busca ativa 

porque hoje das 4.967 crianças e adolescentes para adoção no Brasil, 92% tem entre 7 e 
17 anos, são o que se chama adoções necessárias, crianças maiores, crianças com 

deficiência, grupo de irmãos, crianças com patologias crônicas.

Silvana Do Monte Moreira

13 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

busca ativa por Orkut, posteriormente por e-mail, por grupos whatapp , somente para 
grupos habilitados no Rio de Janeiro nós temos dois grupos da AMAR, que é Associação 
do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, onde fazemos essas buscas, e são 
na maioria das vezes exitosas. Nós também temos no Rio de Janeiro o “Abrigo de Portas 
Abertas”, porque até hoje não entendemos porque os abrigos são de portas fechadas, se 

até nas prisões você tem direito de visitação, por que os abrigos de crianças são tão 
fechados? 

 Silvana Do Monte Moreira

14 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Os grupos de apoio à adoção vão com vinte pessoas habilitandas aos abrigos, na área de 
competência da doutora Mônica Labuto, que não tenham crianças, são grupos de irmãos, 
com deficiência e crianças maiores, esse é o Abrigo de Portas Abertas. Já fazemos isso há 

6 anos, sempre fazemos um belo lanche, joga futebol ou pula corda, e fala sobre 
cidadania, de que forma?  Falamos sobre cidadania mostrando como é importante estudar 

e ter uma profissão, como é importante preservar a floresta e etc.,

Silvana Do Monte Moreira

15 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

É uma grande alegria retornar, agora nesse eixo, e depois de todos os exemplos, 
especialmente o exemplo que o doutor Sergio Kreuz nos traz e a doutora Silvana, ficamos 

se perguntando: Por que ainda temos dúvida de que é lícita, é necessária, justa, a busca 
ativa?

Desembargadora Maria Erotides Kneip 

16 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Recordo-me que no ENAPA de 2014, que denominamos ENAPA da maturidade, já 
defendíamos a possibilidade dessa busca ativa feita pelos grupos de adoção, porque são 

eles que têm de mais perto o contato com os pretendentes, o contato com as crianças 
acolhidas, e não há motivo, não há nenhum argumento factível, nenhum argumento que 

seja justo, que de alguma forma impeça que isso aconteça.

Desembargadora Maria Erotides Kneip 
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17 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Tínhamos uma visita nas instituições, na instituição de acolhimento, que na época era o
“Lar da Criança”, onde tinha uma média de 150 a 170 crianças institucionalizadas, nesse
ano de 2014, em virtude dessas visitas, foram adotadas 24 crianças só nesse ano,
consideradas “inadotáveis”, que são as adoções necessárias, de grupos de irmãos,
crianças mais velhas, crianças com deficiência.

Doutora Lindacir Rocha Bernardon

18 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

as pessoas que se habilitavam colocavam perfil até 4, 5 anos, mas na convivência se
apaixonavam, o olho no olho realmente faz a diferença, e assim foi ampliando o número
de adoções a cada ano em virtude, a cada visita nós encontrávamos habilitandos que
ampliavam o seu perfil e acolhiam aquelas crianças.

Doutora Lindacir Rocha Bernardon

19 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Então eu retomo, porque essa prática não acontece em todos os grupos de adoção,
especialmente naquele momento em que se faz a prática da adoção, o que é que impede
isso, se a visita é acompanhada por técnicos, se os grupos de apoio à adoção são
diuturnamente capacitados de todas as formas, ninguém sabe mais de adoção do que eles,
por que isso não é prática na justiça brasileira? Será que não é por isso que nós temos até
hoje essa disparidade numérica? 

Desembargadora Maria Erotides Kneip

20 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Projeto Familia acolhedora é um serviço público municipal, ele serviu de exemplo para
muitos municípios, hoje o oeste do Paraná não tem mais abrigos, quase todos os
municípios já têm acolhimento familiar, o Paraná hoje atende 17% dos seus acolhidos já
em acolhimento familiar, enquanto que a média nacional é de 4%, temos 112 serviços
ativos no estado.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

21 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

o acolhimento familiar é bom tanto para a criança pequena, assim como é ótimo também
para adolescentes. Por exemplo, tínhamos sempre 30 adolescentes internados, e
ultimamente tínhamos apenas cinco ou seis, porque muitos desses adolescentes cometiam
atos infracionais, foram colocados em famílias acolhedoras e acabaram se recuperando. É
um serviço que só tem vantagens.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

22 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Temos um projeto grande, mas que a pandemia acabou prejudicando bastante, que chama
“Projeto Acolhe Paraná”, que seria um projeto de capacitação das redes, não só para o
acolhimento familiar, mas vai incluir o acolhimento familiar, em que nós faríamos
encontros regionalizados e depois localizados em cada município para ampliar o serviço
de acolhimento familiar, então acredito que é um serviço de longo prazo, fazemos um
paralelo com outros países que implantaram, como, por exemplo, a Irlanda, que levou
trinta anos para chegar em 90% dos seus acolhidos em acolhimento familiar.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

23 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Por meio de ferramentas tecnologica que acredito,que essas ferramentas têm que ser
usadas em favor da adoção, talvez os resultados que hoje estamos colhendo são em
grande parte isso, assim como vocês estão fazendo também com a preparação, com a
capacitação dos servidores, dos juízes, que nunca podemos perder de vista, que são
sempre fundamentais nessa área da criança e do adolescente.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

24 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

Doutor Sergio, da vez anterior em que o senhor esteve aqui, não sei se o senhor se
recorda, eram quase 900 crianças acolhidas.Pelo trabalho da Corregedoria-Geral da
Justiça hoje é bem menor, se Deus permitir.

Desembargadora Maria Erotides Kneip

25 Eixo 2 Visibilidade Segura de 
Crianças e Adolescentes – 

É, claro, vê-se que dá para fazer, e sorte dessas crianças que tiveram alguém que olhou
por elas, afinal de contas, o estado somos todos nós, e como estado, estamos dizendo que
tiramos a criança para fazer melhor.Talvez fazer o nosso melhor é esquecê-la em um
abrigo.

Dr. Sérgio Luiz Kreuz

1 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Diante desse cenário, temos que avançar para uma perspectiva, uma decisão, de que a
busca ativa não é favor, a busca ativa não é alternativa, a busca não é um trabalho lateral
feito pelo técnico, pelo juiz, pelo promotor, se der tempo, para além das suas atividades
ordinárias, deve ser vista, a meu ver, como um dever, uma obrigação de todos os
integrantes da rede assistencial, incluído o Poder Judiciário.

DR. Ewerton Nicoli, 

2 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Nessa perspectiva de concretização de um direito fundamental, a busca ativa apresenta-se
como uma ferramenta importantíssima, temos as estatísticas que foram mostradas que
revelam que uma mera busca aos cadastros do SNA não é suficiente para assegurar o
encaminhamento de crianças e adolescentes a uma família substituta 

DR. Ewerton Nicoli, 

3 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

a relevante participação dos grupos de apoio à adoção, que vem contribuindo para a
mudança da feição da adoção no país, penso que a garra dessas iniciativas, dessa
conversação, dessas pontes de diálogo entre os atores do sistema de justiça, da rede
assistencial e a sociedade civil, a busca ativa revela-se como fundamental. 

DR. Ewerton Nicoli, 

4 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Então, temos que caminhar para a visão de que a busca ativa é uma ferramenta para
concretização do direito à convivência familiar e deve ser mais debatida, sistematizada e
adquirir uma metodologia para podermos trabalhar de uma forma que as boas práticas
sejam difundidas.
Percebo muito, pelo menos no estado do Espírito Santo, que uma Vara faz a busca ativa
através dos Grupos de Apoio outra Vara já não faz, assim mesmo na Justiça percebemos
que essas iniciativas são um pouco esparsas. Assim, essa mudança de concepção no
tocante a busca ativa, para além das minhas atribuições, mas como um dever a ser
cumprido, proporcionará o aprofundamento dessa procura, pelo caminho na
concretização desse direito, que é de extrema relevância para toda a criança e
adolescente, em especial das crianças e adolescentes que aguardam na fila de adoção

DR. Ewerton Nicoli, 

5 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

campanha “Esperando por Você”, amparada e normatizada pelo Provimento nº 19/2017
da CGJ do Estado do Espírito Santo, que criou o manual de busca ativa da CEJA,
incorporando dentre as iniciativas de busca ativa a campanha. Que consiste consiste na
divulgação de imagens, vídeos e um breve relato sobre a personalidade da criança através
da “internet”, principalmente na página e nas mídias sociais do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo. essa divulgação é feita em páginas de acesso público, ou seja, não se
limita aos pretendentes. Percebemos que muitos casos, chegam de pessoas interessadas,
que não se tratam de pessoas já habilitadas. Toda intermediação é ralizada pela Equipe
da CEJA, caso o interessado não seja habilitado o mesmo é encaminhado a habilitação

DR. Ewerton Nicoli, 



Relatório Audiência Pública - Busca Ativa: Estratégias para 69

Consolidação das Manifestações realizadas na Audiência Pública 

6 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

a campanha iniciou em 2016 Em 2017 foram 75 crianças e adolescentes participantes,
desses 11 já foram adotados, adoções concluídas, 09 encontram-se em processo de
adoção, 09 estão em aproximação com pretendentes e 12 permanecem na campanha.
Alguns forma excluidos da campanha por completarem maioridade e manisfestaram a
desistência da pretensão de adoção. Conseguimos com a campanha algumas adoções
tidas como extremamente difíceis, de crianças com diagnósticos de microcefalia,
portadores de deficiência severa com comprometimento elevado, essa adoção já foi
concluída através de uma pretendente do estado de Alagoas

DR. Ewerton Nicoli, 

7 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Diante da perspectiva de visualizar a busca ativa como um direito da criança e do
adolescente institucionalizado, como um dever dos operadores do sistema de justiça, é um
caminho sem volta, já mencionaram um projeto de lei nesse sentido, o Conselho Nacional
de Justiça dá divulgação à iniciativa dessa natureza e, em seu próprio site já publicou
reportagens, teve criança participante demonstrando que não enxerga nesse proceder
nenhuma violação de direitos, mas tentativas válidas, comprovadamente eficazes de
tutelar essas pessoas nesse aspecto tão importante, que é pertencimento a uma família, nas
suas mais diversas formas.

DR. Ewerton Nicoli, 

8 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Percebemos nos encontro dos pretendentes, com essa visibilidade que se começou a dar
para as crianças, que realmente surgia a necessidade de fazer busca ativa, de mudar
aquele conceito que se tinha antes da Constituição Federal, que era buscar uma criança
para uma família, um casal, tínhamos realmente que correr atrás das famílias para as
crianças e adolescentes disponíveis para adoção.

Lindacir Rocha Bernardon

9 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

campanha adoção na Passarela realizada em 2016 no municipio de Varzea grande, O
resultado que tivemos em 2016 foram dois casais, famílias amigas, que sequer estavam na
lista de pretendentes, que se interessaram por duas crianças, que já exaustivamente
tinham sido consultadas na lista, uma menina de 14 anos e um menino de 10. E essas
famílias depois do evento vieram nos procurar, orientamos, fizeram curso, habilitaram-se
e adotaram

Lindacir Rocha Bernardon

10 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Na segunda edição campanha adoção na Passarela, Cuiabá também participou junto, e 
como fruto, nós tivemos também a adoção da Gabriela, e os seus pais não estão aqui hoje 
porque estão em Vila Rica buscando outra criança

Lindacir Rocha Bernardon

11 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Então, o que aconteceu na verdade, no dia 21 era o dia do desfile, às 19 horas, e às 14 
horas um advogado postou fazendo uma crítica violenta, dizendo que estávamos voltando 
ao tempo da escravidão onde se comercializava os escravos, e que estaríamos fazendo a 
mesma coisa, e nessa postagem este advogado marcou 50 e poucas pessoas ligadas à 
imprensa. O que aconteceu no dia seguinte? O Brasil inteiro falava sobre isso.
Mas o aspecto positivo que eu vejo, é que apesar do sofrimento, apesar dos choros, das 
dores a semana inteira,  o que eu vejo de muito gostoso é que o mundo inteiro, vários 
países falaram sobre isso e ampliou-se muito mais a busca pela adoção em nosso Estado. 

Lindacir Rocha Bernardon

12 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Então, essas audiências públicas são de extrema importância para que nós aqui em Mato 
Grosso avancemos nessas metodologias ousadas, óbvio, com respeito né, dentro daquilo 
que se espera do bom senso, mas que avancemos e apliquemos, incentivemos a nossa 
magistratura junto com os nossos parceiros a dar uma visibilidade segura para as nossas 
crianças e adolescentes, que estão ali dentro das unidades de acolhimento esperando que 
alguém olhe para elas.

Doutor Túlio Duailibi Alves Souza

13 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Que o nosso Tribunal possa avançar e consolidar essa ousadia e essa coragem que o 
Estatuto da Criança e a Constituição Federal nos impõem. Somente conseguimos 
transformar essa realidade e transformar a vida dessas crianças se tivermos um pouco de 
audácia. Caminhar nesse sentido nos fará com certeza melhor do que nos encontramos 
hoje

Doutor Túlio Duailibi Alves Souza

14 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

precisamos sair da superficialidade das discussões do Estatuto e entender, e a sociedade 
entender, o espírito de proteção e de garantia que o Estatuto promove nas nossas crianças, 
porque não existe nação nesse mundo desenvolvida, que não trouxe crianças ou 
adolescentes enquanto prioridade

Doutor Túlio Duailibi Alves Souza

15 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Estar aqui com vocês é muito emocionante, poder participar, e se conseguirmos, e eu não
tenho medo, Túlio, e eu sei que você também não tem, e já que vocês já enfrentaram tudo
isso, nós enfrentaremos mais, vamos levar isso adiante, vamos fazer essas crianças
aparecerem, essas crianças e adolescentes, olha o tanto de gente que nos apoia, que está
aqui conosco, conseguimos, sim. 

Doutora Christiane

16 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

lindo saber que os nossos juízes e os nossos desembargadores têm esse olhar especial e 
diferenciado para a causa. Enche-nos de orgulho, saber que Mato Grosso tem 
desembargadores e juízes assim, que lutam conosco, por exemplo, o Dr. Túlio, que esteve 
o tempo todo do lado da OAB.

Doutora Tatiane Barros Ramalho

17 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Esse é um projeto que confesso, ainda não sei se daríamos visibilidade de forma ampla ou
de forma parcial, mas assumo o compromisso nesse momento de que não olvidarei
esforços para que seja implantado.Vamos retirar da invisibilidade essas crianças, dando
visibilidade e oportunidade, mas prefiro discutir melhor, não em período longo, mas ainda 
essa semana com a Desembargadora Maria Erotides, com a doutora Tatiane, com o
doutor Túlio, com a doutora Lindacir, com o desembargador Paulo da Cunha, enfim,
levar à baila, trazer a lume todos esses ensinamentos e experiências que nos foi no dia de
hoje proporcionados.

Desembargador José Zuquim Nogueira 

18 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

Eu penso que estamos no caminho, como o senhor diz, vamos discutir já que a audiência
pública tinha essa finalidade, trocarmos ideias, conversarmos a respeito disso, e eu penso
que essas considerações que o senhor fez, e nós discutimos, todos nós, para chegarmos a
um denominador comum, algo que seja razoável para todas as instituições, é o melhor. E
sempre, claro, ouvindo os adolescentes sobre o interesse ou não de mostrar a imagem,
como foi amplamente debatido na tarde de hoje.

Doutora Christiane da Costa Marques 
Neves
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19 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção -
Família Direito de Todos” 

A abertura dessas casas, justamente como a Lindacir expôs, a desembargadora Maria
Erotides expôs, em 2014 essas crianças eram vistas, a doutora Silvana expôs o que
acontece ainda no Rio de Janeiro, se elas forem vistas serão adotadas, lógico que não
podemos fazer isso agora, é tempo de pandemia, mas as coisas acontecem, uma hora isso
vai passar.

Doutora Christiane da Costa Marques 
Neves



Relatório Audiência Pública - Busca Ativa: Estratégias para 71

Número Eixo Palestra Sugestão Autor

1 Eixo 1 O Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária e a Busca Ativa”

Acredito que podemos ousar mais, ousar como o Tribunal 
de Justiça de Pernambuco, do meu amigo Luiz Carlos 
Figueiredo, maravilhoso magistrado brasileiro, que é um 
homem do Brasil, não é só de Pernambuco, os 
pernambucanos têm que partilhar esse homem conosco, 
partilhar da generosidade daquele homem que fez o 
pequeno torcedor, “Adote um Campeão” entrando com os 
times de futebol de Recife. Ele fez com que gente 
invisível fosse vista, fez com que meninos de dezessete 
anos de idade, para os quais todos acham que a adoção é 
impossível, encontrassem família.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares Silva,

2 Eixo 1 O Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária e a Busca Ativa”

Como faremos esse controle? Vamos debater aqui as 
formas de facultar o controle social dos processos de 
infância e juventude, as formas de fazer uma visitação 
segura e permanente aberta dos abrigos, a forma de 
fazermos desfiles e termos eventos em que as crianças de 
abrigo tenham o direito de serem vistas, elogiadas, o 
direito de terem orgulho e amor próprio, porque os nossos 
filhos têm, nós assinamos uma “autorizaçãozinha” e eles 
participam do balé, do programa de televisão, do 
programa de YouTube. Será que criança 
institucionalizada não tem direito à Facebook?  _“Vai ser 
vista”, “vai poder contar que é institucionalizada”.

Doutor Sávio Renato Bittencourt Soares Silva,

1 Eixo 2 Visibilidade Segura de Crianças e
Adolescentes

Será que não está na hora de nós abrirmos a discussão 
lógica de que não somos donos das crianças colocadas 
nos abrigos? E se formos donos, nós temos 
responsabilidades de todas as formas, cível e criminal, 
porque elas estão lá até hoje, era melhor não sermos.

Desembargadora Maria Erotides Kneip 

2 Eixo 2 Visibilidade Segura de Crianças e
Adolescentes

Por mais que queiramos proteger a invisibilidade, não é 
proteção coisa nenhuma, e nunca foi e nunca haverá de 
ser. Eu queria, como isso para mim é um ponto pacífico, o 
que falta é integrarmos em projetos como esse, o A.Dote, 
por que Mato Grosso ainda não aderiu ao projeto A. 
Dote, não seria uma grande saída? Nós temos 400 vidas 
humanas.

Desembargadora Maria Erotides Kneip 

3 Eixo 2 Visibilidade Segura de Crianças e
Adolescentes

Criar grupos de adoção em todos os polos do estado, para 
que realmente seja preparado, para que realmente seja 
discutido o processo de adoção, inclusive com preparação 
aos pretendentes e às crianças também e adolescentes

Desembargador José Zuquim Nogueira 

1 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção - Família Direito 
de Todos” 

Hoje temos uma grande oportunidade, eu estava 
conversando com o desembargador Paulo da Cunha, nós 
temos um time de futebol que estreia na série A do 
campeonato brasileiro e temos uma grande oportunidade 
de dar mais um instrumento de visibilidade às nossas 
crianças e trazer o tema de incentivo à adoção, dar força a 
esse tema, aqui no nosso Estado,Acredito que para a 
Federação Mato-Grossense De Futebol e para o time do 
Cuiabá, será um orgulho para eles contribuir ou 
patrocinar essa bandeira nessa causa da adoção, 
principalmente, aumente uma metodologia, um 
instrumento de busca ativa

Doutor Túlio Duailibi Alves Souza

2 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção - Família Direito 
de Todos” 

Abertura de casas de acolhimento nos polos, inclusive eu 
já passei à doutora Christiane, para que possamos fazer 
juntamente com a doutora Lindacir uma reunião, ainda 
essa semana, para discutirmos isso, e está convidada a 
desembargadora Maria Erotides, o doutor Túlio e também 
a doutora Tatiane, porque o nosso tempo urge. 
Precisamos realmente discutir isso o mais rápido possível, 
e na semana passada eu já solicitei à doutora 
Christiane;Com relação à criação e abertura das casas de 
acolhimento, já vamos discutir essa semana, se possível 
de conformidade com a pauta de vocês. 

Desembargador José Zuquim Nogueira 

3 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção - Família Direito 
de Todos” 

Acredito que precisamos discutir também, como será feita 
a disponibilização dos vídeos das crianças aptas à adoção, 
que pode ser inicialmente feito pelo site do nosso 
Tribunal, podemos discutir e ver essa possibilidade;

Desembargador José Zuquim Nogueira 

4 Eixo 3 “Busca Ativa para Adoção - Família Direito 
de Todos” 

Implantar essas metas é a meta principal da Corregedoria-
Geral da Justiça no tocante à adoção no decorrer desse 
ano;

Desembargador José Zuquim Nogueira 

Consolidação das sugestões registradas na Audiência Pública 
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Número Eixo Palestra Questão Autor Resposta

1

Eixo 1 - O Direito 
à Convivência 

Familiar e 
Comunitária e a 

Busca Ativa”

Dra Hélia

Deixo a minha pergunta aqui, quando essas 
crianças tornam-se adultas onde elas vão, quais 
as políticas públicas que foram feitas para 
amparar essas pessoas? Acredito que elas 
poderiam ser inseridas em um percentual da 
habitação, seria bom também, deve ser muito 
difícil sair de uma instituição sem ter para onde 
ir”.

Simone Queiroz: 

Então, o que é feito para minimizar essas perdas da não convivência em uma família pela adoção? Esse jovem tem que ser 
fortalecido para garantir a sua autonomia na vida adulta, nós temos o trabalho, que é feito pela equipe técnica da casa de 
acolhida, de inserir em cursos profissionalizantes que são oferecidos pela rede interdisciplinar, é muito importante esse 
trabalho intersetorial na área da infância e juventude, cursos profissionalizantes e, paralelamente a isso, a importância do 
trabalho conjunto do programa de apadrinhamento.                                                                                                                            
Em Pernambuco temos o programa de apadrinhamento que são realizados pelas Varas da infância, em outros tribunais existe a 
parceria com os grupos de apoio à adoção nesse trabalho de apadrinhamento, então nós temos padrinhos afetivos que 
minimizam essas dores da ausência de uma convivência familiar, padrinhos financeiros que custeiam cursos profissionalizantes 
para esses adolescentes, e na CEJA nós temos um programa, que é o “Pernambuco que Acolhe”, que é de apadrinhamento.         
Paralelamente a isso, o próprio plano de convivência familiar e comunitária dispõe que o adolescente que completou os 18 
anos, atingiu a maioridade, não será expulso daquela casa de acolhida em que o público é infanto-juvenil, muitas vezes ele fica, 
pois existem casas de acolhidas que são destinadas ao público adulto, quando ele ainda não possui autonomia para se manter, 
constituir sua casa.                                                                                                                  Também por esse plano de 
convivência familiar deve haver as chamas repúblicas, que é a casa de acolhida para o público adulto, em alguns estados não 
tem, Pernambuco não tem, não temos ainda as repúblicas, temos casas de acolhidas para o público adulto, que às vezes é um 
público mais misturado, é um morador de rua, que muitas vezes não é o público daquele adolescente que vai para a vida 
adulta.Então, nós trabalhamos para fortalecê-los e muitas vezes eles ficam ainda maiores de idade nessa transição para ter a sua 
autonomia.
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Eixo 1 - O Direito 
à Convivência 

Familiar e 
Comunitária e a 

Busca Ativa”

Dr Sávio
“Senhor procurador de justiça, o que o senhor 
acha de órgãos que emitiram notas de repúdio 
pelo evento da “Adoção na Passarela”?

Ivone

Essa é para me deixar indisposto com todos os meus amigos, mas, enfim, eu acho que foram precipitados, eu acho que os 
órgãos são sérios, são formados por pessoas do maior brilho e da maior capacidade, são pessoas muito preparadas, pessoas que 
têm zelo pelo direito da criança, portanto não faço aqui nenhuma satanização de quem se manifestou nesse sentido. O que eu 
faço aqui é um alerta, porque pegando esse exemplo, que foi um exemplo infeliz, possamos ter um pouco mais de 
comedimento, de prudência, e buscar informação, um evento autorizado pelo judiciário local, até por respeito aos próprios 
colegas, porque houve manifestações de representações de classe do Ministério Público, Conselho Nacional dos Procuradores 
Gerais, mas a manifestação que surgiu em quatro horas, em vinte e quatro horas, mas os procuradores gerais foram ouvidos, ou 
foi um auxiliar que achou um absurdo porque viu no Facebook, que falou para o presidente do conselho que aquilo merecia 
uma resposta imediata?                                                                                                                     Eu acho que nós precisamos é 
refrear essa histeria, parece que precisamos nos posicionar sobre tudo, a todo momento, em curto espaço de tempo, obviamente 
erros serão cometidos, precisamos só de um pouco mais de prudência, saber o que está acontecendo, fazer um contraponto, 
buscar um contraditório, ouvir quem organizou antes de fazer uma manifestação; vários políticos, políticos que são sérios, 
pessoas respeitáveis de todas as orientações ideológicas se manifestaram pelo absurdo, que parecia um navio negreiro, quer 
dizer, são pessoas que entraram nesse “oba-oba”, e esse “oba-oba” nos legitima, parecemos todos engajados, mas não estamos 
sendo, nós estamos sendo injustos.                                                                                                                              E isso tem um 
efeito perverso progressivo que é evitar outras atividades, não só no Mato Grosso, mas como em outros estados, de pessoas que 
agora estão intimidadas pela visibilidade que queriam dar às crianças.                                    Então, cria-se um estado de 
espírito de manutenção das coisas como estão, “Não vamos mexer nisso porque vai dar problema”.                                               
Portanto, acredito que foram precipitados nisso, são instituições sérias, merecem o nosso respeito, o que eu trago para o debate, 
para a análise deles, é que talvez precisem de mais cadência e mais prudência ao fazerem estas manifestações tão rápidas. 
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Eixo 1 - O Direito 
à Convivência 

Familiar e 
Comunitária e a 

Busca Ativa”

Dra Helia

“Quando essas crianças se tornam adultos dentro 
das instituições, quais são as políticas públicas 
para elas dentro do âmbito da habitação?” “Sei 
que elas já são inseridas no programa de jovem 
aprendiz e também sei que elas usam uniforme 
falando que elas são da Casa Lar Jovem 
Aprendiz, isso já não as expõe? Eu gostaria muito 
de entender, já que se pede sigilo”

Simone Queiroz.

Eu acredito que ela esteja se referindo a uma instituição de acolhimento, que eu não sei de qual estado.                                    
Veja, eu desconheço, até pelas próprias diretrizes e as normativas que são estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, da nossa Constituição Federal, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, as casas de acolhida 
são instituições em que procuram aproximar o ambiente familiar daquela adolescente, também o serviço de acolhimento 
familiar mais ainda, em Pernambuco pelo menos não existe fardamento ou roupa, pelo que eu entendi uniforme, para essas 
crianças, eu acredito que não seja uma prática de outro estado.                                                             Não posso responder com 
propriedade, porque, nas minhas próprias experiências com colegas de outros estados e de serviço de acolhimento eu de fato 
desconheço uma instituição de acolhimento que coloque uniforme como roupa padrão, ao contrário, normalmente se 
individualiza.
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Eixo 1 - O Direito 
à Convivência 

Familiar e 
Comunitária e a 

Busca Ativa”

Dra Helia se a família perdeu o poder familiar, mas aí já 
atingiu a maioridade?

não registrou o 
nome

Nesses casos, como a família é muito dinâmica, o ECA diz que as crianças e adolescentes em acolhimento têm que ter a sua 
situação reavaliada a cada 3 meses, assim nesses casos, principalmente quando não há perspectivas de uma colocação em 
família adotiva, reavaliando-se a cada 3 meses um familiar ou de repente se aquele pai ou mãe, que foi destituído o poder 
familiar, mudou, porque no nosso Brasil a esmagadora situação de que implica na perda do poder familiar é desorganização da 
família por uso de droga, dependência química, uma série de fatores, mas na reavaliação, se aquela família se reestruturar, se 
um irmão que era menor de idade tornou-se maior e passou a ter condições de assumir a guarda daquele irmão acolhido, se 
houver uma modificação na família que garanta o retorno, é possível se ingressar com uma ação de restabelecimento do poder 
familiar, e se for uma família extensa, pedir a guarda.                                                           Então, isso pode acontecer nos casos 
em que não houve adoção, onde não há perspectivas de se colocar numa família adotiva, mas que durante a reavaliação, 
percebeu-se que a família biológica, extensa ou natural, passou a ter condições. É possível a reintegração nesses casos em que 
for viável
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Eixo 1 - O Direito 
à Convivência 

Familiar e 
Comunitária e a 

Busca Ativa”

Dra Helia

O senhor já disse que o sistema do Paraná é só 
para os pretendentes habilitados à adoção, a 

doutora Hélia, gostaria de tirar essa dúvida com 
ela, no estado de Pernambuco a busca ativa é 
realizada só com os habilitados, ou qualquer 

interessado tem acessibilidade?

Dra Christiane

Vejamos, nós abrimos a possibilidade também para receber não habilitados, porque agora a Resolução 001/2020 da CEJA, 
permite, por quê? Porque quase todos os pretendentes que manifestam interesse na adoção já estão habilitados ou em vias de 
serem habilitados, para os que estão habilitados é um perfil diferente do que ele está habilitado no cadastro.Em algumas 
comarcas verificou-se a dificuldade de fazer alteração no perfil, então nós passamos a receber, a admitir a formalização do 
processo direto da adoção, e para os que não estão ainda habilitados, nós também admitimos, porém condicionamos à 
realização do estudo interdisciplinar prévio, para verificar a motivação e as condições daquele pretendente para adoção, até 
mesmo antes da aproximação com aquela criança ou adolescente.                                               Então permitimos, mas 
continuamos a exigir os requisitos que são exigidos para uma habilitação.
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Eixo 1 - O Direito 
à Convivência 

Familiar e 
Comunitária e a 

Busca Ativa”

Dra Helia Então, permite a visualização, só não permite o 
contato? Dra Christiane O contato após o estudo, até para garantir a segurança daquela criança ou do adolescente, tudo com a prioridade que deve ser 

feita para adoção desse perfil.
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Eixo 1 - O Direito 
à Convivência 

Familiar e 
Comunitária e a 

Busca Ativa”

Dra Helia
Certo, entendi, mas existe esse diferencial entre o 
estado da senhora, Pernambuco, e o Paraná, o de 

Pernambuco é um pouco mais amplo.
Dra Christiane Exato, permitimos habilitados e não habilitados.

QUESTIONÁRIO
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Número Eixo Palestra Questão Autor Resposta

1

Eixo 2 - 
Visibilidade 

Segura de Crianças 
e Adolescentes 

Doutor Sérgio

A primeira pergunta é para o doutor Sergio, é a 
respeito do programa do aplicativo A.DOT, se é 
possível a inclusão de crianças de outros estados 

no aplicativo, por exemplo, se no Paraná é 
possível incluir as crianças daqui.

não registrou o 
nome

Sim, existe essa possibilidade, basta que o juiz concorde, não podemos colocar uma criança, que de repente, não esteja 
devidamente preparada.Há um provimento; alguns estados fizeram provimentos próprios, o que é ótimo, e outros simplesmente 
aderiram ao que já temos no Paraná, mas isso não impede que cada um faça da sua forma.                                Hoje quem 
administra o aplicativo é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção aqui no Paraná, a Eliza é que era a responsável, hoje ela é 
secretária executiva, pelo gerenciamento da plataforma, mas qualquer estado, qualquer comarca que queira aderir às regras, ou 
seja, nós optamos por não incluir fotos, só fotos, então tem que fazer um vídeo, o vídeo tem que ter certas características, para 
não ter vídeos muito bem feitos ou outros relaxados, tem um padrão, afinal de contas a criança tem que ficar bonita no vídeo.
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Eixo 2 - 
Visibilidade 

Segura de Crianças 
e Adolescentes 

Doutor Sérgio

Eu tenho uma dúvida também, o senhor disse que 
o aplicativo foi desenvolvido para o estado do 

Paraná e outros estados já aderiram, e parece-me 
que é só um termo de adesão. O senhor disse 

também que é só para os pretendentes já 
habilitados, e essa conferência é manual?

Dra Christiane

Não, na verdade é assim, a pessoa baixa o aplicativo e requer o acesso, você vai ter uma senha para entrar, ou seja, baixar o 
aplicativo qualquer um pode, está na loja do Android e também da Apple, assim qualquer um pode baixar, mas só não terá 
acesso a nada, não vai ter acesso às informações das de crianças.                                                                     Então, o que 
queremos? Saber se essa pessoa está ou não habilitada, daí essa mensagem vem, vamos conferir pelo CPF, porque tem que pôr 
o CPF, e pelo CPF conseguimos verificar se a pessoa está ou não ativa no Cadastro Nacional, só então ela receberá a senha 
para ter o acesso. Somente terá acesso os pretendentes habilitados.
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Eixo 2 - 
Visibilidade 

Segura de Crianças 
e Adolescentes 

Doutora Silvana
quais projetos de busca ativa tem no estado do 

Rio de Janeiro e como são as formas de 
visibilidade das crianças

não registrou o 
nome

Na realidade, o projeto “Abrigo de Portas Abertas” não tem o objetivo de ser busca ativa, ele tem o objetivo de atender o artigo 
227 da Constituição Federal no que se refere à convivência comunitária, acesso à cultura, ao lazer, mesmo não sendo objetivo, 
essa visibilidade, mas através do “Abrigo de Portas Abertas” já tivemos encontros, que jamais seriam imaginados, inclusive a 
adoção compartilhada, porque é importante, principalmente nesse momento de pandemia e de crise econômica, que não se 
insista excessivamente em grupos de 6, 5 ou de 4 irmãos, porque as pessoas não estão com condições de assumir essa 
quantidade de filhos de uma única vez. Assim, se eles são mantidos na mesma comarca com esses laços fraternos fortes, como 
eu mostrei através de uma das famílias das crianças que vieram de Alagoas, temos maior possibilidade.                                         
E os nossos grupos de Whatsapp, da AMAR, da Associação de Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, onde 
fazemos a divulgação de busca ativa do Brasil inteiro, além do “Adote um Vencedor”, do Fluminense, que nesse momento por 
conta da pandemia está paralisado, mas temos o site com as crianças e os adolescentes disponibilizados.
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Eixo 2 - 
Visibilidade 

Segura de Crianças 
e Adolescentes

Doutor Sérgio

“Doutor Sergio, quando diz provimento próprio e 
termo de adesão, o aplicativo é disponibilizado 

para usar no TJMT, ou seja, as varas daqui 
publicando as informações?”.

Maria José

Veja bem, o ideal, o que sugerimos, quando fazemos essa parceria com os outros tribunais, é que tenha uma pessoa, de 
preferência da CEJA ou Corregedoria, tanto faz, o Tribunal que indica uma pessoa, com a qual podemos nos relacionar para 
resolver os problemas internos.                                                                                                                            É importante, que 
a criança que esteja cadastrada na CEJA para fins de adoção internacional, seja colocada também no aplicativo, pelo menos 
aqui no Paraná faz-se isso, porque enquanto se busca um casal estrangeiro, quem sabe aparece um brasileiro.                                
Então, já fazemos as duas coisas ao mesmo tempo, uma vez que a documentação é basicamente a mesma.Então, o Tribunal 
mandando a documentação, o vídeo, a autorização e tal, quem gerencia tudo é o Tribunal daqui, porque não tem como 
liberarmos para outros Tribunais inserirem ou retirarem.                                                                                               O que 
vocês mandarem fazer, nós vamos fazer, tudo feito por meio eletrônico para ser rápido, para não ter demora, porque se 
depender de correio estaremos mortos.                                                                                                            É bem simples, não 
tem complicação nenhuma, se o tribunal tiver interesse encaminha lá, o pessoal faz um treinamento com os servidores, com o 
juiz, se for o caso, fazem tudo, o que precisar fazemos, estamos dispostos.                                     Na verdade é assim, a criança 
do Paraná ou a criança do Mato Grosso é criança, nós não podemos dizer que a criança não é nossa e acabou, a criança é de 
todos, somos todos responsáveis por todas de alguma forma.                                                  É uma ferramenta que se coloca à 
disposição, como outros Tribunais pediram, houve autorização do tribunal que poderíamos fazer esse serviço, eu falei: “Vamos 
adiante”.
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Eixo 2 - 
Visibilidade 

Segura de Crianças 
e Adolescentes

Doutor Sérgio

Eu só queria complementar, doutora Christiane, 
porque as informações do projeto A.Dote são 

muito importante para nós, mas precisamos saber 
há quanto tempo esse projeto está 

acontecendo.Eu fiz o cálculo, se nós temos 208 
crianças inscritas até hoje, além disso, 33 tiveram 

adoção feita, é o que o senhor nos passou, 36 
estão em convivência e 21 estão fazendo os 

primeiros contatos, então temos 90 crianças que 
já começaram a aproximação e algumas já com 

adoção, mas as 208 crianças, nós temos 300 
crianças e adolescentes, 298 a 300, que foram 

atendidas, que foram contempladas no projeto, é 
isso?Eu queria saber, se temos aproximadamente 

8 mil pretendentes que têm acesso, há quanto 
tempo isso está funcionando? Apenas para 

verificarmos como é essa dinâmica.

Desembargadora 
Maria Erotides

Na verdade, completamos 3 anos no dia 25 de maio, passaram pelo aplicativa 441 crianças, mas, veja, as vezes a criança é 
colocada no aplicativo e daí você faz uma tentativa de aproximação, e o juiz pede para retirar porque encontrou um outro 
pretendente, isso acontece também, ou encontrou um pretendente pelo Cadastro Nacional, ou então “Ele não quer mais ir”, 
então sai do aplicativo, ou porque completou a maioridade, ou foi reintegrado na família biológica, são situações que fogem da 
gente.                                                                                                                                              Fato é que a criança que vai para 
o aplicativo, a tal ponto que lá não vai encontrar criança pequena, a não ser que seja com deficiência física ou mental, porque 
esse aplicativo foi feito para atender aquelas adoções realmente difíceis, não é qualquer criança; Por exemplo, desde esse novo 
sistema de adoção, a partir de 2019, o Paraná é o segundo estado em números absolutos de adoção, só perde para São Paulo, 
São fez 1.436 adoções até abril, o Paraná fez 1.082, só que tem uma coisa, São Paulo tem 4 vezes mais habitantes que o Paraná, 
então em números proporcionais o terceiro colocado é o Rio Grande do Sul, que fez 718 e tem mais ou menos a mesma 
população

Eixo 3 Não foram registradas perguntas
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7.8 Deliberações
Após a apresentação dos painéis e realizados os debates, foram registradas as seguintes 

deliberações:

•	 Implantar a Segunda Fase do Projeto de Busca Ativa com a disponibilização de ima-
gens das crianças e adolescentes disponíveis para adoção;

•	 Definir o sistema, meio para a divulgação das imagens das crianças e adolescentes;
•	 Normatizar a divulgação de imagens das crianças e adolescentes disponíveis para ado-

ção;
•	 Incentivar a criação de grupos de apoio à adoção nas comarcas Polos do Estado de 

Mato Grosso, para que auxiliem na Busca Ativa;



8. PROPOSTAS DE METAS
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8. PROPOSTA DE METAS
Como um dos objetivos da Audiência pública é a contribuição para uma gestão participa-

tiva e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias 
do CNJ, o Poder Judiciário de Mato Grosso registra as seguintes sugestões:

8.1 Proposta de Metas Nacionais 

 

8.2 PROPOSTA DE METAS ESPECÍFICAS PARA OS TRIBUNAIS 
ESTADUAIS 

Criação de protocolo para implantação da Busca Ativa de Crianças e adolescentes 
disponíveis para adoção em todos Tribunais.

META 2

Criação de um sistema de busca ativa nacional possibilitando a interligação de pelo 
menos 50% tribunais.

META 1

Capacitar 100% as equipes multidisciplinares para preparação das crianças e 
adolescentes objetivando a inserção das mesmas em famílias substitutas.

Implementar um programa de acompanhamento do pós adoção dos adotantes e adota-
dos principalmente nas adoções tardias e especiais.

META 2

META 1



9. ATA AUDIÊNCIA
 PÚBLICA



Relatório Audiência Pública - Busca Ativa: Estratégias para 78

ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL “BUSCA ATIVA – ESTRATÉGIAS PARA

INSERÇÃO FAMILIARDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS”

ATAnº. XX/2021-CGJ (Cia nº0020027-89.2021.8.11.0000).

Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um, às 13 horas e

30 minutos, de forma virtual, com transmissão pela internet, por meio da plataforma

Teams e pelo Canal Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no

Youtube, e, simultaneamente no canal da Associação para o Desenvolvimento Social

de Mato Grosso – APDM, a Excelentíssima Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da

Justiça, Christiane da Costa Marques Neves, deu início a Audiência Pública

regulamentada pela Portaria Conjunta nº. 465/2021, levada a efeito pelas

Excelentíssimas Presidente e Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e pelo

Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e demais

órgãos parceiros, para debater e deliberar com a sociedade mato-grossense em geral,

acerca da efetividade do tema “BUSCA ATIVA – ESTRATÉGIAS PARA INSERÇÃO

FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS”. A audiência pública

é uma realização do Poder Judiciário de Mato Grosso em parceria com o Ministério

Público de Mato Grosso e a Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à

Adoção - AMPARA, levada a efeito pela Corregedoria Geral da Justiça por intermédio

da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a CEJA, visando debater a visibilidade

segura das crianças e adolescentes acolhidos e disponíveis para adoção do Estado

de Mato Grosso. O Mestre de Cerimônia, Sr. Johnny Marcus Ribeiro anunciou a

composição do dispositivo virtual de honra, a Desembargadora Maria Erotides Kneip,

que no ato representava a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Helena

Gargaglione Póvoas, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro , Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de

Mato Grosso, o Desembargador José Zuquim Nogueira, Corregedor-Geral da Justiça,

o Desembargador Paulo da Cunha , Vice-Presidente da CEJA, o Doutor Paulo
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ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, o Doutor Túlio Duailibi Alves Souza ,

Juiz de Direito Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso, a Dra. Tatiane Barros Ramalho, Presidente da Comissão da

Infância e Juventude da OAB/MT, a Senhora Scheila Pedroso, Presidente da

Associação para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso – APDM, e a Senhora

Daisy Anne Guilem, Presidente da Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio

à Adoção – AMPARA. Dando início às falas das autoridades, fez uso da palavra o

Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça e membro da

Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, neste ato representando o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que saudou a todos e todas as

crianças e adolescentes que ainda encontram-se acolhidas em busca de adoção.

Aduziu que infelizmente, em razão dessa pandemia do Covid-19, de forma

inesperada perderam seus pais e muitos ficaram órfãos, alguns foram amparados

pela família extensa e outros estão a espera de um lar, aguardando uma definição do

que acontecerá em suas vidas no transcorrer dos dias. Saudou o Tribunal de Justiça

do Estado de Mato Grosso, nas pessoas do Corregedor-Geral da Justiça e Presidente

da CEJA José Zuquim Nogueira, do Desembargador Paulo da Cunha, da

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e da Desembargadora Maria Erotides

Kneip, e em nome deles, bem como do doutor Túlio Duailibi, cumprimentou todos os

demais membros do Poder Judiciário, autoridades e servidores das comarcas e da

CEJA. Também saudou a senhora Lindacir, parceira e companheira, e dizer da

satisfação do Ministério Público de estarmos juntos com o Poder Judiciário, com a

AMPARA, neste momento tão difícil que vive a humanidade, e o Tribunal de Justiça

em um gesto, que eu gostaria muito de elogiar, de abrir a todos aqui, quero dizer a

presença da APDM, da OAB, do Tribunal de Contas, dos conselhos tutelares, dos

servidores, do executivo estadual, municipal, das secretarias, nós temos que agir

dessa maneira, parabéns ao Tribunal de Justiça. Disse que um órgão público, tem

que ouvir as sugestões, ouvir as vivências, e saudou todos os palestrantes, que

foram escolhidos “a dedo” pela equipe organizadora, pessoas que, além do preparo

intelectual, são sensíveis à causa, são pessoas realmente compromissadas, que têm
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conhecimento tanto intelectual como a vivência do dia a dia. Disse que mês de Maio

guarda duas datas importantíssimas para todos nós que lidamos com a causa da

criança e do adolescente, que é o dia 18 de maio, “Maio Laranja”, mês de combate ao

abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, e o dia 25 de maio, dia

nacional da adoção,em que esse Tribunal de Justiça também se fez presente com o

Webinar, debatendo e discutindo sobre a Adoção, novamente em reunião, em

parceria, todos nós que atuamos na defesa da criança e do adolescente estivemos

novamente nessa plataforma, nesse espaço, conversando, ouvindo, aprendendo a

como atuarmos melhor, com mais eficiência, com mais resolutividade na defesa dos

interesses da criança e do adolescente. E fechando o mês de maio com essa

audiência pública, onde nós vamos discutir, ouvir, debater sobre Busca Ativa –

Estratégias para Inserção Familiar de Crianças e Adolescentes Acolhidos. É preciso

encerrar com os preconceitos, precisamos derrubar os muros, as dificuldades,

desburocratizar as nossas atuações, e com o Ministério Público, e, com certeza de

todos, e facilitarmos a felicidade dessas crianças, facilitarmos o destino dessas

crianças, buscarmos uma implementação que possa realmente, todos nós juntos,

todos nós equiparados, todos nós de comum acordo, todos nós compromissados,

atuarmos de maneira que realmente seja de proteção integral, seja de prioridade

absoluta. Disse ainda que o tempo é para mera felicitação, nós temos palestrantes

ilustres que vão discorrer pelo assunto, mas dizer que, o Ministério Público estará

sempre à disposição para estarmos juntos, caminhando na defesa dos interesses de

crianças e adolescentes no Estado de Mato Grosso. O Mestre de Cerimônia anunciou

para o uso da palavra o vice-presidente da Comissão Estadual Judiciária de

Adoção – CEJA, Desembargador Paulo da Cunha que saudou a todos os

participantes dessa audiência pública, iniciando a sua fala aduzindo que há um

número maior de pretendentes habilitados para adoção em relação ao número de

crianças cadastradas no Sistema Nacional de Adoção, muitas crianças ainda

continuam sem uma família, os motivos são diversos, podemos destacar o

preconceito sobre o instituto, em algumas vezes a lentidão do processo, o fato de

alguns pretendentes preferirem bebês e crianças na primeira infância, até seis anos,
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uma parcela de crianças que está disponível para adoção tem acima de oito anos e

algumas delas possuem algumas deficiências físicas ou mentais, ou pertencem a

grupos de irmãos. Disse que para enfrentar essa realidade que se faz necessária a

busca ativa, que faz um trabalho que visa coletar e conectar crianças com famílias

que estão dispostas a adotar um filho com esse perfil. É a busca de família para

essas crianças. Lembrou que a busca é exclusivamente para quem está habilitado no

SNA (Sistema Nacional de Adoção). Em Mato Grosso conta com o apoio

incondicional da AMPARA, que é um Grupo de Apoio à Adoção formado por

voluntários, cujo objetivo é divulgar, orientar e transmitir informações sobre adoção e

capacitar pretendentes também para adoção. Disse sobre o serviço prestado pela

AMPARA, sem falarmos na senhora Lindacir Rocha Bernardon, reconhece

publicamente os serviços relevantes prestados pela AMPARA. Destacou também os

trabalhos desenvolvidos pelo Procurador de Justiça doutor Paulo Prado, a quem

também parabenizamos pela busca ativa visando à inserção familiar de crianças e

adolescentes. No trabalho também se insere a OAB, Dr. Túlio Duailibi, Juiz da Vara

da Infância e Juventude, o trabalho hercúleo desenvolvido pela Elaine e sua equipe

da CEJA, e também fazemos menção por mérito da doutora Valnice Silva Santos,

Promotora de Justiça da Infância e Juventude desta capital, que não tem medido

esforços para arrumarmos um lar para essas nossas crianças. Que a audiência será

de grande valia, não só para nós, mas especialmente, para as crianças que ainda

esperam por um lar. Fez agradecimento e desejou uma boa audiência pública . Após

fez uso da palavra, a presidente da Comissão da Infância e Juventude – CIJ da

OAB Mato Grosso, doutora Tatiane Barros Ramalho, neste ato representando a

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, que saudou a todos os

presentes e agradeceu o convite em nome do nosso presidente, doutor Leonardo Pio

da Silva Campos, e estendo esse agradecimento a todos os envolvidos nessa nobre

causa. Ressaltou a alegria de ver o doutor Paulo Prado, doutor Túlio Duailibi, doutora

Christiane, doutora Silvana, minha amiga querida do Conselho Federal da OAB,

Lindacir, minha querida companheira da AMPARA e da Comissão de Infância e

Juventude, assim como todos os integrantes dessa fantástica rede. Disse que a OAB
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Mato Grosso, através da Comissão de Infância de Juventude, na qual é presidente, é

um instrumento dessa luta, nesse mês de Maio ressalto duas grandes datas que têm

vários trabalhos sendo desenvolvidos pela Comissão de Infância de Juventude,

doutor Paulo Prado já disse que são duas grandes datas, que é o 18 de maio, Dia

Nacional de Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, bem como

o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. A OAB Mato Grosso apoia os

projetos em prol da adoção do nosso Estado e buscamos atuar juntos com toda a rede

no intuito de fortalecer esses trabalhos, melhorar a situação de crianças e

adolescentes que buscam, que esperam por um lar. O Estatuto da Criança e do

Adolescente é uma lei federal espetacular reconhecida no mundo como um avanço

legislativo, precisa discutir dispositivos processuais que realmente garantam esse

princípio constitucional, que é a prioridade absoluta, que foi tema inclusive do

Webinar, onde teve prioridades em debate, prioridade absoluta, em especial no que

tange à adoção, para que realmente sejam efetivadas. Ressaltou que a criança é

sujeito de direito e não propriedade de seus genitores, e por fim, desejou que ao final

dessa audiência pública, novos caminhos sejam traçados em prol da efetividade e

celeridades dos processos de adoção no nosso Estado. O Mestre de Cerimônia

anunciou para o uso da palavra o Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador

José Zuquim Nogueira que saudou a todos. Iniciou compartilhando três breves

histórias, e disse tentem adivinhar de quem estou falando, tenho quase certeza de

que vocês conhecem. Depois que seu pai abandonou a família ele passou a ser

criado por sua tia materna, ela era rica, pôde dar melhores condições de vida e

também teve grande influência em sua criação musical. Nossa outra personagem foi

abandonada por sua mãe biológica, que tinha transtornos mentais, e passou a maior

parte de sua infância em lares adotivos, chegou a morar com doze famílias e se

casou aos dezesseis anos apenas para não ter que retornar ao orfanato, apesar de

ter um começo de vida difícil, ao se tornar maior de idade se separou e escolheu sua

profissão. Ele foi colocado para adoção porque sua mãe biológica estava em

dificuldade quando o teve e os pais dela não aprovaram seu relacionamento com um

emigrante sírio-mulçumano. Alguém tem ideia de quem são essas três pessoas? O
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primeiro é um dos maiores músicos do mundo, provavelmente vocês já curtiram

alguma de suas músicas, refiro-me a John Lennon, integrante dos Beatles. A

segunda história é de uma das maiores estrelas do mundo, Marilyn Monroe, a estrela

do cinema norte-americano imortalizada por filmes como “O Pecado Mora ao Lado”. E

o terceiro foi um dos homens mais ricos e influentes do mundo, certamente já

utilizamos algumas de suas invenções, Steve Jobs, o criador da Apple, que

revolucionou indústrias, computadores pessoais, filmes de animação, música,

telefones, tablets e publicações digitais. São três exemplos de pessoas que não

tiveram a estrutura familiar ao menos no início de suas vidas, mas que venceram na

vida, foram pessoas de sucesso, pois foram adotadas, com exceção da revolucionária

Marilyn, que se casou, poderíamos ainda citar diversas outras pessoas importantes

para a humanidade, Nelson Mandela, adotado aos nove anos depois que seu pai

morreu; Bill Clinton, ex-presidente americano; aqui no Brasil temos o jogador Paulo

Henrique Ganso, o cantor Milton Nascimento, todos eles tiveram oportunidades,

muitas dessas oportunidades concedidas pela estrutura familiar via sistema judiciário.

Percebam a nossa responsabilidade e importância, não que todos os adotados serão

pessoas de notório sucesso, podem ser simples cidadãos, pessoas que trabalhem

como eu e vocês ou ao menos que, por falta de oportunidade, não se transformem

em clientes de nossas varas criminais, sabemos que muitos desses não tiveram amor

dos pais, uma família, uma chance de estudar, geralmente o que conseguimos no

seio familiar, aprendemos com isso, com o nosso propósito o amor ao próximo.

Chegamos ao último dia do mês de maio e realizamos dezenas de eventos esse mês,

milhares de pessoas participaram e, principalmente, foram impactadas pelos eventos

em si e também pela propagação das notícias via imprensa do Tribunal e mídias

externas. Trouxemos relatos maravilhosos de pessoas que adotaram, de crianças e

adolescentes que querem ser adotados, criar seus filhos, vê-los crescer, darem os

primeiros passos, ensinar a balbuciar as primeiras palavras, isso não tem preço para

os pais, imaginem para os filhos, nós também somos filhos e sabemos do peso que

foi ter ou não nossos pais ao nosso lado, negar esse direito a uma criança é muito

sério. Disse que à vida muitas vezes cria situações que exigem uma participação do
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Estado para assegurar esse direito, e nós, que estamos aqui nessa sala virtual, temos

obrigação de lutar pelas inúmeras crianças que precisam de uma chance, uma

estrutura enorme nos é exigida, um trabalho hercúleo temos a cada uma das

adoções, podemos não perceber a importância delas no primeiro momento, afinal de

contas não temos tempo de comemorar e refletir, só há um grande e enorme trabalho,

mas nós estamos melhorando, transformando o consciente coletivo, levando

conhecimento e desmistificando essa temática tão importante. Agradeceu o apoio de

cada um dos senhores e senhoras pelo empenho em cada evento, em cada

entrevista dada, em cada fala, pois de alguma maneira alguém foi ou será tocado, e o

trabalho da adoção é esse de também tocar os corações das pessoas, fazer com que

seja formada uma grande rede de amor e acolhimento, chegará o dia, quiçá Deus

permita, que não precisaremos de instituições acolhedoras, pois teremos uma

sociedade acolhedora, aí, sim, nosso propósito estará concluído. Muito obrigado a

todos e tenham um bom evento. Após a palavra foi dada a Desembargadora Maria

Erotides Kneip, que representou a presidente do Tribunal de Justiça de Mato

Grosso, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, cumprimentou a

todas as autoridades que foram mencionadas especialmente o Desembargador José

Zuquim Nogueira, Desembargador Paulo da Cunha e o doutor Paulo Prado, todas

mencionadas, nominadas, apresentadas. Ressaltou ao Desembargador José Zuquim,

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que Vossa Excelência tem

cumprido uma agenda nobre nesse mês de maio, porque esse mês de maio é um

mês muito especial, é um mês verdadeiramente de causas nobres. Começamos o

primeiro dia com o dia do trabalhador, o dia 10 dia das mães, dia 15 dia da família, dia

18 dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, dia 25 dia da

adoção, e hoje o mundo católico comemora o dia da visitação de Nossa Senhora à

sua prima Isabel, que estava grávida, a quem Maria foi prestar assistência durante o

parto e durante a gestação restante. Eu cumprimento Vossa Excelência,

Desembargador, porque Vossa Excelência cumpriu essa agenda, o senhor, a doutora

Christiane, os juízes auxiliares, os gestores da Corregedoria, souberam cumprir essa

agenda com maestria, fica aqui registrado todo o meu apreço, todo o meu carinho.
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Cumprimentou o Desembargador Paulo da Cunha, que me fez lembrar agora durante

as falas dos dois anos que nós passamos juntos diuturnamente, ele na presidência,

e ela na Corregedoria, e ele me ensinando e acolhendo, especialmente com relação

à causa de crianças e adolescentes acolhidos naquela época. A Desembargadora

Maria Helena, a nossa Desembargadora Presidente deste tribunal, teve

compromissos sérios, firmes, que estavam anteriormente agendados para esta data,

embora quisesse muito estar aqui, ela não pôde, e pediu-me então que estivesse

aqui para participar dessa abertura e dizer da alegria que ela tem de ver esta

audiência pública sendo realizada, ela sonha de ver o direito fundamental de

crianças e adolescentes, a integração familiar, a convivência familiar, efetivamente

implementado, ela também sonha de ver as nossas crianças e adolescentes

acolhidos, integrados numa família, ela fez registrar toda a sua alegria pela

realização dessa audiência. Agradeceu a todos que estão aqui participando, e em

nome dela, fez um pedido muito especial, e foi precisamos compartilhar esta

audiência pública, sabe por quê? Porque nós ainda temos em Mato Grosso

quatrocentos e trinta crianças institucionalizadas. Disse que é preciso sair hoje, do

dia 31 de maio, com alguma solução, com alguma estratégia para que essas crianças

saiam desse acolhimento, para que essas crianças verdadeiramente sejam inseridas

na convivência familiar, para isso essa audiência precisa chegar em quem pode fazer

essa mudança, essa audiência precisa chegar onde as pessoas que querem essa

mudança estão. Compartilhem o link do Youtube do Tribunal de Justiça, da APDM, e

aqui o meu abraço especial à Sheila Pedroso, de Sinop, a primeira dama de Sinop,

hoje atual presidenta da APDM, nós precisamos fazer com que essa discussão, essa

reflexão de hoje chegue especialmente às redes, doutora Tatiane Ramalho, às redes

que eu sei que senhora é militante, tanto da rede da proteção da infância como da

rede de proteção da mulher vítima de violência doméstica, essa audiência precisa ser

compartilhada, o link dessa audiência, com as redes. Disse que precisa levar essa

audiência pública, doutor Paulo Prado, nas associações comunitárias, e o senhor

como ninguém soube trabalhar com associações comunitárias, associação de bairro,

clube de mães, precisamos compartilhar esse link. Saudou o Ministério Público que
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tem feito esse trabalho, e faz esse trabalho, tão bem, sempre conduzido por Vossa

Excelência, com quem eu tenho a honra de dizer “Meu parceiro de adoção, meu

parceiro da adoção”. Disse que é preciso levar ao conhecimento de todos os

Magistrados de Mato Grosso a audiência, que precisam saber, ser ensinados, que os

laços de consanguinidade não garantem o afeto. Disse que tem na memória uma fala

do senhor de muitos e muitos anos que eu ouvi, quando o senhor me ensinou que “o

cuidado é o corpo de delito do afeto”, lembra que o senhor nos ensinou isso? Aduz

que todos terão oportunidade de ouvir pessoas como o Procurador, que vive os

grupos de apoio, ter oportunidade de ouvir Lindacir, e essa proposta, Lindacir, que eu

tenho certeza que o Desembargador Zuquim já aceitou, de instalação de pelo menos

mais um grupo de apoio à adoção em cada Polo das comarcas do Estado de Mato

Grosso. Asseverou que a AMPARA terá que trabalhar junto com o Desembargador

Zuquim, e que estará sempre ao lado da CEJA, que presta um trabalho lindo e

diferenciado. Agradeceu e desejou que audiência verdadeiramente colha os frutos,

especialmente aquele fruto que o doutor Sergio Kreuz veio nos trazer como modelo.

Disse que conheceu o Dr. Sérgio anos atrás, e quando esteve na Corregedoria e

alguns Juízes estiveram em Cascavel, onde ele implementou o mais importante

trabalho de família acolhedora da América Latina, não é do Brasil, a Desembargadora

Maria Aparecida Ribeiro, a vice-presidente do nosso Tribunal de Justiça, esteve lá

durante a gestão dela, junto com a doutora Jaqueline Cherulli, e conheceu de perto a

importância desse trabalho. Disse que parabeniza o Desembargador -Corregedor

pelo formato da audiência pública, e pede a todos que ajudem a verdadeiramente

implementar essas estratégias que é de conhecimento de todos. Não é possível que

durmam nós durmamos com quatrocentas crianças e adolescentes, que não

conhecem um colo de mãe e de pai. Agradeceu a todos, especialmente à imprensa,

ao cerimonial, aos servidores, aos Magistrados, Promotores, Defensores Públicos,

Advogados, a toda a comunidade que quer verdadeiramente encontrar uma solução,

e disse que quando deitar a cabeça no travesseiro, irá dormir um pouco melhor,

porque desta audiência pública sairá respostas. Desejou a todos uma abençoada

audiência pública, e pediu para compartilhar o YouTube do Tribunal de Justiça, o
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Youtube da APDM, que esta audiência precisa ser levada a 1.400 quilômetros daqui,

lá em Vila Rica, lá em São Félix do Araguaia, lá onde verdadeiramente os Juízes, os

operadores do direito da sociedade civil podem estar apresentando essas estratégias.

O Mestre de Cerimônia disse que a Corregedoria de Mato Grosso desenvolve o

“Projeto de Busca Ativa” desde 2019, mas disponibiliza na página da Corregedoria

apenas nomes e característica das crianças e adolescentes. Para a próxima fase do

referido projeto está prevista a divulgação de imagens e, para dar segurança a esta

etapa, ouvirá também a sociedade por meio da audiência pública. VT. EXIBIÇÃO

VÍDEO. O Mestre de Cerimônia solicitou aos participantes que mantenham apenas

os vídeos habilitados. A metodologia dos trabalhos obedecerá ao seguinte rito, a

interação com a plateia virtual se dará por meio do bate-papo e serão respondidas

após as apresentações dos eixos. O e-mail desta audiência pública é

busca.ativa@tjmt.jus.br, e aos que nos assistem pelo Youtube também por esse

e-mail podem enviar seus questionamentos. Essas são as considerações acerca do

regulamento da audiência pública de acordo com a Portaria, nos termos da

Resolução 221 do CNJ. Para a condução desta audiência pública convidamos a

doutora Christiane da Costa Marques Neves, Juíza-auxiliar da Corregedoria-Geral da

Justiça. O Mestre de Cerimônias anunciou para o uso da palavra a Exma. Sra. Dra.

Christiane da Costa Marques Neves, Juíza-Auxiliar da Corregedoria-Geral do

TJMT, que saudou a todos. Cumprimento meus colegas, cumprimento a senhora

Lindacir, os palestrantes, que com muito carinho, amor e acolhimento, aceitaram o

nosso convite para estarem aqui hoje nos ensinando as lições que vivem cada um no

seu Estado, e a vida que eles também levam, alguns, pelo menos um que eu sei,

como pai adotivo. Então, é um momento de grande alegria que nessa ocasião

receberemos informações muito valiosas, como nós já tivemos oportunidade de

conversar na sexta-feira com alguns palestrantes, e vemos que a situação em outros

Estados está muito avançada comparada com o nosso Estado. Então, como já

estamos um pouco com o horário apertado, estamos um pouco atrasados, eu só

quero lembrar uma fala, que não é minha, é da senhora Lindacir, ela disse uma vez

que, “o que os olhos veem o coração sente”, e eu não esqueci dessa fala porque é
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verdade. No dia 12 deste mês nós tivemos um seminário e foi apresentado um vídeo

de uma mãe do interior de São Paulo, que participa de um grupo de apoio à adoção e

ela recebeu um vídeo de uma criança especial, portadora de deficiência física e

mental, e na hora que ela viu o vídeo ela se encantou e disse que era filha dela. Se

não apresentarmos essas crianças, esses adolescentes, esses grupos de irmãos, nós

estamos privando essas pessoas de ter uma vida muito melhor do que elas têm, e

nós não temos esse direito, é o que eu penso, é o que eu acredito. Houve aqui no

Estado uma iniciativa que causou muito rumor, muita discussão, eu não era Juíza da

infância, não tenho filho adotivo, mas convivo com colegas, com pessoas próximas, e

eu vejo que a doação é uma situação peculiar que merece muito respeito, e é assim

que nós a tratamos, com muito respeito, com muito cuidado, mas sem descuidar da

visibilidade dessas crianças, porque se elas não são vistas, elas não serão adotadas.

Disse que o intuito, salientando do nosso desejo de que seja um debate profícuo de

achar um meio termo, se o que foi feito anteriormente não foi o adequado vamos

procurar o que seja razoável aos olhos da comunidade local, vamos encontrar uma

saída para que esse estado de coisas não permaneça. A fala do Desembargador

Paulo da Cunha é muito relevante, nós temos um número surpreendentemente

menor de crianças e adolescentes aptos à adoção do que os pretendentes à adoção,

não conseguimos que essas crianças e adolescentes sejam adotados, nós

precisamos fazer a nossa parte, precisamos agir para que isso seja modificado.

Agradeço mais uma vez a presença de todos, cumprimento meus colegas, eu sei dos

colegas que temos aqui, dos Magistrados que temos aqui no Estado do Mato Grosso,

que não canso de elogiá-los, porque eu realmente acredito no papel de cada um

deles e no compromisso que eles têm, assim como sei dos promotores de justiça, dos

defensores, mas só porque eu sou mais próxima dos colegas, então não tem como

deixar de falar deles porque são pessoas fantásticas. Os Advogados, os Defensores

Públicos, todos que puderem nos auxiliar, as primeiras damas, a AMPARA. O doutor

Paulo disse no início da fala dele que estamos trabalhando em conjunto, é essa a

ideia, doutor Paulo, juntos somos sempre muito mais fortes, juntos temos condição de

fazer tudo muito melhor. Em nome do Desembargador José Zuquim, acredito que eu
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tenha a autorização dele para dizer que, a Corregedoria-Geral da Justiça está sempre

de portas abertas e à disposição para tudo o que estiver ao nosso alcance para que

essa situação seja alterada para melhor. Agradeceu e disse estar ansiosa para ouvir

os nossos palestrantes, tenho certeza absoluta que será uma tarde muito profícua de

trabalho. Muito obrigada, e vamos dar início às palestras. VII. PALESTRAS

(DEBATES) EIXO I: “O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIARE COMUNITÁRIA E A

BUSCA ATIVA”. O Mestre de Cerimônia anunciou o primeiro palestrante da

audiência, o Exmo. Sr. Dr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva, Procurador de

Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ao fazer o uso da

palavra saudou a todos. Cumprimentou a todos os presentes na pessoa da

Desembargadora Maria Erotides Kneip, dar um abraço fraterno no meu colega Paulo

Prado, colega do Ministério Público do Mato Grosso, que tem o mesmo cargo que eu

tenho no Rio de Janeiro, Procurador de Justiça de Infância e Juventude, rogando

que todos os Ministérios Públicos um dia tenham essa especialização em Segundo

Grau, que se faz necessária, para especializar o nosso trabalho. Agradece

enormemente o carinho de todos, disse muito emocionado e muito feliz de estar

podendo participar virtualmente desse evento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,

dizendo que é um tribunal de vanguarda, a doutora Christiane falou que outros

Estados têm alguns projetos de busca ativa, mas eu acho que o Tribunal de Justiça

do Mato Grosso tem como mérito a porta aberta aos grupos de apoio à adoção, a

coragem de apoiar eventos de visibilidade, não obstante a injustiça que se fez em

relação ao desfile ocorrido nos últimos tempos. Quis deixar pessoalmente, Sávio

Bittencourt, o desagravo ao AMPARA Grupo de Apoio à Adoção e ao Tribunal de

Justiça do Mato Grosso, que merecem todo respeito pela coragem de fazerem

encontros de amor como nós vimos agora recentemente em um vídeo tão bonito, que

emociona a todos, só é possível ter esse amor, esse beijo artesanal, esse abraço e

orgulho de uma filha e de uma mãe que se encontram, de raças diferentes, que não

partiram do mesmo óvulo, do mesmo ascendente, não têm o mesmo cromossoma,

mas tem o mesmo DNA da alma, isso só foi possível porque houve um grupo de

apoio à adoção e um Tribunal de Justiça com coragem para bancar um desfile. Eu
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lamento muito que várias instituições tenham aderido a uma crítica irrefletida e

precipitada à visibilidade que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o AMPARA dão,

e deram às crianças institucionalizadas, irrefletida porque não se pensou no mal que

se faz, na intimidação que outras iniciativas vão sentir a partir dessa crítica

exacerbada, agressiva, feita em efeito bola de neve, em cascata. Aliás, nosso país

infelizmente anda extremamente refém dessas polarizações histéricas que causam

injustiça às pessoas, porque afrontam a dignidade das pessoas muitas vezes.

Precisamos, como instituições, nossas instituições representativas inclusive, do

ministério público, da magistratura e de outras estruturas, recuperar a paz de espírito,

a calma e a democracia interna nas nossas manifestações para evitar o açodamento.

É como se houvesse naquela iniciativa um petshop de criança para ser adotada, e

não é isso que houve, o que houve foi efetivamente um grande desfile de famílias

adotivas, um grande desfile de amor, e que pessoas institucionalizadas tenham o

direito de participar porque querem participar, querem ter o orgulho de serem vistas,

querem ter o orgulho de desfilar, de ter o seu momento de glória, porque criança

institucionalizada está varrida para debaixo do tapete da sociedade, criança

institucionalizada é invisível. Criamos uma falsa proteção que se chama “segredo

judicial” em relação a esses processos, que se chama preservação da imagem da

criança, e que na verdade serve apenas para deixar essa criança absolutamente

invisível, intangível para aqueles que podem adotar, intangível para os que podem

apadrinhar, intangível para aqueles que querem ir lá fazer uma visita. São

presidiárias sem crime! E nós as mantemos hoje, nossas instituições são as

responsáveis por esse sistema injusto, temos que ter a coragem de assinar essa carta

de alforria. Desembargadora Erotides, se Deus quiser, será hoje que começamos a

assinar essa carta de alforria que diz: “Elas precisam ser vistas, elas precisam ser

vistas”. _“Ah, mas vai expor” Quem estamos expondo quando há uma criança

institucionalizada? Um sistema que não teve a capacidade de destituir o poder

familiar a tempo, um sistema que privilegia exageradamente a reintegração familiar e

traumatiza a criança - quem trabalha na comissão estadual judiciária de adoção sabe

do que eu estou falando - três ou quatro reintegrações tentadas só porque é filho
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biológico, quando aquela família muitas vezes já exibe desde o primeiro momento

uma grande incapacidade de lidar com a criança. E nós não estamos falando de

famílias pobres, “Ah, coitados, são pobres”, são? Nós estamos falando, sobretudo de

pessoas que não têm a capacidade de amar, independentemente da sua condição

social, pessoas que apagam um cigarro nas costas das crianças, que alugam para

pedófilo, que machucam, que batem, que agride, que mata como aqui no Rio de

Janeiro aconteceu recentemente, e não era propriamente uma família de origem

humilde, os meninos Bernardos da vida, as meninas Nardones da vida. Nós temos

uma violência doméstica contra a criança, cujos pais são diretamente responsáveis

por 60% da violência cometida, essa violência que é notificada aos hospitais, o grau

de violência a que eu me refiro, não o grau de uma surra que fica dentro da

privacidade da família e ninguém toma conhecimento, é aquela que a criança tem

que ser hospitalizada, é disso que nós estamos falando, de pessoas com as quais

nós não teríamos coragem de deixar os nossos filhos e os nossos netos por meia

hora. Então, temos que ganhar em relação às crianças alteridade, nos colocar no

lugar delas, e por isso as iniciativas, como aquele desfile, precisam ser enaltecidas

ao invés de criticadas e estigmatizadas através de uma péssima interpretação de

sensacionalismo barato. Feito esse registro, e pedindo que me avisem a hora de

terminar, vou deixar o chat aberto aqui para poderem me avisar faltando cinco

minutos, para poder ir concluindo, porque quero respeitar muito a hora. No Estado

do Rio de Janeiro temos um projeto chamado “Quero uma Família”, é um

programa de computador que tem acessos habilitados, como se pretende fazer no

Mato Grosso, e que nesse programa de computador estão as crianças em busca ativa

colocadas pelos Magistrados do Rio de Janeiro, e lá estão as fotos das crianças,

vídeos, trabalhos infantis, desenhos, poesias, depoimentos, falas, nós precisamos

criar; qual é o controle que se faz disso? Bom, o controle que se faz disso é que isso

é um ambiente privado, sabemos todo mundo que acessa cada parte desse material.

Segundo, nenhuma ligação direta se faz através desse sistema, se alguém tem

interesse, se algum dos habilitados tem interesse numa daquelas crianças ele manda

uma mensagem e essa mensagem é distribuída para a Vara da Infância e Juventude,
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a que corresponde àquela criança, para que lá sejam tratados como todo mundo

sabe, cuja competência vai ser exercida na análise do pretendente, que chega já

habilitado. Portanto, a criança está absolutamente segura, dali não vazam as suas

imagens, tem-se ali uma forma de acesso muito interessante que pode ser inspiração

para vários outros modelos que se têm desenvolvido. Acredito que podemos ousar

mais, ousar como o Tribunal de Justiça de Pernambuco, do meu amigo Luiz Carlos

Figueiredo, maravilhoso Magistrado brasileiro, que é um homem do Brasil, não é só

de Pernambuco, os pernambucanos têm que partilhar esse homem conosco, partilhar

da generosidade daquele homem que fez o pequeno torcedor, “Adote um Campeão”

entrando com os times de futebol de Recife. Ele fez com que gente invisível fosse

vista, fez com que meninos de dezessete anos de idade, para os quais todos acham

que a adoção é impossível, encontrassem família. Portanto, esses milagres

acontecem porque há gente com coragem para superar as críticas, como o Luiz

Carlos Figueiredo e como os heróis de Mato Grosso, que também fizeram isso e

muitas crianças hoje agradecem o fato dessas pessoas terem tido essa coragem.

Juridicamente quando nós tratamos do segredo de justiça em relação à infância e

juventude, tratamos com a mesma lógica do segredo de justiça que existe para as

causas de família, é a privacidade das pessoas que estamos protegendo, e assim é

para ser feito. Precisamos proteger a privacidade das pessoas, isso não está em

discussão, mas temos que saber que há outro bem jurídico ao lado da privacidade

das pessoas, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito ao abraço, afeto,

carinho, que é superior em termos de importância humana, portanto, superior

juridicamente, como valor jurídico, ao direito à privacidade. Quando escondemos a

história da criança, quando a sociedade civil não controla o tempo da

institucionalização de uma criança, quando não controlamos o tempo de espera de

um pretendente à adoção no SNA – Sistema Nacional de Adoção, nós estamos

protegendo apenas o mau funcionamento, quando há, dessas instâncias. Nós só

protegemos quem trabalha mal, protegemos a ação de destituição do poder familiar

que não foi proposta depois de quatro anos de institucionalização, não protegemos a

não manifestação do Ministério Público quando a criança não recebe visita há quatro
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meses, quando está claro que ela não possui vínculos com a sua família de origem

ou quando esses vínculos são absolutamente nocivos. Portanto, o segredo de justiça

hoje apenas protege o mau funcionamento do sistema de proteção da criança e da

rede, e também protege aqueles que agridem crianças, aqueles que seviciam

crianças e aqueles que abandonam a criança, negligenciam a criança de forma

grave. É preciso dizer que uma criança institucionalizada está sofrendo ali uma

medida de proteção, que é a institucionalização, mas ela está sofrendo abandono,

está perdendo tempo vital da sua infância. Hoje todos sabem que é na primeira

infância que temos a formação de grande parte dos nossos softskills , das nossas

capacidades, da nossa segurança emocional, e nós deixamos que essas crianças

passem tempo demasiado nas instituições em nome de reintegrações absolutamente

improváveis na sua grande maioria, porque desde o primeiro estudo social essa

reintegração, essa busca por família extensa se transformou em um “byebye Brasil”

enlouquecido. O artigo 25 do ECA diz claramente que, a família extensa é formada

por parentes com quem a criança tenha vínculos de afeto e afinidade, ou seja, um

parente que é conhecido e que pode ser resposta afetiva para ela na separação dos

seus pais de origem, não é uma procura desenfreada por qualquer parente biológico,

perguntando se ele quer a criança ou não, porque a criança não é um objeto, é o

principal sujeito de direitos. Esse discurso que originou a crítica ao desfile do Mato

Grosso é aquele que intimida os operadores do direito, as equipes técnicas, os

conselhos tutelares no Brasil inteiro, dizendo que a adoção é a última das instâncias,

é a última das possibilidades, e só vai para lá criança efetivamente traumatizada,

aquela criança que já passou muito tempo no seu abrigamento, quando nós temos

que fazer uma intervenção precoce e colocar essas crianças em família mais cedo,

preferencialmente em sua família de origem. Todossabem que a reintegração familiar

responsável é preferencial às outras respostas, sabemos disso, mas a adoção serve

como família verdadeira e primeira família quando ela é um instituto necessário,

quando a criança precisa efetivamente de quem se responsabilize e, portanto, essa

criança precisa ser vista. A minha defesa é que nós temos que ter vários

instrumentos de visibilidade que possam deixar que essas crianças sejam vistas, nós
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temos que ter abrigos abertos, com o cuidado para que as crianças não sejam

abordadas de forma rude, de forma intempestiva, de forma desastrada, é claro que

não podemos fazer uma visitação ao bel prazer do visitante, mas temos que ter

abrigos abertos, porque precisamos ver o que acontece lá, precisamos ter acesso da

sociedade civil aos processos de infância e juventude. Se o sistema não funciona em

determinada comarca, onde Juiz e promotor não funcionam bem, nós não teremos

nenhuma solução, porque esses processos estão em segredo de justiça, essas

crianças sofreram injustiças sem controle da sociedade civil, o Judiciário e o

Ministério Público são controlados em todas as outras instâncias. Na área do meio

ambiente, doutor Paulo Prado, nós fizemos o congresso da ABRAMPA em Mato

Grosso com o nosso colega Scaloppe, na área do meio ambiente desce advogado de

São Paulo para fazer audiência na justiça do interior do Mato Grosso, porque vários

milhões estão envolvidos. Um erro simples do Juiz ou do promotor vira um recurso,

um agravo, uma reclamação, mas na infância e juventude nós não temos esse

controle tão amplo, porque é um mercado que ainda não está aberto, como o mercado

financeiro, para grandes interesses econômicos, nós precisamos da sociedade civil

para fazer esse controle. Como faremos esse controle? Vamos debater aqui as

formas de facultar o controle social dos processos de infância e juventude, as formas

de fazer uma visitação segura e permanente aberta dos abrigos, a forma de fazermos

desfiles e termos eventos em que as crianças de abrigo tenham o direito de serem

vistas, elogiadas, o direito de terem orgulho e amor próprio, porque os nossos filhos

têm, nós assinamos uma “autorizaçãozinha” e eles participam do balé, do programa

de televisão, do programa de YouTube. Será que criança institucionalizada não tem

direito à Facebook? _“Vai ser vista”, “vai poder contar que é institucionalizada ”. Onde

está o nosso amado segredo? O amado segredo que coloca criança debaixo do

tapete, é um segredo ruim para o direito, é um segredo inconstitucional, é um

segredo que precisa ser efetivamente evitado. Meus queridos, nós estamos aqui

numa audiência pública e haverá, obviamente, outras opiniões, mas é muito

importante que o êxito dessas iniciativas, como dos times de futebol, como do desfile,

como os clipes e os vídeos que foram feitos no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande
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do Sul, e em outros tantos Estados que não consigo lembrar para nominar, mas

sintam-se contemplados e parabenizados pela coragem de dizer-nos: “Essa criança

existe, ela precisa de família, ela é encantadora, ela está aqui, ela é de carne e osso”.

Muitas vezes adotantes são xingados, acusados pela demora da fila, “Ah, a fila não

anda, porque os adotantes querem crianças pequenas”. É óbvio que os adotantes

queiram crianças pequenas, é óbvio que eles tenham até o direito de quererem

passar por todas as fases da criação de uma criança, mas eles não são orientados,

onde não há grupo de apoio à adoção, eles não são orientados de quais crianças

realmente existem para adoção, eles não veem essas crianças. É difícil nos

apaixonarmos por carta, não nos apaixonamos pelas pessoas que nos apaixonamos

na nossa vida porque escrevemos um papel, parece que você está escolhendo um

hambúrguer no McDonald’s dizendo: “Eu quero uma criança até dois anos, quero

isso, quero aquilo, quero aquilo outro”, “Você quer mais queijo? Paga mais cinco

reais que tem uma tortinha de maçã”. Se você fosse pedir um companheiro, talvez

você pedisse uma pessoa linda, maravilhosa, rica, bem sucedida, mas aquele que

você encontra no seu trabalho, pelo qual você se apaixona no bar que você

frequentou, na festa da casa do seu amigo, era completamente diferente daquele que

você preencheria o seu formulário, e assim é a paternidade adotiva. Precisamos

permitir os encontros de amor, nós não nos apaixonamos por papeizinhos, são

inúmeros os depoimentos de adotantes que queriam crianças de até dois anos de

idade, e que no abrigo se aproximaram de criança de quatro, cinco anos, de grupo de

irmão, e que transformaram suas vidas para um outro paradigma de paternidade, com

dificuldade da criança ali traumatizada pelo abandono que não foi curado a tempo,

com dificuldade pelas pirraças que são feitas pelo filho adotivo, porque ele já foi tão

traído pelos adultos, que muitas vezes quer testar aquele pai adotivo, ele traz um

inferno para dentro de casa para saber se aquele amor é de verdade, e o pai adotivo

tem que estar amparado por políticas públicas. Políticas públicas que não existem! E

que ninguém sente a falta, todo mundo fala que falta política pública para a família

biológica, mas para a família que é solução, que adota, que ama, e que são milhares

no Brasil, poucos reclamam essas políticas públicas específicas para lidar com o pai
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que pega o filho pronto, que pega o filho que foi traumatizado pelo abandono, que já

sofreu violência em alto grau, e ele tem que ser a cura, é disso que estamos tratando,

de gente de verdade. Se pararmos de falar de gente de mentira, de família biológica

idealizada, de adotante idealizado, e passarmos a ver gente de verdade, de carne,

osso e alma, nós teremos a capacidade de ter soluções muito mais inteligentes,

interessantes, rápidas e afetivas para essas crianças. Portanto, o nosso desafio é

criar formas de visibilidade responsável para essas crianças sem medo de errar,

porque temos que ter responsabilidade de proteger, mas temos que deixar que elas

sejam vistas, e vistas em um grau maior do que o nome e a foto, vistas em um grau de

conhecimento que permita a troca de olhares, vistas em um grau de conhecimento

que permita alguma análise da sua intimidade, do seu pensar, do seu desenho, da

sua nota da escola,... Enfim, da sua alminha, daquilo que ela é, e isso vai fazer talvez

total diferença. Segundo desafio, temos que dar visibilidade dos processos de

infância e juventude, temos que manter controle a partir da sociedade civil, do

processo de infância e juventude, e dos abrigos e das institucionalizações, para que

a sociedade civil possa saber porque cada criança está institucionalizada, mesmo

que não se exponha a sua família de origem, mesmo com a preservação da

identidade da família de origem, que a sociedade civil tenha acesso aos relatórios de

uma criança “x”, cuja mãe fez isso, isso, isso, porque a sociedade pode perguntar ao

promotor de justiça, ao Juiz: _ “Olha, não entendo porque ela não foi reintegrada se

essa família está visitando”. “Não entendo porque ela não vai ser destituída se essa

família não a visita”. Precisamos estabelecer com a sociedade civil na área da

infância e juventude o mesmo diálogo que a magistratura e o Ministério Público têm

e são obrigados a ter na área comercial, na área civil, na área de meio ambiente e

tantas outras, portanto, dar esse passo de coragem e parar de tratar as crianças como

propriedade da magistratura, propriedade do ministério público, e dizer para os

adotantes: _ “Aguarda na fila, segura na mão de Deus que a sua hora vai chegar”.

Nós precisamos dar transparência também do Sistema Nacional de Adoção, o

cadastro nacional de adoção não era transparente, da passagem para o sistema

sumiram cerca de 10 mil crianças, se isso acontecesse numa prefeitura, talvez o
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prefeito fosse processado. Por quê? Porque talvez aqueles dados antigos não fossem

certos e agora os dados sejam mais bem cuidados. O fato é que esse desencontro

suscita preocupação e suscita também o controle da sociedade civil sobre o sistema

nacional de adoção, e eu tenho certeza que a magistratura e o Conselho Nacional de

Justiça têm boa vontade com as afirmações que eu estou fazendo, que são um

chamamento sincero e afetivo de tudo que nós, homens de bem, pessoas de bem,

mulheres de bem, podemos fazer para que as crianças tenham efetivamente uma

família. Caminhando para o meu final, quero dizer que só existe uma solução para a

criança, ela precisa ser adotada, ou ela vai ser adotada pela sua família biológica,

como muitos de nós fomos, como diz o Luiz Schettini, psicólogo, filósofo, temos duas

formas de sermos filhos, biológico porque alguém teve que nos procriar, no caso

nossos progenitores, e outra forma, que é essencial para que sejamos adultos

emocionalmente saudáveis é a adoção, pois alguém teve que se responsabilizar com

amor pela nossa criação. São essas famílias que foram famílias de verdade, as

famílias adotivas, aqueles pais adotivos que também são pais biológicos adotaram os

seus próprios filhos biológicos, nós precisamos fazer isso! Se você não adota o seu

filho biológico ele não é teu filho, portanto a adoção, como atitude de amor para com

a criança, é a única solução para a criança, a única solução, só somos saudáveis se

somos adotados, por acaso, a grande maioria de nós somos adotados pelos nossos

próprios pais biológicos, que é uma coincidência maravilhosa, mas alguns de nós

somos adotados por pais que não foram nossos progenitores, mas são os nossos

pais de verdade. A Desembargadora Maria Erotides citou a visitação de Maria, o Rei

Salomão, quando queria dividir a criança no meio, uma das mães falou “Eu prefiro

que você não divida essa criança ao meio, prefiro que fique com a outra”, as duas

reclamavam a maternidade da criança e Salomão iria cortar a criança no meio e

deixar metade para cada uma, na sabedoria dele, ele sabia que alguém se revelaria,

e se revelou aquela mulher que todos dizem “A mãe verdadeira”. Eu concordo, é a

mãe verdadeira, nós só não sabemos se é a mãe biológica, ela era a mãe verdadeira

porque era a mulher de maior amor, que estava disposta de abrir mão da convivência

do filho para que ele não morresse, essa era a mãe verdadeira. Não sabemos se era
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biológica porque na época de Salomão não tinha exame de DNA. Tivemos aqui a

exposição de várias personalidades do mundo que foram filhos adotivos, eu queria

encerrar fazendo uma homenagem a um pai adotivo, sobretudo aqueles que são

cristãos, São José foi pai adotivo. Deus para se anunciar ao mundo, já não estou

falando mais do campo jurídico, nem do campo da nossa necessidade de evolução,

mas puramente como cidadão, Deus para se anunciar ao mundo ele precisou de um

pai adotivo, ele quis lançar mão de um pai adotivo, que foi São José, esse sujeito

fugiu para o Egito, largou, casou com uma mulher grávida, aceitou que o filho era do

Espírito Santo, fez várias coisas que nenhuma pessoa razoavelmente orgulhosa

faria, ele teve que abrir mão várias vezes do seu amor próprio, da sua comodidade,

das suas convicções em favor do amor a um filho, a quem ele ensinou a profissão e

provavelmente a quem ele ensinou religião, porque quando Jesus se manifesta em

sua vida pública ele era altamente conhecedor das escrituras antigas. Então esse

homem, que é um homem calado, sério, trabalhador, que se coloca à sombra para

que a luz possa vir ao mundo e que a luz esteja com o filho, é para nós o paradigma

do que a adoção é, a adoção é uma atitude de amor, a adoção é uma atitude de quem

se coloca ao lado do filho para que a luz do filho brilhe, para que a luz do filho seja

verdade, pode ser nosso filho biológico, pode ser nosso filho adotivo. Todas as

crianças têm direito a esse tipo de paternidade, todas as crianças têm direito a esse

tipo de maternidade, e é por isso que nós precisamos mostrar que essas crianças

existem. Agradeceu e disse estar à disposição para o debate. O Mestre de Cerimônia

anunciou a palestrante a Doutora HÉLIA VIEGAS SILVA, Juíza de Direito e

Secretária Executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, do

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - Experiência com o Projeto

“Família: um Direito de toda Criança e Adolescente”. Nesta palestra tem a

participação da servidora do TJPE, Priscila Barcellos, Pedagoga e Analista Judiciária

do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Com a palavra a Doutora. Hélia

Viegas Silva saudou a todos e quis primeiramente cumprimentar todas as

autoridades já mencionadas, os colegas palestrantes, os organizadores desta

audiência pública e todos os que nos assistem, na pessoa da Desembargadora Maria
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Erotides, representando a presidência desse Tribunal de Justiça; o Desembargador

Corregedor-Geral da Justiça, Doutor José Zuquim, que é o anfitrião desta audiência.

Dizer, em segundo, já ratificando as belas palavras do colega Savio Bittencourt, que

é um poeta nato, também da minha admiração pela iniciativa do Tribunal de Justiça

do Mato Grosso na realização daquele desfile, um depoimento lindo da família, da

mãe Sandra Maria e da adolescente Pâmela que me emocionou. Eu que sou uma

operadora que atuo há quase vinte anos exclusivamente na área da infância e

juventude. Só a constituição de uma família pela adoção, só o fato de ter tirado essa

adolescente da invisibilidade que ela se encontrava, como bem ressaltou Savio, e

essa é a maior finalidade da ferramenta administrativa, esse evento já mereceria todo

o mérito, mas, além disso, é um evento que oportunizou não só tirar essas crianças e

adolescentes da invisibilidade que se encontravam, mas também oportunizar a elas

uma tarde, um momento de alegria, que foi o que aquele desfile trouxe. Posto esse

introito, vou iniciar minha fala da apresentação da nossa ferramenta de busca ativa.

Agradeço a pessoa da Juíza auxiliar da Corregedoria, doutora Christiane, da equipe

da CEJA, que nos convidou, é uma honra apresentar aos senhores, porque essa

audiência, eu tenho certeza, que visa garantir a legitimação, a ampliação da

ferramenta de busca ativa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, dar visibilidade

através da divulgação de imagens das crianças e adolescentes que estão sob a

jurisdição do judiciário do Estado de Mato Grosso e possibilitar a elas a efetivação do

direito maior de todo cidadão, que é ter uma família saudável, digna. Então,

senhores, eu passo à apresentação do nosso Projeto Família, que é a ferramenta de

busca ativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É importante registrar a origem

do Projeto Família e ressaltar a importância, como doutor Sávio também registrou na

fala dele, dos grupos de apoio à adoção. O que é a busca ativa? A busca ativa é

uma ferramenta já utilizada outrora pelos grupos de apoio à adoção, antes de

mesmo da criação do Cadastro Nacional de Adoção, implantado em 2008, que

hoje é o nosso sistema nacional de adoção, o SNA. Antes de mesmo da criação do

Cadastro Nacional de Adoção as Varas da Infância e Juventude possuíam cadastros

próprios e que não eram visíveis pelos demais juízes das Varas da Infância e
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Juventude, então nossas buscas limitavam-se a buscar pretendentes para as nossas

crianças e adolescentes limitados a nossa jurisdição. Com a criação do Cadastro

Nacional de Adoção tornou-se visível a quantidade de crianças e adolescentes do

nosso país que estavam à espera de uma família, que hoje sempre oscila, mas é

número que vai em volta de quase cinco mil crianças e adolescentes, os grupos de

apoio à adoção já faziam uma busca entre si divulgando. Por exemplo, Juiz da

comarca de Recife no Estado de Pernambuco tem uma criança/adolescentes em que

não há pretendentes no Estado de Pernambuco, e havia essa troca de informações;

baseado nessa boa prática o nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da

Comissão Estadual Judiciária da Adoção, foi pioneiro em legitimar essa ferramenta

no judiciário brasileiro. O Projeto Família tem por finalidade justamente divulgar por

meio das mídias sociais, na sua segunda versão, e os senhores verão isso, mas

inicialmente a finalidade, quando ele foi criado em 2008, foi divulgar informações

específicas daquelas crianças e adolescentes que já estavam aptas a serem adotadas

no então cadastro nacional de adoção, hoje SNA, mas sem pretendentes à sua

adoção. E quais eram as informações que nós disponibilizávamos? Data de

nascimento, sexo, etnia, se fazia parte de grupo de irmãos, o estado de saúde

daquela criança ou do adolescente, com a finalidade maior de viabilizar a colocação

dessa criança ou adolescente em uma família adotiva. O Projeto Família tem duas

versões, a primeira versão, logo na sua implantação, foi em 2008, logo após a

implantação do então Cadastro Nacional De Adoção, quando o cadastro se tornou

único para todo o Brasil, quando se tornou tão visível a situação de milhares de

crianças e adolescentes invisíveis aos olhos daqueles que queriam se tornar pais

pela adoção, portanto foi criado em 2008. Entretanto, quando da sua primeira versão

a busca ainda era limitada, nós tínhamos o chamado INFOADOT, que foi um sistema

criado em parceria do Tribunal de Justiça de Pernambuco com a Secretaria Nacional

de Direitos Humanos. Esse sistema garantia visibilidade para aqueles que se

inscreviam, recebiam uma senha e poderia ser, portanto, grupos de apoio à adoção,

pretendentes habilitados para adoção, organismos internacionais que trabalhavam

com adoção internacional no Brasil, que por meio de uma senha acessavam todas as
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crianças e adolescentes do Estado de Pernambuco aptas a serem adotadas, mas sem

pretendentes no cadastro. As imagens na época se limitavam muitas vezes só a

fotografias, muitas vezes até 3x4, era uma busca mais limitada. Com a evolução das

ferramentas tecnológicas, com a criação do Plano Nacional de Convivência Familiar

e Comunitária, que deixou expresso a necessidade de se ampliar e legitimar a

ferramenta da busca ativa já utilizada pelos grupos de apoio à adoção, como bem

registrou o doutor Savio, a campanha do “Adote um Pequeno Torcedor” no ano de

2015, que foi uma quebra de paradigma na divulgação das imagens dessas crianças

e adolescentes, até então invisíveis aos olhos da sociedade. “Adote um Pequeno

Torcedor”foi uma parceria da Segunda Vara da Infância e Juventude de Recife com o

Sport Club do Recife, que divulgou através de uma campanha belíssima, que

resultou inclusive na adoção de um adolescente que estava prestes a completar

dezoito anos, o William, que tem uma história de vida linda, e a partir também dessa

campanha “Adote um Pequeno Torcedor” em 2015, do mérito da campanha, dos

resultados positivos e também da evolução das ferramentas tecnológicas como

Facebook e Instagram, que em 2008 nós não tínhamos essa facilidade, essa

velocidade e amplitude de divulgação, dos resultados dessas divulgações nessas

ferramentas das mídias sociais, em 2016 foi criada a segunda versão do Projeto

Família. Nessa segunda versão é que foi autorizada a divulgação das imagens

nas mídias sociais, ou seja, no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no

Instagram e no Facebook da CEJA, da Comissão Estadual Judiciária de Adoção

de Pernambuco, das imagens dessas crianças e adolescentes que estão aptas a

serem adotadas no Sistema Nacional de Adoção, mas sem pretendentes. Além

das imagens, algumas informações, um pouco da história. Lembram-se do doutor

Sávio na palestra, o que ele disse? As pessoas precisam conhecer, isso é uma

realidade, você precisa conhecer um pouco mais do seu futuro filho, e na hora em

que essas imagens são divulgadas com um pouco da história dessa criança e do

adolescente, um pouco do seu querer e de suas características, é uma ampliação e

uma oportunidade, talvez a última, para que ele consiga a sua família pela adoção. É

importante registrar que essas duas versões do Projeto Família foram submetidas ao
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Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o conselho da

magistratura, um órgão que existe em todo tribunal, que tem por finalidade

inspecionar, orientar juízes e demais servidores em realizar na estrita legalidade as

suas atividades judiciárias. Portanto, foi submetido ao Conselho da Magistratura

diante da grande celeuma que ainda existia quando da primeira versão, e também na

época da segunda versão, da questão da inviolabilidade do direito da imagem,

porque sabemos que no Estatuto da Criança e do Adolescente ele proíbe a

divulgação de imagens das crianças e dos adolescentes, porém essa inviolabilidade

deve ser garantida quando a divulgação da imagem é vexatória, traz um

constrangimento, o que não é o caso da divulgação das imagens pela busca ativa,

porque existe um direito maior que deve ser prestigiado, que é o da convivência

familiar pela adoção. Os senhores vão ver, e os números não mentem, os números

são a prova viva da importância dessa ferramenta da busca ativa. É importante

registrar, como eu disse, que houve a autorização, que foi submetida à análise da

legalidade o projeto pelo Conselho da Magistratura de Pernambuco, e no nosso

Tribunal normatizamos o procedimento para a inserção dessa criança e adolescente

na ferramenta do busca ativa através do Projeto Família, ou seja, não é algo que o

Juiz simplesmente diga: “Agora eu vou colocar e divulgar a imagem”. Há todo um

procedimento, um rito que foi estabelecido através de um ato normativo, que é a

resolução da CEJA, essa resolução existe desde 2014 e foi editada, inclusive a mais

atual é a Resolução 01/2020 de outubro do ano passado, que veio a regulamentar

esse procedimento de acordo com as novas regras trazidas pela Resolução 289/2019

do Conselho Nacional de Justiça, que disciplinou o novo Sistema Nacional de

Adoção e Acolhimento e substituiu o antigo Cadastro Nacional de Adoção. Pela

Resolução 01/2020, uma vez sentenciado o processo da destituição do poder familiar,

ou extinção do poder familiar, como diz o estatuto da criança, o Juiz terá 48 horas

para tornar aquela criança ou adolescente apta, porque com o SNA essa criança e

adolescente já está inserida por conta do acolhimento, assim, ele vai apenas torná-la

apta para adoção, o juízo da adoção dessa criança ou adolescente terá 30 dias para

fazer a busca de pretendentes no SNA e 15 dias para busca, se não houver
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pretendentes à adoção nacional, aos pretendentes para adoção internacional no

SNA, ou seja, em 45 dias no máximo o Juiz deverá informar, e vai informar à CEJA o

resultado dessa busca. Nós temos o outro programa, além do Projeto Família, que nós

acompanhamos todas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que é

o Programa de Prevenção à Institucionalização Prolongada, por quê? Porque nós

acompanhamos pela competência que é dada à Comissão Estadual Judiciária de

Adoção, que é a autoridade central em matéria de adoção, de zelar pela manutenção

e correta alimentação do cadastro, então o Juiz faz a busca, se ele não encontra

pretendentes para aquela criança ou adolescente ele vai informar, e quando é o

passo da CEJA, terá 30 dias para lançar aquela criança ou adolescente nas mídias

sociais, divulgar, a fim de buscar pretendentes à sua adoção. O que é importante

registrar? Vejam, é algo que segue todo um procedimento, o Juiz quando informa à

CEJA e pede para inserir, porque somos um órgão administrativo, embora eu seja

Juíza, eu funciono como uma secretária da comissão, pois quem dá a determinação

para lançar nas redes sociais e lançar na busca ativa é o Juiz com competência para

adoção daquela criança ou adolescente. O Juiz que envia para a CEJA toda essa

documentação: 1) A sentença em que houve a decretação da perda, da extinção do

poder familiar; 2) O trânsito em julgado desta sentença; 3) A certidão de inexistência

de pretendentes no SNA para adoção daquela criança; 4) O termo de autorização do

juízo para divulgar as imagens daquela criança ou adolescente; e 05) O termo de

autorização do adolescente, porque em raríssimos os casos não querem, pois como

dito pelo doutor Savio, que foi o primeiro palestrante, é uma realidade, eles querem

ser vistos, eles querem uma família. Nesses quase quatro anos, porque a primeira

publicação de imagens foi em novembro de 2016, na segunda versão do Projeto

Família, nesses quatro anos da segunda versão do Projeto Família, acho que só nós

tivemos um ou dois casos em que o adolescente não quis ter a sua imagem

divulgada, ele quis fazer parte do projeto, mas sem a divulgação das suas imagens

nas redes sociais, ou seja, a esmagadora maioria quer, sim, ser vista, porque quer

através dessa ferramenta conseguir uma família pela adoção, por isso precisa da

autorização do adolescente, salvo se ele não puder externar por questão de
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problemas de saúde ou deficiência a sua vontade. 01) Termo de autorização do

coordenador da instituição de acolhimento em que a criança ou adolescente

encontra-se; 02) Relatório atualizado. E que relatório é esse? Precisamos dizer e ter o

conhecimento da situação de saúde, do seu contexto social e familiar atual, e o

relatório interdisciplinar atualizado que a casa de acolhida encaminha ou a própria

equipe técnica da vara; 03) Cópia da certidão de nascimento daquela criança ou

adolescente; 04) Cópia do exame de HIV e outros exames de saúde, que porventura

se façam necessários pelo Estado de saúde, se for deficiente ou tiver alguma

necessidade específica; 05) Fotos e/ou vídeos da criança ou adolescente para que

possamos lançar nas nossas redes sociais. Quero registrar também a importância,

quando nós visualizamos, da busca ativa. Esse foi o primeiro caso de divulgação das

imagens pela segunda versão do Projeto Família. É um grupo de irmãos, Gabriel,

Edjackson, Edjailson, na época eles tinham entre 11 e 13 anos. Vejam, eles foram

inseridos, na época era o CNA, em junho de 2015, foram 1 ano e 5 meses, já estavam

no cadastro sem pretendentes, nós fizemos a publicação das imagens deles em

novembro de 2016, em 2 meses e 15 dias praticamente já estava autuado o processo

de adoção deles. Vejam os senhores a relevância da divulgação de imagens. O que

eu posso dizer? Tudo é feito com muita responsabilidade. É importante registrar que o

pretendente, senhor Eugênio, é lindo o relato dele. O Senhor Eugênio, o pai pela

adoção desse grupo de três irmãos, inclusive eu participei de um evento em Minas

Gerais, eu acho que dois anos depois, e eles estavam lá para prestar o depoimento

dele, porque ele é mineiro, foi um encontro belíssimo, é um encontro de amor. É

indispensável essa divulgação das imagens dessas crianças e adolescentes para

que possam ser vistos, porque a experiência nos mostra que deixá-los nas suas

instituições de acolhimento sem que aquelas famílias que queiram ser pai, mãe, por

adoção precisa conhecer o seu, quem sabe, futuro filho, e é isso que a busca ativa,

essa ferramenta da busca ativa com divulgação de imagens permite. Veja que fala

linda a dele: “Eu e meus meninos estamos vivendo os melhores dias de nossas vidas.

Eu queria um menino de 5 a 8 e, veja, estou com três, de 11 a 13. Se pudesse dar-te

um conselho eu diria: amplia essa margem de idade, dê logo uma chance à sua
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felicidade! Deus abençoe este e todos os projetos de sua vida”. É realmente

impactante, é um marco diferenciador a ferramenta da busca ativa, tanto é que temos

dois projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, um de 2018, que é o PL 11248

do deputado Augusto Coutinho, que é pernambucano, e outro de um senador,

também pernambucano, Fernando Bezerra Coelho, o 938/2019, ambos os projetos

têm por fim inserir no Estatuto da Criança e do Adolescente um artigo que legitime e

acabe de vez com essa celeuma de inviolabilidade ou não do direito de imagem para

essas crianças. É importante registrar que no nosso caso é mais amplo, a busca

não se limita apenas aos que já estão habilitados, a Resolução 001/2020 legitima

aqueles que ainda não estejam habilitados ou que já estejam habilitados, mas

logicamente fora do perfil, eles podem entrar com uma ação direta de adoção, pelo

projeto Família, mas logicamente terão que se submeter a um estudo interdisciplinar

para que seja averiguada a motivação e as condições para adoção, tudo feito com

muita responsabilidade. Deixo agora para a Priscila, que é a pedagoga da CEJA, que

é formada por uma equipe técnica, uma pedagoga - a Priscila, que é a chefe também

da equipe técnica - duas psicólogas, duas assistentes sociais, há também a equipe

do apoio administrativo, que seria a secretaria da vara, e fazem um trabalho

belíssimo, bem como tem mais propriedade do que eu para falar para os senhores o

procedimento passo a passo do Projeto Família. Muito obrigada. A Sra. Priscila

Andrade de Oliveira Barcellos (Pedagoga e Analista Judiciária do Tribunal de

Justiça do Estado de Pernambuco) começou a falar sobre a busca ativa

rapidamente, pelo fato de que todo mundo aqui já sabe o que vem a ser. Disse que

não podem falar de busca ativa sem falar do perfil do pretendente. Grifou alguns

itens e, aqui, nós vamos falar especificamente sobre esses itens. Hoje nós temos no

Brasil, dados do CNJ, 32.980 pretendentes e 4.969 crianças. Disse mostrar alguns

dados estatísticos, mas apenas para justificar o nosso projeto. Não colocaremos aqui

aquela culpa nos pretendentes para aumentar perfil, nem fazer apologia à mudança

de perfil, porque cada família precisa saber quais são as suas motivações, quais são

os seus sonhos, não é isso que queremos mostrar, o que queremos é mostrar

números para chegar à necessidade dessa ferramenta. Disse que a idade, como
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podem ver, há uma diferença grande entre o perfil do pretendente e da criança, em

relação à quantidade também, temos pretendentes até para duas crianças, mas a

partir de três nós já não temos, porque temos grupos de três ou mais irmãos, e a

questão da doença ou deficiência, que eu agrupei, mas o SNA diferencia as

deficiências, mas eu agrupei porque o número é mais ou menos o mesmo. Assim,

93% dos pretendentes não aceitam e nós temos um número pequeno, mas existe um

número grande de crianças e adolescentes com doença ou deficiência. Então, eu

queria trazer esses três entraves no perfil, vamos chamar assim, que são: crianças

maiores e adolescentes, grupos de irmãos (três ou mais) e crianças e/ou

adolescentes com deficiência. Quando vamos fazer a busca na SNA, nas operadoras

do direito, o próprio sistema traz uma “certidão de inexistência de pretendentes”,

vejam que documento sério, que documento triste eu diria. Como o doutor Sávio

colocou, estamos falando de criança, estamos falando de criança acolhida, e o

sistema nos diz “Não tenho pretendente para essa sua criança ou para esse seu

adolescente”. A partir daí a gente pergunta: O que vamos fazer? Vamos esperar

aparecer, onde o número é muito maior, ou precisamos buscar uma outra ferramenta

fora desse sistema para que essa criança ou esse adolescente, que está lá

esperando a família, tenha o seu direito à convivência familiar e comunitária? É

então que entramos na busca ativa. A busca ativa é preconizada no Plano Nacional

de Convivência Familiar, utilizamos muito as diretrizes também; tem um documento

muito interessante, que é da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e

Juventude, em que destacamos dois princípios fundamentais: 01) Crianças e

adolescentes como sujeitos de direito; 02) Buscar família para a criança e não o

contrário. Vou correr um pouquinho por causa do tempo, eu vou falar só um

pouquinho da operacionalização do nosso projeto. Como a doutora Hélia falou, há

outro projeto, que é o PIP, em que identificamos essas crianças institucionalizadas

aguardando família adotiva, que já estão há mais de 30 dias aptas à adoção, e

expedimos ofício a essa Vara para que ela informe a documentação para inserção no

projeto Família. Disse que abriu um respaldo, porque encaminhávamos muito ofício

no início do projeto, mas hoje isso já é uma prática muito consolidada no Tribunal,
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todas as varas que solicitamos, as varas mesmo, após as buscas no SNA, já nos

encaminham, isso está muito consolidado. Alguns Magistrados até nas

determinações da sentença de destituição já colocam “Sendo infrutífera a busca no

SNA, que seja inserido no projeto Família ”, isso já traz também uma celeridade muito

grande para que aquela equipe vá fazendo o passo a passo, se não estiver na SNA,

ela nem precisa aguardar aqueles 45 dias. Se colocado um adolescente de quinze

anos ou um grupo de cinco irmãos, fazemos a busca, não teve resposta, antes dos 30

dias já pode encaminhar para a CEJA, lançamos no banco de dados, e nós da CEJA,

fazemos a divulgação, como a doutora Hélia colocou, nós fazemos a divulgação no

site, no Facebook e no Instagram, para quem ainda não nos segue aqui estão

nossos endereços. “Painel com a identificação das redes sociais...” Quando

colocamos que o adolescente é inserido como sujeito de direito, eu vou falar muito de

adolescente, porque nosso público maior são os adolescentes, eles redigem o texto,

eles gravam os vídeos, nesse texto eles colocam o que eles sonham, o que eles

querem, o que é que eles pensam sobre a família, o adolescente e a criança, eles

também têm suas motivações, têm seus sonhos, a foto é divulgada, ou vídeo, nessa

arte padronizada. Assim, depois que fazemos a postagem, antes de colocar nas redes

sociais encaminhamos a história do acolhimento para que a criança veja, para que se

veja, e verifique se quer mudar alguma coisa, se gostou da foto, às vezes eles

mesmos batem a “selfie”. Como doutora Hélia falou, nosso índice de adoção no

projeto Família, tínhamos o INFOADOTE que era restrito, depois divulgávamos a

listagem, mas quando abrimos com as imagens tivemos um índice de mais de 50%

das crianças e adolescentes que participam ou participaram do projeto, ou elas foram

adotadas ou estão em processo de adoção, ou estão em aproximação com a família.

Vejam, é um número muito expressivo, 312 crianças e adolescentes que hoje

estariam no SNA sem pretendentes, 172 já estão nas suas famílias ou em

aproximação. Então, esse foi o nosso caso 2: “Painel”. Era uma criança que estava

há 2 anos no SNA, e esse comentário resume muito bem nosso projeto, eu poderia

falar a tarde inteira aqui, mas eu não conseguiria dizer nada de maneira tão

importante, tão expressiva, como esse internauta colocou: “É aí que a gente vê a
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diferença entre o formulário preenchido e a realidade da criança. Na frieza da letra, ela

está fora do perfil que eu coloquei. Mas eu a adotaria sem problemas”, Veja bem, a

frieza da letra é o que queremos superar, queremos dar rosto, visibilidade a essa

criança, a esse adolescente, ele existe. Outro ponto que precisa ser ressaltado no

nosso projeto, é que a CEJA faz essa ponte entre a busca ativa e o pretendente, mas

se há pretendente interessado, ele é encaminhado para a comarca da criança, que

tomará todas as providências, pois quem tem essa competência é a própria comarca.

Interessante também, senhores, eu vou colocar algumas comarcas aqui do Estado de

Pernambuco, que elas já colocam o adolescente nessa avaliação de pretendentes,

“Olhe, tem dois pretendentes para você, essa família é assim, essa daqui é desse

jeito”, então, muitas vezes ele também é colocado como sujeito de escolha, de direito,

porque está tratando da vida dele. Tambémcolocamos essa postagem de finalização.

Não estamos divulgando nada que vá comprometer, não se diz onde essa criança

está, toda informação por e-mail desse pretendente é encaminhado para a Vara da

criança para que ela dê alguma informação, para que faça uma seleção e a

avaliação. Então, nas redes sociais só fazemos a postagem da busca ativa e da

finalização da busca, quando é finalizada, para que essas pessoas que

acompanham as nossas redes sociais também saibam os que estão entrando e os

que estão saindo. Nossa cartilha está no “site “do Tribunal para quem desejar ter

acesso ao projeto. Pensamos que é uma ferramenta de extrema importância, às

vezes é a última oportunidade de a criança ou o adolescente ter uma família, é

importante, necessária, e, por menor que seja a chance, quero ressaltar que mês

passado fizemos a adoção de uma adolescente de dezessete anos, ela foi para um

estado do sul. Então, assim, por menor que seja a chance precisamos acreditar e

trabalhar para que seja possível, estamos lidando com vidas, precisamos dar

visibilidade sim. Entendemos que essas crianças não teriam outra forma de ter o

direito à convivência familiar contemplado se não fosse a busca ativa, porque vimos

que no SNA já não tem. Então, aqui estão nossos contatos, nos colocamos à

disposição. Agradeço demais o convite, e estou à disposição para os comentários.

Disse não ter vídeo agora para ser divulgados. A EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS
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SILVA disse a Priscila, antes do vídeo quis registrar, a experiência mostra, senhores,

que realmente só através dessa visibilidade, como doutora Christiane falou, “o que

os olhos veem o coração sente”, como o Corregedor Desembargador José Zuquim

falou, da nossa obrigação, nós que trabalhamos com isso temos uma

responsabilidade enorme na vida dessas crianças e adolescentes, são nossos atos,

nosso trabalho que vai garantir a elas uma família. Pontuo sempre, os números, a

estatística mostra o sucesso e a importância de uma ferramenta de busca ativa, foram

172 adoções, é um número muito considerável, aquela criança, a Bia, que foi o

segundo caso, ela não andava, ela estava há quatro anos institucionalizada e dois

na fila. É uma criança saudável que, por conta de violência doméstica, ficou com

sequelas, em menos de 1 mês da divulgação dela, uma família belíssima, hoje não

tivemos tempo, porque o tempo é curto, de mostrar as fotos depois, ela é outra

criança, é outro desenvolvimento, só teve oportunidade por conta dessa ferramenta.

Então, vamos fechar com um vídeo, que eu acho que o vídeo é bem representativo

né, Priscila? A Sra. Priscila disse que o vídeo dá voz a uma adolescente nossa,

costumamos dizer que colocamos nossos adolescentes para falarem, para mostrar,

participar, então a vida de um adolescente, foi numa busca do ano passado, no meio

da pandemia, eu gostaria que os organizadores pudessem colocar já o vídeo. VT.

EXIBIÇÃO VÍDEO PROJETO FAMÍLIA. Após o vídeo, agradeço aos senhores, que

essa nossa ferramenta e a dos outros tribunais auxiliem nesse processo de

ampliação da busca ativa pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. A Exma. Sra. Dra.

Christiane da Costa Marques Neves agradece a Doutora Hélia e disse que esse

resultado mostra como funciona, e o mais importante que eu vejo, pelo menos aos

meus olhos, esse direito não é nosso, o direito de ter uma família, o direito que nós

podemos correr o risco de privar essas crianças e adolescentes não é nosso, nós não

temos justificativa para isso, nós não podemos agir dessa forma, então precisamos

realmente nos empenhar, e os números que a senhora apresentou são fantásticos e

relevantes e demonstram que realmente funciona. E antes de dar início às perguntas

eu só vou fazer um comentário a respeito do doutor Sávio, que eu, por não ser da

vara da infância, eu sou da vara de família, mas por ter recebido tantas notícias dele
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e tudo mais eu procurei as palestras dele no Youtube e vi que o doutor Savio, além

de ter filhos adotivos, como ele mesmo diz, não o torna especial, não o torna

diferente, não o torna superior, porque ser pai por adoção não faz de ninguém um

super-homem ou uma mulher maravilha, nada disso, só revela o amor que esbanja,

que tem tanto que não cabe dentro dele, que ele precisa ampliar para outras pessoas.

Além disso, vi um vídeo dele e da esposa, de um grupo, salvo engano, de apoio à

adoção “Quintal Casa de Ana”, é isso, doutor? Então, são pessoas que não estão

aqui só falando, são pessoas que vivem isso na prática, são pessoas que fazem

disso o seu dia a dia, e isso é muito maior do que qualquer um de nós, isso revela o

que essas pessoas têm realmente de valioso e o que elas têm para nos passar. E a

experiência da doutora Hélia, que nem é tão distante assim, que é um projeto que é

recente, com esses resultados fabulosos, só nos revela que nós estamos no caminho

certo no sentido de discutir e encontrar uma saída para essa situação, que eu repito,

não é direito nosso, é direito das crianças que estão acolhidas. O Mestre de

Cerimônia passou a palestra do EIXO II: “VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES – EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARANÁ COM O SISTEMA A.DOT”. O primeiro palestrante deste eixo o Dr. Sérgio

Luiz Kreuz, Juiz De Direito – TJPR – Experiência com o Sistema A.Dot, aplicativo

de adoção – Ferramenta De Busca Ativa, em seguida a Dra. Silvana do Monte

Moreira – Advogada do Estado do Rio de Janeiro. Ao final a participação da

Desembargadora Maria Erotides Kneip do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Com

a palavra, o Dr. Sérgio Luiz Kreuz saudou a todos. Disse que é uma alegria, uma

satisfação poder hoje compartilhar com uma mesa tão ilustre. Em especial quero

saudar a Desembargadora Maria Erotides Kneip, que eu conheci quando estive em

Mato Grosso há alguns anos atrás, e fiquei impressionado com o dinamismo da

Desembargadora, e pelo jeito está dando resultado. Naquela época estávamos

falando de acolhimento familiar, e hoje, quando estava me preparando para entrar

aqui na sala, recebi uma mensagem de uma cidade chamada Santo Antônio do

Leverger, e lá está a Neusa, que foi a minha coordenadora do Acolhimento Familiar,

estão assistindo essa audiência pública e fazendo um treinamento para acolhimento
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familiar, o qual eu acredito que é fruto daquele trabalho que a senhora desenvolveu

quando foi Corregedora-Geral da Justiça. Estimados Desembargadores, juízes,

Procuradores de justiça, promotores de justiça, advogados, equipes técnicas,

estimados colegas palestrantes, em especial meu querido amigo Sávio Bittencourt.

Doutor Sávio foi uma das pessoas que mais me inspirei nessa área da infância e da

juventude, eu sempre digo que, alguns anos atrás eu escrevi um livro sobre

convivência familiar, e o autor que eu mais cito é o doutor Sávio Bittencourt, já estou

lhe transferindo lá para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quase. Saúda

também a Silvana do Monte Moreira, que também faz parte dessa mesa. Já

conhecida a advogada nessa área da infância, colega de vários eventos, é para mim

uma satisfação muito grande. Eu vou partilhar aqui com vocês alguns “slides” sobre a

nossa experiência com a busca ativa. A nossa experiência com a busca ativa

começou também a partir dessa necessidade de se fazer alguma coisa por essas

crianças, esses adolescentes, muitas vezes já destituídos do poder familiar, e que

muitas vezes infelizmente não encontravam pretendentes para fins de adoção. A

Constituição Federal diz no art. 227 que é dever de todos buscar essa convivência

familiar da criança, e quando nós, como Estado, retiramos uma criança, um

adolescente da sua família de origem, certamente estamos imaginando que vamos

fazer algo diferente, vamos fazer algo melhor para essa criança e para esse

adolescente, mas nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes essas crianças

destituídas do poder familiar, que não encontraram pretendentes à adoção,

simplesmente estão condenadas a viverem o resto dos seus dias numa instituição de

acolhimento, o que é muito triste, com as consequências que daí decorrem. A

experiência tem mostrado que muitas vezes quando essas crianças ou adolescentes

ficam por muito tempo nessas instituições os resultados muitas vezes são muito

ruins, principalmente quando eles começam a sair das instituições, muitas vezes sem

o necessário preparo. Enfim, as meninas muitas vezes acabam encontrando o

primeiro namoradinho e já estabelecem uma união estável, os meninos, algumas

vezes, evidentemente não podemos generalizar, mas há muitos casos em que o

adolescente se perde na droga, no vício de rua, e assim por diante. Esse princípio
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está repetido no estatuto da criança e do adolescente, já foi falado aqui da situação

das crianças hoje acolhidas, temos ainda muitas crianças em instituições, mais de 30

mil crianças hoje vivendo em instituições, apenas 4% destas crianças estão em

acolhimento familiar no Brasil, e temos 5 mil crianças em condições de ser adotadas,

enquanto que temos do outro lado mais de 30 mil pretendentes. Claro que há uma

dificuldade, até porque nós deixamos essas crianças crescerem nos abrigos, nas

instituições, justamente pela demora na solução dos seus processos, da sua solução

jurídica do seu acolhimento. Se formos ver hoje, talvez esses números já estejam até

desatualizados, mas a grande maioria dos pretendentes têm interesse em adotar

crianças menores, os grupos de irmãos muitas vezes têm dificuldades, crianças com

deficiências a mesma coisa. Hoje, por exemplo, se consultarmos o Cadastro Nacional

pelo perfil dos pretendentes apenas 6% das adoções são de maiores de 12 anos, 8%

dos que estão em condições de adoção tem alguma deficiência intelectual, 77% dos

acolhidos em condições de adoção têm mais de 12 anos, ou seja, muitas vezes

demoramos demais, as adoções internacionais hoje praticamente não existem. Aqui

no Paraná fazíamos muitas adoções internacionais, mas hoje fazemos 15 ou 20 por

ano, é muito ainda quando isso acontece. Então, houve realmente uma diminuição,

eu me lembro de que a mais de vinte anos, quando eu comecei nessa área da

infância e da juventude, crianças de 6 e 7 anos iam para adoção internacional,

porque não tínhamos pretendentes, ou se tinha pretendentes, era muito difícil

encontrá-los, já que não havia esses cadastros, esses sistemas de busca ativa que

temos hoje. Lembro-me que a primeira adoção internacional que eu fiz, era de uma

menina de 7 anos, bonita e saudável. Hoje graças aos trabalhos que foram feitos, e

aqui um registro especial aos grupos de Apoio e Adoção, que foram os grandes

incentivadores, que mudaram efetivamente a adoção no Brasil, especialmente dessas

adoções mais difíceis, crianças em grupos de irmãos, elevou-se significativamente o

perfil em termos de idade, mudaram inclusive a lei, ou seja, houve realmente um

progresso muito grande a partir dos grupos de apoio a adoção. O acolhimento

institucional nunca pode ser a solução definitiva para crianças e adolescentes

afastadas das suas famílias naturais ou extensas. Nós, como Estado, temos a
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obrigação, não só como Estado, mas também como sociedade, nós temos a obrigação

de buscar algo melhor para essas crianças e esses adolescentes, não podemos nos

conformar que uma criança ou adolescente não tenha pretendente de adoção e

também não tenha, por exemplo, um acolhimento familiar para essa criança, ainda

que eventualmente a adoção não seja a única solução, mas o abrigo ou a instituição

certamente é a pior de todas essas soluções que podemos ter para uma criança. E,

como dizia Leonardo Da Vinci, pelo menos é o que encontramos na internet: “Não

se pode amar ou odiar quem não se conhece ainda.” A partir disso, os Tribunais de

Justiça, como já foi dito aqui, começaram a desenvolver vários programas de

incentivo à adoção e um dos que nos inspirou já foi apresentado aqui, é o “Adote um

Pequeno Torcedor” de Pernambuco, e outros Estados da mesma forma, como o

Estado de Minas Gerais com o “Adote um Campeão”, que é do Cruzeiro, o “Adote Um

Boa Noite” de São Paulo, que foi mais tarde, o “Eu Existo” salvo engano é do Rio

Grande do Norte, aqui no Paraná e em outros Estados também tem o “Projeto

Encontro”, que é essa festa de crianças e adolescentes com os pretendentes

habilitados à adoção, em que há uma preparação prévia, eles fazem uma festa, se

encontram, tentam se conhecer, e que também deu resultados bem bacanas, muito

interessantes aqui para nós. Nessa linha, estabelecemos como alguns requisitos

algumas recomendações para visibilidade de crianças e adolescentes em redes

sociais, especialmente através da ferramenta que desenvolvemos. Como já foi dito

também, acho que é mais ou menos o que a doutora Hélia acabou de explicar como

aconteceu lá em Pernambuco, nós também estabelecemos alguns critérios. 01)

Esgotar as possibilidades de colocação em família substituta pelas vias

tradicionais, ou pelo cadastro local ou então pelo Sistema Nacional de Adoção.

Quando não se encontra, aí, sim, que nós vamos buscar inserir essa criança ou esse

adolescente nessa ferramenta. 01) Preparação/acompanhamento do adotando

outro aspecto é a preparação da criança, até para que não se crie nela também uma

expectativa exagerada de que ele vá efetivamente ser adotada, o que nem sempre

acontece, essa é uma realidade, infelizmente, mas pelo menos há que preparar bem

essa criança, acompanhar essa criança ou esse adolescente nesse período para que
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ele saiba exatamente o que está acontecendo. 02) Autorização do adotando

(quando possível). Claro, esse adolescente precisa também autorizar a sua

participação quando isso é possível, porque há casos em que a criança ou o

adolescente tem uma deficiência tão grande que sequer tem condições de se

manifestar. 03) Parecer técnico. Nós sempre exigimos um parecer técnico, da equipe

técnica, de que essa criança está sendo acompanhada, que ela quer ser inserida

nessa ferramenta. 04) Autorização Judicial; 05) Cautela para que a exposição não

seja vexatória/humilhante. E claro, cautela, para que esse vídeo não coloque a

criança numa situação vexatória ou humilhante. Fizemos até um tutorial, para

aqueles que queiram fazer os vídeos tenham o mínimo de cautela, o mínimo de

informações do que devem constar desse vídeo, para que o vídeo seja efetivamente

bem bacana. A partir disso, surgiu esse aplicativo que chamamos de A.Dote, que é o

primeiro aplicativo de adoção do Brasil. Lembro-me que quando começamos esse

projeto, a ideia inicial era também colocar os vídeos no “site” do Tribunal de Justiça,

mas infelizmente aqui no Tribunal houve uma resistência muito grande e não houve

essa possibilidade, então partimos para outro caminho, que foi desenvolver um

aplicativo juntamente com o grupo de Apoio à Adoção de Curitiba, que é o GAACO. O

aplicativo é uma plataforma que fará o vínculo das crianças e adolescentes em

condições de adoção, com os pretendentes habilitados. Tal método foi finalmente

escolhido, porque, segundo as pesquisas, cerca de 70% dos brasileiros acessam a

internet por essa via. Além disso, essa experiência facilita a vida de quem vai usar o

aplicativo, porque pode ver os vídeos em qualquer lugar; no ônibus, na praça, onde

quiser. Há também uma forma de “favoritar”, o usuário coloca um coraçãozinho

naquela criança ou naquele adolescente que eventualmente chamou a sua atenção

para ver em casa novamente, para mostrar para mulher, enfim, assim por diante. Os

objetivos do aplicativo são: 01) 1. Encontrar famílias para as crianças e os

adolescentes, grupo de irmãos e acolhidos que tenham algum problema de saúde,

que se encontram em condições jurídicas de adoção e que não tenham encontrado

pretendentes pelos meios tradicionais (cadastros); 02) Apresentar aos pretendentes

habilitados crianças e adolescente reais, aquelas que existem, que estão prontas
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para ser adotadas; 03) Sensibilizar os pretendentes habilitados à adoção para que

encontrem, ou pelo menos se permitam contemplar, a possibilidade de ampliar o

perfil, que muitas vezes indicaram no cadastro nacional. Passou um pequeno vídeo,

bem ilustrativo, que vai permitir que todos compreendam como funciona.  VT.

EXIBIÇÃO VÍDEO DO A. DOT Vocês viram como funciona o aplicativo. Quem pode

acessar esse aplicativo? São os pretendentes habilitados, cadastrados e ativos no

Cadastro Nacional de Adoção, os pretendentes estrangeiros, desde que estejam

cadastrados na CEJA, as equipes técnicas das Varas da Infância e Juventude,

Magistrados, Promotores de Justiça das Varas de Infância e Juventude e grupos de

apoio à adoção. Estamos atualizando esse aplicativo, está praticamente pronto,

porque hoje essa habilitação dos pretendentes é feita manualmente, ou seja, a

pessoa pelo próprio aplicativo solicita e vamos ao Cadastro Nacional consultar, e

estamos tentando junto com o Sistema Nacional de Adoção para que isso seja feito

de forma automática, mas sabe como é a burocracia em Brasília, então está muito

difícil conseguir essa liberação. Não queremos saber dados de nada, só queremos

saber se aquele cidadão que está se cadastrando, que está entrando no aplicativo,

se está ou não ativo no SNA, e estando ativo, a habilitação seria liberada

imediatamente. Por fim, são esses que têm acesso, inclusive os juízes daí certamente

alguns já devem ter acesso ao aplicativo. Temos um manual que está no “site” do

Tribunal de Justiça, que pode ser acessado, temos um tutorial de como fazer os

vídeos, esse tutorial tem quase 30 minutos, foi feito por técnicos de uma rede de

televisão que nos disponibilizaram como fazer os vídeos bem feitos, bonitos, se

possível, se puderem editar melhor ainda, ou então podem encaminhar para fazermos

a edição, demora um pouco mais, mas fazemos a edição. E temos também um

Provimento 278 da Corregedoria-Geral de Justiça, aprovado também pelo Órgão

Especial. O A.DOT é o mecanismo ou ferramenta oficial de busca ativa aqui do

Estado do Paraná, que tem um fluxo que consta dentro desse manual, também os

Estados que aderiram e hoje já têm crianças no aplicativo, Paraná, São Paulo, Acre,

Minas Gerais, Paraíba, Tocantins, Bahia e Mato Grosso do Sul. Tocantins ainda não

tem criança, mas assinaram o termo de adesão na semana passada, no Dia Nacional
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da Adoção, são esses os Estados. Inicialmente esse aplicativo foi feito para o Estado

do Paraná, mas, posteriormente, acabou recebendo pedidos de outros Estados e

acabamos por abrir para todos os que têm interesse; a adesão é muito simples, basta

que o Tribunal de Justiça assine um termo de adesão, que está também nesse

manual, ou, se o Juiz da comarca do interior de Mato Grosso quiser e tiver uma

criança, para colocar no aplicativo, ele assina o termo de adesão e pode inserir a

criança nesse aplicativo. Os pretendentes são de todos os Estados, não há

necessidade de adesão pelos pretendentes, ou os Magistrados ou os Promotores,

enfim, aqueles que quiserem ter acesso aos vídeos, fotos e informações básicas das

crianças. Resultados, como nós temos agora vários Estados muita gente baixa o

aplicativo, quase 40 mil pessoas baixaram o aplicativo, só que a grande maioria não

está cadastrada, não está habilitada no Cadastro Nacional, então não tiveram acesso,

porque o acesso está liberado hoje para essas 8 mil e poucas pessoas. Terminamos

as informações, porque nem sempre as pessoas informam depois que sai a adoção, a

sentença, mas temos 33 adoções feitas, são mais 36 que estão em estágio de

convivência e 21 que tem vinculação, ou seja, não estão ainda em estágio de

convivência, mas já há demonstração de interesse na adesão. O aplicativo tem essa

função de também fazer a busca ativa. Vou exibir um pequeno vídeo de uma

adoção, que foi feita no ano passado, de uma menina que foi para o aplicativo

quando tinha quinze anos, mas acabou sendo adotada quando tinha dezessete

anos. Tem muitos vídeos, mas esse me parece que reflete bem o espírito desses

sistemas de busca ativa, assim como são esses dos tribunais também.  VT.

EXIBIÇÃO VÍDEO. Vocês viram no vídeo que ela falou que levantava cedo para

estudar, que queria ser médica, e na semana passada, na semana da adoção, eu

recebi essa foto, ela passou em medicina na USP. Essa é a oportunidade que ela

teve e aproveitou! Com isso, eu encerro. Muito obrigado. A Exma. Sra. Dra.

Christiane da Costa Marques Neves, disse não conseguir falar pois ficou muito

emocionada e pediu desculpa! O Exmo. Sr. Dr. Sérgio Luiz Kreuz, disse se alguém

ainda acredita que esse sistema de busca ativa não funciona, esse vídeo diz tudo.

Todos ficaram muito emocionados. A SENHORA DOUTORA SILVANA DO MONTE
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MOREIRA (ADVOGADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) ao fazer o uso da

palavra saudou a todos. Disse que apresentação do Dr. Sérgio foi belíssima, o A.Dot

é um aplicativo maravilhoso, apresentei-o recentemente no Congresso de Tecnologia

e Família do IBDFAM juntamente com outros sistemas que utilizamos. Disse que iria

tentar ser rápida, porque muito do que eu poderia mostrar já foi apresentado hoje,

então vamos fazer a apresentação. Cumprimentou a amiga Tatiane Barros, da OAB

do Mato Grosso, minha companheira de Comissão da Ordem dos Advogados do

Brasil da Comissão Federal, uma das batalhadoras quando houve a nossa questão

do desfile da adoção, assim como falo com minha querida amiga Lindacir, do

movimento nacional da adoção, outra pessoa que sofreu muito com os problemas

que foram criados com relação ao desfile, que como falou tão bem o doutor Sávio

Bittencourt, não tinha nada para ter se transformado em um escândalo. Lembrou que

no dia da divulgação do desfile, eu estava numa reunião no CNJ, juntamente com o

então Ministro Corregedor Humberto Martins, onde estávamos discutindo o

Provimento 63, pois naquela época não tinha fixação de idade para a filiação sócio

afetiva, essa reunião foi convocada pelo CNJ para que houvesse essa idade, e

desde então, a idade passou a ser de doze anos. Ao sair da reunião o ministro

Humberto Martins ligou-me dizendo: “_ O que está acontecendo? Recebi a seguinte

denúncia”. Voltei, conversei, expliquei que nada do que estava sendo dito era

verdade, muito pelo contrário, o que nós trabalhamos enquanto grupo de Apoio à

Adoção e enquanto Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da Ordem dos

Advogados do Brasil é a visibilidade segura. Bem, eu acredito que temos um pouco

de credibilidade por mais de 20 anos dedicados a esse trabalho. Doutor Sérgio já

passou qual é o panorama, temos cerca de 5 mil crianças e adolescentes

disponibilizadas à adoção, 30.646 em acolhimento e no limbo jurídico 25.679, o que

significa que nem o Provimento 36/2014 e nem o Provimento 116 estão sendo

cumpridos. É necessário falar disso numa audiência pública para provar que criança

e adolescente não têm prioridade na forma do que determina a Constituição Federal

em seu artigo 227, ou seja, 32 anos da inserção desse artigo na nossa Constituição

Cidadã, e até hoje a prioridade absoluta não é aplicada a sujeito de direito, criança,
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adolescente e jovem, porque essa é a única alteração no art. 227, a inclusão de

jovens. O prazo para a destituição do poder familiar, que é de 120 dias, na realidade

não é cumprida, e não é cumprida absurdamente, conforme consta do Conselho

Nacional de Justiça no seu portal, a pesquisa da Associação Brasileira de Geometria,

que diz que o acolhimento institucional chega a 7 anos e meio. Tudo para dizer o

porquê nós trabalhamos a busca ativa. Trabalhamos a busca ativa porque hoje das

4.967 crianças e adolescentes para adoção no Brasil, 92% tem entre 7 e 17 anos, são

o que se chama adoções necessárias, crianças maiores, crianças com deficiência,

grupo de irmãos, crianças com patologias crônicas. A busca ativa não é ilegal, imoral

e acredito que ela também não engorda, consta desde o Plano Nacional de

Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência

Familiar e Comunitária do Governo Federal, que está sendo reestruturado agora, ou

seja, nós, Grupos de Apoio à Adoção, não inventamos, não criamos absolutamente

nada. Como já foi dito várias vezes, a questão sobre a imagem da criança é quando é

autora de ato infracional. A criança na área protetiva não está sendo submetida a

nenhuma situação vexatória, a nada que ridicularize essa criança, e se ela não

quiser aparecer, não aparece, conforme doutora Hélia já falou também. Em 2004

entramos no Orkut, e eu tenho que me colocar no protagonismo, porque fui

convidada a falar em 2009, cinco anos depois, em um ENAPA realizado em São

Paulo perante representante da CAGE, na época, representantes do TJ de São Paulo

e representantes do CNJ, sobre a busca ativa que realizávamos no Orkut. Eu era

responsável por uma comunidade no Orkut com 48 mil pessoas, chamada AE -

“Adoção um Exemplo de Amor”, e nessa comunidade tínhamos uma postagem escrita

“Criança procura família”. Nessa postagem, eu lembro como se fosse hoje, dizia:

“Criança HIV parda, 4 meses, está no Rio de Janeiro”, “Grupos de irmãos de 11, 12 e

13 anos”, “Criança com paralisia cerebral, boa possibilidade conseguir andar um dia”,

era esse tipo de perfil que postava. Nesse ENAPA eu fui tratada como uma

verdadeira traficante de crianças, eu pessoalmente, como se eu estivesse divulgando

crianças para serem vendidas, inclusive foram apresentados à época vários vídeos de

crianças sendo vendidas em comunidades do Rio de Janeiro por cinquenta
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dinheiros, eu não lembro exatamente qual era o dinheiro da época, e como se

estivéssemos estimulando esse tipo de comércio. Essas crianças que eu falei agora,

elas sentaram no palco e se mostraram com seus pais, não foi nada combinado, é

porque os ataques foram tão ferrenhos, tais quais os que aconteceram no adoção na

passarela, que os pais e mães que estavam com as crianças no ENAPA, pegaram

seus filhos e trouxeram para mostrar qual era o perfil que divulgávamos no Orkut.

Depois, saindo da era Orkut, fomos para o e-mail, ou fazíamos as duas coisas ao

mesmo tempo, e-mail é uma coisa meio antiga, hoje eu entrei no Tik-Tok,eu sei como

é ser moderna, eu sou a moderna da terceira idade; então nos e-mails, em 2010,

buscávamos adotante para menina parda, cadeirante, com hidrocefalia, que não

falava, usava fralda, e fizemos isso por quase 1 ano, procurando adotante para essa

menina. Posteriormente, nós ainda fazendo uso do e-mail, buscamos um adotante

para um menino branco de 2 anos, com síndrome genética não identificada, e para

uma menina branca de 9 anos com dermatomiosite, uma síndrome genética não

identificada é algo igual a uma bomba atômica, qualquer coisa podia acontecer com

aquela criança, e eu conheço bem a criança; a menina com 9 anos com

dermatomiosite, é uma doença parecida com lúpus, seríssima, autoimune, não pode

levar sol e não podia comer várias comidas. E está aí, a Vitória devidamente adotada

pela Rita, que é uma professora, e hoje ela tem uma irmã. “Painel”. O Cadu foi

adotado por um casal de São Paulo, se desenvolveu muito bem, agora está um

pouco adoentado, teve uma pneumonia, mas não está com Covid e, se Deus quiser,

Cadu vai se recuperar. Se alguém quiser conhecer um pouco mais da história de

Cadu, ele faz parte daquele seriado do GNT,Histórias de Adoção, é o episódio Cadu,

mostra desde o início como foi o processo dele. E aqui está a Silvana, a menina com

hidrocefalia na cadeira de rodas. Painel... E aqui está Silvana depois de colocação

em família, que ainda se chama de substituta. Hoje Silvana fala, anda, estuda, tem

uma vida totalmente normal, ela é valvulada, tem a válvula para hidrocefalia, e tem

uma vida praticamente normal. Painel...A busca ativa foi evoluindo em termos de

grupo de Apoio à Adoção, e passamos a fazer as buscas ativas através dos grupos de

WhatsApp. As informações são as básicas, “Menina de 6 anos, apresenta atraso
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cognitivo, faz acompanhamento pela APAE”. Buscamos isso entre os grupos de

habilitados, cada grupo tem 256 pessoas, aqui no Rio de Janeiro nós temos dois

grupos da AMAR, que é Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de

Janeiro, onde fazemos essas buscas, e são na maioria das vezes exitosas. Nós

também temos no Rio de Janeiro o “Abrigo de Portas Abertas”, porque até hoje não

entendemos porque os abrigos são de portas fechadas, se até nas prisões você tem

direito de visitação, por que os abrigos de crianças são tão fechados? Em 2014, a

doutora Mônica Labuto Fragoso Machado, Juíza da Terceira Vara da Infância, da

Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, fez

Portaria nº 02/2014 determinando que, além das cinco reuniões em grupos de apoio

à adoção, era obrigatório na forma do ECA, que as pessoas conhecessem crianças

dentro das adoções necessárias, ou seja, que visitassem. Os grupos de apoio à

adoção vão com vinte pessoas habilitadas aos abrigos, na área de competência da

doutora Mônica Labuto, que não tenham crianças, são grupos de irmãos, com

deficiência e crianças maiores, esse é o Abrigo de Portas Abertas. Já fazemos isso há

6 anos, sempre fazemos um belo lanche, joga futebol ou pula corda, e fala sobre

cidadania, de que forma? Falamos sobre cidadania mostrando como é importante

estudar e ter uma profissão, como é importante preservar a floresta e etc., Inclusive,

ajudamos os abrigos da seguinte forma, não estamos ali para fiscalizar, mas vemos,

por exemplo, que está faltando alguma coisa, que o bebedouro quebrou, uma mesa

está faltando, e criamos uma rede de solidariedade que ajuda a esses abrigos

enormemente, inclusive quando eles necessitam de fraldas, roupas e etc. Eu volto

agora para a menina com dermatomiosite. A adotante viu no e-mail e foi ao Abrigo de

Portas Abertas e encontrou-a, olhou, viu, saiu do e-mail e viu olho no olho, e se

apaixonou, e foi essa paixão super importante, porque tem filme que diz “Nunca te vi,

sempre te amei”, eu acho praticamente impossível, eu acho que tem que ter o olho no

olho na paixão, para poder ter esse encontro, encontro de almas, como bem fala o

Sávio Bittencourt. Também levamos cultura a essas crianças, como concerto de

música clássica na Candelária, as crianças odiaram eu gostaria de dizer, detestaram

Mozart, Chopin, Bach, preferiam muito mais Anitta e outros mais. O Abrigo de Portas
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Abertas levou as crianças para as olimpíadas e paraolimpíadas, e depois levaram as

crianças para jantar, tudo com autorização judicial, não era autorização do abrigo,

autorização judicial com determinação de quem levaria, eu inclusive levei quatro

dessas crianças. O Abrigo de Portas Abertas também propiciou à Angélica a sua festa

de 15 anos. Fizemos essa festa. Posteriormente, quando a Angélica fez 18 anos nós

a ajudamos a reformar e montar a sua casa para que na condição de cadeirante,

pudesse viver com autonomia. A busca ativa tem as das redes sociais, como a

doutora Hélia já mostrou lindamente, o projeto “Família” do Tribunal de Justiça de

Pernambuco, o “Quero Uma Família”, que é do Ministério Público do Rio de Janeiro,

que doutor Savio já falou, temos a busca ativa nos programas de vários tribunais, tem

de Teresina, tem do Espírito Santo, esse é do Amazonas, o “Encontrar Alguém”, nós

temos as buscas ativas através dos times de futebol, creio que alguém esqueceu de

falar no Fluminense, meu vizinho de rua, e acho que foi doutor Sergio, esqueceu de

falar do Adote um Vencedor, que é a inclusão dos times do Rio de Janeiro, dos quatro

grandes, por enquanto só conseguimos o “Adote um Vencedor”, mas já temos

conversações com o Vasco, com o Flamengo e com o Botafogo, para que possamos

incluir os quatro grandes do Rio de Janeiro nesse projeto tão lindo de amor. E

mostramos como o “Adote um Pequeno Vencedor”, que é o primeiro deles, está

fazendo agora em plena pandemia, colocando as fotos das crianças nas cadeiras

para que elas não sejam esquecidas. Doutor Sergio Kreuz já fez aqui a apresentação

do A.Dote, excelente! Agora falamos um pouquinho das adoções compartilhadas,

porque nem o SNA consegue fazer o compartilhamento. O que é adoção

compartilhada? Não é guarda compartilhada. Busca ativa irmãos, “Menina de 11, 9,

10 e 6, podem ser divididos em duas famílias”. O IBDFAM fez um pedido de

providências com relação à busca ativa, está aqui o número do pedido de

providências, foi em 2020, e o CNJ informa que esperará um pouco para dar

andamento a esse pedido, o IBDFAM também tem o projeto “Crianças Invisíveis”, da

Comissão de Adoção do IBDFAM, justamente lutando para dar visibilidade a essas

crianças, porque não entendemos porque elas têm que ficar sempre jogadas para

debaixo do tapete da sociedade. Temos o Projeto de Lei 938, já falado pela doutora
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Hélia, que também precisa ter uma atenção mais agilizada. Voltamos para as adoções

compartilhadas mostrando um exemplo lá da minha terra, de Alagoas; eram cinco

crianças, obviamente que sem colocação, porque o mais velho já tinha 12 anos, no

início eram 4, mas houve a devolução do mais novo, e quando a devolução do mais

novo chegou se transformaram novamente em um grupo de 5, e hoje são 6, porque

um dos casais teve um bebê, que obviamente foi incorporado a toda a família. São

três famílias diferentes compartilhando as mesmas crianças, mantendo os laços

afetivos e fraternos entre todos, eles se encontram, conversam, eles se falam pelas

redes sociais, pelos aplicativos que existem, ou seja, os laços fraternos estão

mantidos, as crianças moram na mesma comarca e estão muito bem, obrigada, e não

é o único exemplo que temos, há outros. E mostramos as famílias, que sempre

começa pela minha, obviamente, eu sempre digo que é a mais bonita. Nós temos

aqui o Paçoca, que é o meu neto querido, que eu adotei aos 45 dias e faz parte da

família de uma forma, assim, vocês não podem imaginar, e eu aprendi a fazer isso

com a Maria Berenice Dias, ela olhou para mim um dia e disse “Silvana, por que você

não começa as suas apresentações mostrando sua família?”. Nós precisamos dizer

de que lado estamos, o nosso lugar de fala, como dizem os psicólogos. Então, o meu

lugar de fala é esse, é de mãe, mãe sem adjetivo. Então, aqui estão as minhas

lindas, maravilhosas. Aqui mostramos mais uma busca ativa, essa foi em um estado

do centro-oeste, mais uma busca ativa de criança com Down no grande ABC; a

busca ativa de Alexia, importantíssima, que veio lá de Jaboatão dos Guararapes, a

doutora Hélia deve lembrar, que foi a de Ana Maria. Ana Maria quando foi adotada

por sua mãe Alexia, que também é trans, a certidão de nascimento de Ana Maria já

veio menina, mulher, sexo feminino, e Ana Maria está muito bem, e Alexia adotou

recentemente Deise, que também é uma menina trans, e já tinha adotado

anteriormente Gabriel, que é um garoto com deficiência, está aí a família, Roberto

marido de Alexia, e os dois são professores da rede pública. A Dra. Hélia Viegas

Silva, interrompeu a palestra belíssima para parabenizar o trabalho de vocês, que

conseguiram ver toda a mobilização, de passagem aérea, tudo para ajudar a que

essa família se constituísse, então parabéns à doutora Cristiana Caribé, Juíza de
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Jaboatão, parabéns. E a Dra Silvana disse que a doutora Cristiana Caribé, que é

uma pessoa, assim, de uma sensibilidade imensa, e a Alexia é minha amiga mesmo,

amiga do fundo do coração. Alexia teve situação difícil de Covid, saiu, está bem, as

meninas estão bem, o Gabriel e o Roberto estão bem. É importante isso, não

perdermos o contato com os nossos afetos, isso é muito importante. Aqui dois

apoiadores, dois voluntários do grupo que eu coordeno aqui no Rio de Janeiro, que é

o grupo de apoio à adoção Ana Gonzaga. Sheila e Laurence adotaram um bebê

prematuro extremo, Duda, com Safe em último nível. Duda era o ser humano mais

pequeno, como posso dizer, era menor criatura que eu já tinha visto na minha vida,

ela era tão pequenininha que eu tinha medo de segurá-la, de tão miúda que era.

Duda hoje fala, pinta e borda, faz um acompanhamento maravilhoso, a mãe é

pedagoga, psicopedagoga, então tem um apoio maravilhoso, e Duda está com 7 anos

já. Obviamente que ela tem baixo peso, tem baixa estatura, tem hiperatividade, mas é,

assim, a filha dos sonhos. E nós temos aqui Silvestre e Bianca que adotaram Bela.

Bela tem uma síndrome raríssima. Bela não ouve, enxerga pouco e tem um “déficit”

também. E são crianças, todas essas, em busca ativa. Aqui outro casal super, André e

Érica, adotaram os gêmeos também prematuros extremos, logo depois chegou a irmã

dos gêmeos, com 1 ano de diferença, um deles tem um Gap razoável por conta da

falta de oxigenação na hora do parto, mas família perfeita, linda, maravilhosa. E aqui

o nosso herói que nasceu aos 5 meses, chama-se Apolo, logo que ele nasceu a

Juíza doutora Mônica colocou na busca, apareceu o casal, e esse casal para mim é

muito importante, porque ele é o Papai Noel dos nossos abrigos, e ele tem a cara do

Papai Noel, e o marido é o Gnomo. Eles estão com o Apolo aguardando que Apolo

complete os nove meses, para quando fizer nove meses desde o início da gestação

ele possa ir para casa, mas já está desmamando do CEPAP, já está super bem,

prematuro extremo, extremíssimo, 5 meses de nascido. Esse é um casal que adotou

lá na minha terra, lá em Alagoas, duas crianças, um grupo de irmãos, doutora Fátima

Pirauá, minha conterrânea. E falando que toda forma de amor vale a pena, o David

Miranda, deputado federal, e o Glenn adotaram duas crianças lá no meu Estado e

estão muito bem, os meninos estão ótimos, adoram o abrigo de animais que eles têm
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aqui no Rio de Janeiro. E dizemos que família é tudo igual, só muda o endereço, e

por isso eu começo com a minha, é tudo igual mesmo. Disse que se precisarem falar

com ela tem o e-mail, estou no Instagram, estou no Facebook, faço parte do

Movimento Nacional de Adoção juntamente com minha amiga Tatiane Barros e

Lindacir, buscando modificar um pouco a visão da adoção no Brasil. É isso, muito

obrigada, e espero que eu tenha repassado um pouquinho do trabalho que os

Grupos de Apoio à Adoção fazem com relação à visibilidade segura e a busca ativa

para crianças e adolescentes que precisam de busca ativa, porque os bebês não

precisam de busca ativa, por isso que não se pode apoiar o PL 775 de 2021. A Dra.

Christiane da Costa Marques Neves, agradeceu a doutora Silvana e disse fazer

parte do IBDFAM, mas eu sempre fiquei só na área de família, nunca me dediquei à

adoção, porque não era realmente o foco lá do meu trabalho, mas é fantástico, isso

que a senhora mostrou é fantástico. Disse para a Desembargadora Maria Erotides

Kneip fazer uso da palavra e esta saudou a todos. Disse que é uma grande alegria

retornar, agora nesse eixo, e depois de todos os exemplos, especialmente o exemplo

que o doutor Sergio Kreuz nos traz e a doutora Silvana, ficamos nos perguntando:

Por que ainda temos dúvida de que é lícita, é necessária, justa, a busca ativa?

Recordo-me que no ENAPA de 2014, que denominamos ENAPA da maturidade, já

defendíamos a possibilidade dessa busca ativa feita pelos grupos de adoção, porque

são eles que têm de mais perto o contato com os pretendentes, o contato com as

crianças acolhidas, e não há motivo, não há nenhum argumento factível, nenhum

argumento que seja justo, que de alguma forma impeça que isso aconteça. Recordou

que aqui em Mato Grosso, e eu vou pedir ajuda à doutora Lindacir, a AMPARA nos

cursos de adoção, de Apoio à Adoção, a AMPARA levava os casais pretendentes à

adoção em visitas às casas de acolhimento. Como estamos em um debate, eu quero

pedir licença ao Desembargador Zuquim, à doutora Christiane, a todos os presentes,

para pedir à doutora Lindacir, Desembargador Paulo, que nos conte como era essa

experiência de Mato Grosso. SENHORA LINDACIR ROCHA BERNARDON

(FUNDADORA DA AMPARA) Em 2014, que foi um ano muito especial, que nós

tivemos o ENAPA e também tivemos a abertura dos abrigos fazendo parte do
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programa de preparação dos pretendentes à adoção. Tínhamos uma visita nas

instituições, na instituição de acolhimento, que na época era o “Lar da Criança”,

onde tinha uma média de 150 a 170 crianças institucionalizadas, nesse ano de 2014,

em virtude dessas visitas, foram adotadas 24 crianças só nesse ano, consideradas

“inadotáveis”, que são as adoções necessárias, de grupos de irmãos, crianças mais

velhas, crianças com deficiência. Dessas 24 criançadas adotadas, Desembargadora

Maria Erotides, 03 foram devolvidas, que depois foram inseridas em nova família

adotiva, mas, enfim, o resultado a partir daí foi muito gratificante, justamente porque

as pessoas que se habilitavam colocavam perfil até 4, 5 anos, mas na convivência se

apaixonavam, o olho no olho realmente faz a diferença, e assim foi ampliando o

número de adoções a cada ano. A cada visita nós encontrávamos habilitados que

ampliavam o seu perfil e acolhiam aquelas crianças. A Desembargadora Maria

Erotides diz que essa prática não acontece em todos os grupos de adoção,

especialmente naquele momento em que se faz a prática da adoção, e o que é que

impede isso, se a visita é acompanhada por técnicos, se os grupos de apoio à adoção

são diuturnamente capacitados de todas as formas, ninguém sabe mais de adoção do

que eles, por que isso não é prática na justiça brasileira? Será que não é por isso

que nós temos até hoje essa disparidade numérica? Será que não está na hora de

nós abrirmos a discussão lógica de que não somos donos das crianças colocadas

nos abrigos? E se formos donos, nós temos responsabilidades de todas as formas,

cível e criminal, porque elas estão lá até hoje, era melhor não sermos. Por mais que

queiramos proteger a invisibilidade, não é proteção coisa nenhuma, e nunca foi e

nunca haverá de ser. Eu queria, como isso para mim é um ponto pacífico, o que falta

é integrarmos em projetos como esse, o A.Dote, por que Mato Grosso ainda não

aderiu ao projeto A.Dote, não seria uma grande saída? Nós temos 400 vidas

humanas. Eu também, doutora Silvana, falo como a senhora, com a minha

experiência pessoal, eu sou mãe de um afrodescendente que eu adotei com 13 anos,

numa família onde já havia três filhos homens, e foi o meu maior ato de mãe e de

mulher, porque a adoção na nossa família teve uma didática, uma finalidade

pedagógica que a senhora nem imagina quanto, se hoje os meus quatro filhos
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homens, são grandes homens, são homens vitoriosos, equilibrados, eu devo muito à

chegada do meu filho que chegou mais tarde, que foi ele que ensinou os meus

outros filhos a diferença. Nós temos que ter coragem como Poder Judiciário de

enfrentar as críticas como o nosso Tribunal teve a audácia de sustentar, de brigar, de

ir até o CNJ, e eu me recordo da alegria do doutor Túlio, porque foi ele que me

mandou o resultado, dizendo “Desembargadora, as crianças venceram”, ele não

disse “Nós vencemos”, ele disse “As crianças venceram”. Eu me recordo que nós não

conseguíamos nem falar, doutor Túlio, quando ele me mandou esse resultado. Eu

queria aproveitar, porque para mim a questão da possibilidade da busca ativa, isso eu

não tenho a menor dúvida, para mim não há nenhum questionamento, eu queria

aproveitar esse momento em que nós temos aqui o doutor Sergio para perguntar para

ele, como anda, doutor Sergio, o “Projeto da Família Acolhedora” em Cascavel? Como

que esse modelo que o senhor nos trouxe, que eu sempre digo, é o maior modelo da

América Latina, a quantas anda esse projeto? Como que tem funcionado? O senhor

pode nos contar um pouquinho? Posso fazer esse parêntese, Desembargador

Zuquim, o senhor me permite, para que o doutor Sergio nos conte? Porque a

Desembargadora Maria Aparecida foi lá, vários colegas estiveram lá, mas eu queria

que o senhor falasse um pouquinho para os outros que estão aqui. O Dr Sérgio Luiz

Kreuz disse que na verdade não está mais em Cascavel, mas sim em Curitiba já faz

4 anos e pouco, mas tem acompanhado. O serviço continua, é um serviço público

municipal, ele serviu de exemplo para muitos municípios, hoje o oeste do Paraná não

tem mais abrigos, quase todos os municípios já têm acolhimento familiar. O Paraná

hoje atende 17% dos seus acolhidos já em acolhimento familiar, enquanto que a

média nacional é de 4%. Temos 112 serviços ativos no Estado. Temos um projeto

grande, mas que a pandemia acabou prejudicando bastante, que chama “Projeto

Acolhe Paraná”, que seria um projeto de capacitação das redes, não só para o

acolhimento familiar, mas vai incluir o acolhimento familiar, em que nós faríamos

encontros regionalizados e depois localizados em cada município para ampliar o

serviço de acolhimento familiar, então acredito que é um serviço de longo prazo,

fazemos um paralelo com outros países que implantaram, como, por exemplo, a
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Irlanda, que levou trinta anos para chegar em 90% dos seus acolhidos em

acolhimento familiar. Então, não é algo que se implanta em um dia e no dia seguinte

está resolvido, não é assim. Primeiro que é um serviço de alta complexidade, diria

que até de altíssima complexidade, que exige muita preparação, muita capacitação. E

cada vez que surge uma notícia de que algum acolhimento familiar deu errado traz

um prejuízo sempre grande, porque justamente se dá pela falta de capacitação, ou,

muitas vezes se diz que é acolhimento familiar, mas não é acolhimento familiar, a

criança foi colocada numa família, e apelidaram aquela família de família acolhedora,

mas não tem um serviço instalado, não tem um serviço com equipe técnica como

deve ser feito. E, vou dizer uma coisa, o acolhimento familiar é bom tanto para a

criança pequena, assim como é ótimo também para adolescentes. Por exemplo,

tínhamos sempre 30 adolescentes internados, e ultimamente tínhamos apenas cinco

ou seis, porque muitos desses adolescentes cometiam atos infracionais, foram

colocados em famílias acolhedoras e acabaram se recuperando. É um serviço que só

tem vantagens. Aliás, a família, o nome já diz, a família é a base da sociedade, é a

base para tudo, se você tem uma família, você tem tudo, mas se não a tem, não tem

nada, mais ou menos por aí. A Desembargadora Maria Erotides Kneip disse que o

papa João Paulo II fala que a família é o santuário da vida, eu gosto muito dessa

definição que ele deu nessa carta que fez às famílias, a família é o santuário da vida.

Disse que em Mato Grosso já temos em Primavera, Comodoro, Juína, Juara, Itiquira,

Santo Antônio do Leverger, Sinop, eu acredito que Tangará da Serra está formulando

a lei, está na Câmara de Vereadores, várias comarcas que já estão no processo de

preparação, já estão inclusive implantando, de capacitação para que esse projeto

verdadeiramente seja implementado. Perguntas.... A Exma. Desembargadora Maria

Erotides Kneip complementou que as informações do projeto A.Dote são muito

importante para nós, mas precisamos saber há quanto tempo esse projeto está

acontecendo. Fez o cálculo, se nós temos 208 crianças inscritas até hoje, além disso,

33 tiveram adoção feita, é o que o senhor nos passou, 36 estão em convivência e 21

estão fazendo os primeiros contatos, então temos 90 crianças que já começaram a

aproximação e algumas já com adoção, mas as 208 crianças, nós temos 300 crianças
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e adolescentes, 298 a 300, que foram atendidas, que foram contempladas no projeto,

é isso? Temaproximadamente 8 mil pretendentes que têm acesso, há quanto tempo

isso está funcionando? Apenas para verificarmos como é essa dinâmica. O Dr.

Sérgio respondeu que na verdade, completamos 3 anos no dia 25 de maio,

passaram pelo aplicativa 441 crianças, mas, veja, as vezes a criança é colocada no

aplicativo e daí você faz uma tentativa de aproximação, e o Juiz pede para retirar

porque encontrou um outro pretendente, isso acontece também, ou encontrou um

pretendente pelo Cadastro Nacional, ou então “Ele não quer mais ir”, então sai do

aplicativo, ou porque completou a maioridade, ou foi reintegrado na família biológica,

são situações que fogem da gente. Fato é que a criança que vai para o aplicativo, a

tal ponto que lá não vai encontrar criança pequena, a não ser que seja com

deficiência física ou mental, porque esse aplicativo foi feito para atender aquelas

adoções realmente difíceis, não é qualquer criança; Por exemplo, desde esse novo

sistema de adoção, a partir de 2019, o Paraná é o segundo Estado em números

absolutos de adoção, só perde para São Paulo, São Paulo fez 1.436 adoções até

abril, o Paraná fez 1.082, só que tem uma coisa, São Paulo tem 4 vezes mais

habitantes que o Paraná, então em números proporcionais o terceiro colocado é o

Rio Grande do Sul, que fez 718 e tem mais ou menos a mesma população. Claro, o

mérito não se deve só ao aplicativo, tem outras, porque na adoção, e o doutor Savio

sabe bem, temos que adotar estratégias, e hoje os meios eletrônicos são

fundamentais nesse aspecto. Por isso, criamos aqui um curso online de preparação

para pretendentes, que já passaram 12 mil pessoas por esse curso, terminou agora a

oitava edição, o doutor Savio já esteve conosco algumas vezes, procuramos buscar

especialistas em adoção do país inteiro, como Schettini, Luiz Figueiredo, enfim, é um

curso de alto nível para pretendentes à adoção, que normalmente uma comarca do

interior do Paraná não tem a menor condição de fazer, são 7 a 8 noites, são 2 horas

por noite, é uma ferramenta, não vai resolver por si, o Juiz lá pode complementar,

deve complementar com outras informações locais e etc., mas para você levar essa

informação hoje para esses estados é fundamental. Disse que na Corregedoria

também nós temos, hoje os nossos processos, já faz uns 8 a 10 anos que os nossos
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processos de infância são todos digitalizados, não tem mais nenhum que não esteja

digitalizado, quando eu passei pela Corregedoria a primeira coisa que nós fizemos,

junto com o DETIC, foi implantar os alertas. Então o processo de destituição chegou,

aliás, o acolhimento chegou há 1 ano, 1 ano e pouco, já começa a piscar para o Juiz

e para o promotor que esse processo está vencendo o prazo de acolhimento, faltando

6 meses, por exemplo, já tem um alerta; a destituição do poder familiar, prazo de 120

dias, chegou nos 60 dias, 80 dias, já começa a criar alertas para o Juiz que o prazo

está extinguindo. Adoção a mesma coisa. Então, por meio de ferramentas

tecnológicas, hoje você tem condições de fazer isso, tem o controle, a Corregedoria

tem controle quase que absoluto dos processos de destituição, porque hoje pede

para o servidor, ele vai e emite o relatório, por exemplo, se quero ver esse processo de

destituição da comarca tal, sai na hora, e se quiser entrar no processo, também entra,

porque na Corregedoria você tem acesso a todos os processos. Disse acreditar que

essas ferramentas têm que ser usadas em favor da adoção, talvez os resultados que

hoje estamos colhendo são em grande parte isso, assim como vocês estão fazendo

também com a preparação, com a capacitação dos servidores, dos juízes, que nunca

podemos perder de vista, que são sempre fundamentais nessa área da criança e do

adolescente. A Dra. Christiane da Costa Marques Neves informou que passaria

para o terceiro eixo, e agradeceu aos palestrantes. EIXO III: “BUSCA ATIVA PARA

ADOÇÃO - FAMÍLIADIREITO DE TODOS”. Como palestrante o Dr. Ewerton Nicoli,

Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina,

Estado do Espírito Santo – experiência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,

com o projeto de busca ativa “ESPERANDO POR VOCÊ”, com participação da

Sra. Lindacir Rocha Bernardon- fundadora da AMPARA e do Dr. Túlio Duailibi

Alves Souza, Juiz de Direito – Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal

de Justiça do Estado de Mato Grosso. O Mestre de Cerimônia anunciou para o

uso da palavra o Dr. Ewerton Nicoli, que cumprimentou a todos na pessoa do

Desembargador José Zuquim Nogueira e também da Desembargadora Maria Erotides

Kneip, e agradeceu a oportunidade de participar desta audiência, em meio a tantas

pessoas de referência na área da infância e juventude, e faço uma saudação
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especial ao doutor Sergio Luiz Kreuz, que não teve o prazer de conhecer

pessoalmente, mas tenho uma grande admiração pelo trabalho que desempenha há

tantos anos na área da infância e juventude. Quis dizer que doutor Sergio Luiz

Kreuz, assim como outros que estão participando hoje, que é uma referência a todos

os Magistrados, especialmente aos que ingressaram a menos tempo na carreira como

eu. Disse que abordou a experiência do Estado do Espírito Santo com a campanha

“Esperando por Você” na busca ativa. Serei sucinto, porque grande parte do que

havia preparado para falar já foi exposto, por exemplo, a parte das estatísticas, as

informações do Conselho Nacional de Justiça, do SNA. Assim, peço licença para ser

bem direto na minha exposição. Como foi colocado pela Desembargadora Maria

Erotides Kneip, temos que partir de uma mudança de mentalidade no que significa a

busca ativa, temos na Constituição Federal o direito fundamental de toda criança e

adolescente à convivência familiar, e a concretização desse direito é atribuído à

família, à sociedade e ao Estado, em se tratando de criança e adolescentes acolhidos

institucionalmente, essa missão toca diretamente a nós, integrantes do sistema de

justiça, sem, é claro, prescindir do apoio da sociedade civil organizada. Nessa

perspectiva de concretização de um direito fundamental, a busca ativa apresenta-se

como uma ferramenta importantíssima. Temos as estatísticas que foram mostradas

que revelam que uma mera busca aos cadastros do SNA não é suficiente para

assegurar o encaminhamento de crianças e adolescentes a uma família substituta

ou, como bem colocado pela Doutora Silvana de Moura Moreira, não é apropriado

denominar família substituta. Há de se desenvolver outras técnicas e a busca ativa

vem nesse desiderato. E, também, como bem colocado, a relevante participação dos

grupos de apoio à adoção, que vem contribuindo para a mudança da feição da

adoção no país. Penso que a garra dessas iniciativas, dessa conversação, dessas

pontes de diálogo entre os atores do sistema de justiça, da rede assistencial e a

sociedade civil, a busca ativa revela-se como fundamental. Disse que ficou

pensando ao assistir às outras manifestações em que eu poderia contribuir enquanto

Juiz de comarca do interior, e um dos pontos que me fez refletir, foi essa situação de

que no interior, pelo menos no interior do Estado do Espírito Santo, não temos um
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diálogo muito próximo com os grupos de apoio, temos grupos de apoio estruturados

na região da Grande Vitória, capital do Estado, mas, mesmo assim não percebo isto

de uma forma organizada, como foi mostrado pela Doutora Silvana de Moura Moreira,

e como compartilhado por outros colegas de outros Estados. Na realidade, as

comarcas do interior têm certa dificuldade nessa interação com a sociedade, seja

porque, na minha percepção, não tenhamos uma rede tão estruturada que possa

fomentar esse diálogo, seja porque não temos nessas comunidades uma consciência

coletiva de que esse problema da criança institucionalizada é um problema de todos,

e que a Constituição Federal apontou como responsáveis a família, a sociedade e o

Estado. Diante desse cenário, temos que avançar para uma perspectiva, uma

decisão, de que a busca ativa não é favor, a busca ativa não é alternativa, a busca

não é um trabalho lateral feito pelo técnico, pelo Juiz, pelo promotor, se der tempo,

para além das suas atividades ordinárias, deve ser vista, a meu ver, como um dever,

uma obrigação de todos os integrantes da rede assistencial, incluído o Poder

Judiciário. Como foi mencionado, há projeto de lei que visa alterar o Estatuto da

Criança e do Adolescente para incluir expressamente a busca ativa, mas podemos

interpretar de uma forma firme, consistente, a natureza de um dever jurídico, um

dever legal, por consequência, um direito da criança ou do adolescente acolhido, com

base desde o Enunciado Constitucional até todas as disposições do Estatuto da

Criança e do Adolescente. Então, temos que caminhar para a visão de que a busca

ativa é uma ferramenta para concretização do direito à convivência familiar e deve ser

mais debatida, sistematizada e adquirir uma metodologia para podermos trabalhar de

uma forma que as boas práticas sejam difundidas. Percebe muito, pelo menos no

Estado do Espírito Santo, que uma Vara faz a busca ativa através dos Grupos de

Apoio outra Vara já não faz. Assim, mesmo na Justiça percebemos que essas

iniciativas são um pouco esparsas. Assim, essa mudança de concepção no tocante a

busca ativa, para além das minhas atribuições, mas como um dever a ser cumprido,

proporcionará o aprofundamento dessa procura, pelo caminho na concretização

desse direito, que é de extrema relevância para toda a criança e adolescente, em

especial das crianças e adolescentes que aguardam na fila de adoção. Foi com esse
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espírito que o Poder Judiciário Capixaba, através da CEJA, desenvolveu essa

campanha “Esperando por Você”, elaborada nos idos de 2016 pelos técnicos da

CEJA, que são servidores respeitados no Estado, gabaritados na área da adoção.

Esses servidores, prontamente foram ouvidos e recepcionados na ideia que

trouxeram para o Tribunal de Justiça, ou seja, não foi uma iniciativa que enfrentou

obstáculos dentro do Tribunal de Justiça, pelo contrário, foi prontamente amparada e

normatizada pelo Provimento nº 19/2017 da CGJ do Estado do Espírito Santo, que

criou o manual de busca ativa da CEJA, incorporando dentre as iniciativas de busca

ativa a campanha. A campanha, a exemplo do que foi exposto pela Doutora Hélia

Viegas Silva, consiste na divulgação de imagens, vídeos e um breve relato sobre a

personalidade da criança através da “internet”, principalmente na página e nas

mídias sociais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ao contrário do que foi

colocado pelo Doutor Sergio Luiz Kreuz, essa divulgação é feita em páginas de

acesso público, ou seja, não se limita aos pretendentes. Compreendo a opção do

Tribunal do Paraná por deixar apenas essa visualização para os pretendentes, e

talvez seja um ponto de reflexão, mas o fato é que percebemos que muitos casos,

chegam de pessoas interessadas, que não se tratam de pessoas já habilitadas, esse

ato da Corregedoria-Geral da Justiça visa melhorar a metodologia, pelo menos

conferir certa uniformidade no tratamento da busca ativa no Tribunal do Espírito

Santo no tocante ao encaminhamento das crianças da campanha “Esperando por

Você”. Os critérios são praticamente os mesmos expostos pelo Doutor Sergio Luiz

Kreuz e pela Doutora Hélia Viegas Silva. A inexistência de pretendentes habilitados

no SNA, em todos os níveis de cadastros, inclusive no internacional. A solicitação de

encaminhamento é feita pelo Juiz responsável pelo acolhimento, pois se entende

que detém melhores condições, já que está mais próximo da criança e do

adolescente, tem condições de avaliar com maior pertinência a adesão à campanha.

A equipe da CEJA, diante da solicitação do Juiz e da inexistência de pretendentes

habilitados, faz uma interlocução, um contato com a equipe técnica da instituição de

acolhimento. Em reunião conjunta traçam uma preparação para a criança ou

adolescente, que expressará seu consentimento em participar da campanha, após
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devidamente esclarecido no que consiste e como ocorrerá a divulgação. O

consentimento da criança ou adolescente é conforme o seu grau de

desenvolvimento. Entendo que é muito importante salientar isso, porque nada é feito

sem a manifestação de vontade expressa da criança ou do adolescente. Aqui no

Estado a resistência foi de casos em que o adolescente tipicamente não manifesta

mais o desejo de adoção, já que está à beira de completar a maioridade e quer ter sua

vida independente, mas a divulgação da sua imagem nunca foi colocado como um

obstáculo para adesão à campanha, pelo contrário, quando a colocamos essa

questão para a criança ou adolescente, de acordo com o seu grau de

desenvolvimento obviamente, todos prontamente manifestam interesse em participar.

Percebo que eles veem a exposição da imagem em redes sociais com certa

naturalidade, porque os acolhidos em muitos casos têm acesso a redes sociais, estão

no mundo, estão vivendo, então, é encarado como algo comum, rotineiro, postam

fotos sempre, fazem vídeos, e isso é visto como mais uma interação social. Então,

não percebemos resistência por parte das crianças ou adolescentes em participarem,

adoram as sessões de elaboração dos vídeos, participam com muita satisfação. A

partir desse preparo, desse consentimento da criança ou adolescente, a equipe da

CEJA dá o aval junto com a instituição de acolhimento, porque eles que têm a

palavra final sobre a inclusão ou não da criança na campanha, em sendo positivo,

“Sim, incluiremos a criança na campanha”, é elaborado o material, que se trata de

vídeos de curta duração, em torno de um minuto, onde há um cuidado para não

expor muitas características das crianças, especialmente há um cuidado em não

expor o local onde as crianças estão acolhidas, evitando assim que haja uma procura

de eventual interessado sem a intermediação da equipe da CEJA. O termo ou palavra

desta tarde é invisibilidade. O vídeo, essa exposição, é feita com um mínimo de

segurança necessária para tentar lançar luz sobre essa invisibilidade. Após essa

divulgação na “internet”, havendo algum interessado, ele já tem no próprio “site” do

Tribunal de Justiça acesso a um formulário que pode preencher e manifestar a sua

intenção em receber mais informações sobre a criança e até solicitar uma interação,

conhecer a criança, isso é passado pela equipe da CEJA e ao Juiz do caso, que é o

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

: J
os

é 
Z

uq
ui

m
 N

og
ue

ira
,C

hr
is

tia
ne

 d
a 

C
os

ta
 M

ar
qu

es
 N

ev
es

 
P

ar
a 

va
lid

ar
 a

(s
) 

as
si

na
tu

ra
(s

) 
ou

 b
ai

xa
r 

o 
or

ig
in

al
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
ia

.tj
m

t.j
us

.b
r/

pu
bl

ic
o/

V
al

id
ar

D
oc

um
en

to
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 5
17

29
C

40



Relatório Audiência Pública - Busca Ativa: Estratégias para 134

ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juiz responsável pelo acolhimento, o qual é responsável por autorizar ou não, de

acordo com o que for pertinente. Caso o interessado não seja habilitado é esclarecido

sobre a necessidade de habilitação e encaminhado à habilitação, ou seja, a

habilitação não é dispensada, pode-se fazer até um procedimento um pouco mais

abreviado, mas é imprescindível. O Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça não

dispensa a habilitação, que pode ser feita mesmo durante o processo de

aproximação com a criança. Como na maioria dos casos se trata de pretendente

inabilitado, o mesmo é orientado sobre a necessidade de fazer a modificação no

perfil do SNA, e a partir daí seguimos o curso de uma adoção normal, com

estreitamento de laços, visitas de convivência, e assim por diante. Trago alguns

números sobre a nossa campanha que exemplificam e demonstram de forma bem

clara o êxito alcançado desde o início. Em 2017 foram 75 crianças e adolescentes

participantes, desses 11 já foram adotados, adoções concluídas, 09 encontram-se em

processo de adoção, 09 estão em aproximação com pretendentes e 12 permanecem

na campanha. Alguns também, como mencionado pelo Doutor Sergio, eles foram

excluídos da campanha por completarem a maioridade e manifestaram a desistência

da pretensão de adoção. Preparei um vídeo de um minuto, apenas para tentar exibir,

queria pedir para o pessoal da organização, se possível. VT. EXIBIÇÃO VÍDEO

Disse na sequência que essas meninas que vimos no vídeo, inclusive o vídeo delas

será até retirado essa semana, mas pedi para segurar para podermos exibir aqui,

porque elas são umas daquelas nove que estão em aproximação com interessados.

Estão atualmente no Estado do Rio de Janeiro. Conseguimos com a campanha

algumas adoções tidas como extremamente difíceis, de crianças com diagnósticos de

microcefalia, portadores de deficiência severa com comprometimento elevado, essa

adoção já foi concluída através de uma pretendente do Estado de Alagoas. Tivemos

uma visibilidade muito grande. São constantes os contatos na busca por essas

crianças, apenas na comarca onde atuo, essas duas crianças, a com microcefalia

que foi adotada, e tem aproximação também com um adolescente de 14 anos que

apresenta comportamento difícil, apesar de não ser possível fechar um diagnóstico

psiquiátrico, mas tudo indica algum transtorno psiquiátrico, mas já vem sendo
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assistido de uma forma bastante satisfatória e temos confiança que chegaremos a um

resultado excelente. Diante da perspectiva de visualizar a busca ativa como um

direito da criança e do adolescente institucionalizado, como um dever dos operadores

do sistema de justiça, é um caminho sem volta, já mencionaram um projeto de lei

nesse sentido. O Conselho Nacional de Justiça dá divulgação à iniciativa dessa

natureza e, em seu próprio “site” já publicou reportagens, teve criança participante

demonstrando que não enxerga nesse proceder nenhuma violação de direitos, mas

tentativas válidas, comprovadamente eficazes de tutelar essas pessoas nesse

aspecto tão importante, que é pertencimento a uma família, nas suas mais diversas

formas. Encerro aqui, reafirmando essa necessidade educativa. Agradeço novamente

à doutora Christiane da Costa Marques Neves, aos Desembargadores organizadores

desse evento, pela oportunidade de falar nesta data perante um público tão

qualificado, e peço desculpas pela singeleza, pela brevidade da exposição, acredito

que muito do que foi colocado já foi dito pelos que me antecederam, e me coloco à

disposição para qualquer ponderação. Agradeceu. A Exma. Sra. Dra. Christiane da

Costa Marques Neves antes de passar a palavra à Sra. Lindacir, disse empolgar

sempre, perdoem-me, mas constatamos algumas diferenças entre os Estados e

vemos que pode alcançar um resultado muito bom se realmente dermos visibilidade a

essas crianças. Agradeceu a Dr. Ewerton, e na sequência passou a palavra para a

SENHORA LINDACIR ROCHA BERNARDON (FUNDADORA DA AMPARA)...A Sra.

Lindacir cumprimentou a todos e disse que todos juntos neste momento importante

de compartilhar a busca ativa, um sonho tão grande nosso de já algum tempo. Disse

ser mãe do João Paulo, que veio para mim recém-nascido, mãe da Maria Rita, que

veio com um ano e meio, e da Ana Regina, que veio com 5 para 6 anos. Após a

experiência da maternidade, deparei-me com inúmeros preconceitos e entendimentos

equivocados sobre a adoção, como encontramos até hoje. Quando falamos em busca

ativa, na diversidade da família, é a razão porque em 2009, uni-me com outros pais e

filhos por adoção, e fundamos a AMPARA, Associação Mato-grossense de Pesquisa

e Apoio à Adoção. Nosso primeiro projeto “Transformando Vidas” tinha como grande

objetivo preparar os pretendentes à adoção e discutir com a sociedade. Assim, com
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esse objetivo de romper mitos e preconceitos, e lembrando todas as faces da adoção,

porque enquanto pretendente à adoção, às vezes, pensamos em nós, enquanto

técnico pensam nas suas correrias, nas dificuldades do processo. Então, queríamos

trabalhar com todos os atores, fazer com que todos conhecessem as dores que

cercam o assunto, desde a mãe que doa o filho, quem é essa mulher, os motivos que

a levaram a entregar essa criança, porque não raras vezes, vemos pessoas a

discriminando, mas não entendem, eu procurei sempre orientar meus filhos da

importância dessa genitora. Assim, orientando também todas as pessoas que passam

pelo pré-natal, pelos pós, os pretendentes à adoção, os operadores de direito, enfim,

todo o sistema de garantia, além, é lógico, de falar da criança e do adolescente em

situação de acolhimento e que vai para a família adotiva. A partir de 2009 fizemos

trabalhos nas escolas através de um concurso de redação, trabalhando com alunos

do quinto ao nono ano do ensino fundamental, trabalhamos nas faculdades de

direito, psicologia, serviço social, pedagogia, nos hospitais, maternidades, levando ao

conhecimento da sociedade a questão da adoção. Em 2009, com o advento da Lei

12.010/2019, o Tribunal de Justiça fez a primeira parceria com a AMPARA, com o

objetivo de preparar os habilitados à adoção. Nessa oportunidade fomos para o

mesmo prédio onde funciona a Vara da Infância e Juventude e começamos a

preparar os pretendentes de Cuiabá e Várzea Grande. Até antes da pandemia,

fazíamos presencialmente através de seis encontros e uma visita na instituição de

acolhimento, que falei agora há pouco, motivado pela Desembargadora Maria

Erotides, que começou em 2014. Foi, assim, surpreendente, porque no primeiro ano

já foram colocadas em famílias adotivas 24 crianças e adolescentes consideradas na

época inadotáveis. Lembro-me, em um dos encontros, em um dos primeiros

encontros, um casal que tinha o perfil para uma criança até 3 anos, chegando lá era

muita gente, eram 150 crianças que tinham dentro do lar da criança, e mais as

famílias que estavam se habilitando, mais os técnicos, lembro-me que no final

daquele encontro, depois de jogar futebol, jogar bozó, atividades que fazíamos, comer

um bolinho, encontrávamos para avaliação, a mulher falou: “Olha, me apaixonei por

uma menina de 12 anos” compartilhando a sua experiência, dali a pouco o marido
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falou: “Eu me apaixonei por uma de 8 anos”, e quando percebemos eram irmãs as

duas, olha como as coisas são! Eles as adotaram, hoje as meninas estão com 16

anos, a mais velha, mas fruto de um encontro desses na preparação dos

pretendentes à adoção. Hoje fazemos “online”. Depois da pandemia, já estamos no

quarto encontro de formação e com uma fila com 60 pessoas aguardando o próximo.

Diante dessas demandas com o pré-natal e essas atividades todas, sentimos a

necessidade de acompanhar as famílias depois do acolhimento, foi quando

começamos com o pós-adoção, reunindo uma vez por mês com as famílias adotivas

em um ambiente os pais e em outro ambiente os filhos, os pais acompanhados por

outras famílias que já passaram pela experiência e uma psicóloga, e os filhos em

outro ambiente com uma psicopedagoga e também estagiários que atuam como

voluntários na AMPARA. Enfim, a cada 2 anos fomos renovando a parceria com o

Tribunal de Justiça, além do pré-natal, o pós-adoção, trabalhando com os habilitados,

com as famílias adotivas, os técnicos do Poder Judiciário e toda a rede que atua na

adoção. Hoje a AMPARA possui assento no Conselho Estadual, no Conselho

Municipal de Cuiabá e Várzea Grande, participa do Fórum do Direito da Criança e do

Adolescente do Estado, também participa do Conselho de Assistência Social como

órgão consultivo, é certificada pelo CEBAS como entidade beneficente de assistência

social. Nosso grande marco foi em 2014, quando se abriu as instituições e

começamos a fazer as visitas com os habilitandos, e também com a realização do

ENAPA (Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção), que foi aqui em Cuiabá

e a Desembargadora Maria Erotides teve uma importância fundamental, pois esteve

na coordenação do evento, falou sobre a busca ativa, falou da importância de

profissionais vocacionados atuarem na área. E naquela oportunidade, Silvana, nós

tivemos um presente que foi o Provimento nº 036 do CNJ, eu lembro o quanto

lutamos por isso e fomos presenteados para noticiar no ENAPA. Infelizmente,

sabemos que no país todo ainda não é cumprido a contento, tem muito ainda o que

se fazer, mas a luta continua. Percebemos nos encontro dos pretendentes, com essa

visibilidade que se começou a dar para as crianças, que realmente surgia a

necessidade de fazer busca ativa, de mudar aquele conceito que se tinha antes da
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Constituição Federal, que era buscar uma criança para uma família, um casal,

tínhamos realmente que correr atrás das famílias para as crianças e adolescentes

disponíveis para adoção. E assim, começamos com os grupos, conforme a Silvana já

falou, de WhatsApp, grupo fechado no Facebook, pelo Telegram, fazendo a busca

dessas famílias. E fazíamos muito caseiramente. Era feito através de Power Point a

apresentação dessas crianças e adolescentes disponíveis no próprio pré-natal,

quando terminava o pré-natal, “Essas são as crianças que estão disponíveis”.

Aqueles que tinham um perfil mais amplo nos procuravam e dava-se início a uma

conversa, e já conhecendo essas crianças através do que passávamos do perfil

dessa criança, a idade, com quantos anos foi para o abrigo, e por aí afora. Em 2015,

coordenamos uma reunião na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da

República. Silvana esteve conosco. Bárbara, com o objetivo de discutir a busca ativa

da adoção legal e a preparação dos pretendentes à adoção, onde esteve presente o

CNJ, a Coordenadoria, o Conselho Nacional da Defensoria Pública, do Ministério

Público e um representante de cada Estado dos Grupos de Apoio à Adoção, onde

elaboramos um documento, em que nos comprometemos a lutar pela busca ativa. Em

2016 elaboramos o projeto “Família, Direito de Todos, Sonho de Muitos”, que tinha

como objetivo apresentar as famílias adotivas e as suas diversas constituições, bem

como viabilizar a convivência às crianças em situação de acolhimento e, quiçá,

encontrar uma família para elas. Foi feita uma parceria com o CEDCA, com a OAB

através da Comissão da Infância e Juventude, onde a doutora Tatiane teve uma

importância fundamental nos ajudando e trabalhando. E faz parte desse projeto as

seguintes ações: A Exposição fotográfica itinerante “O que os olhos veem o coração

sente”, lançada no final de 2016, por ocasião do Dia Mundial da Adoção, em que

Crianças de Várzea Grande e de Chapada dos Guimarães foram autorizadas a

participar, e mensalmente, estávamos com a Exposição em um ambiente diferente.

Em março do ano seguinte, em 2017, lançamos pela OAB a Exposição, estivemos no

TCE, porque deixávamos uma semana a Exposição com alguém da AMPARA o

tempo todo disponível para explicar. Então, estivemos no TCE, na CNBB, no Encontro

Nacional da Pastoral Familiar, enfim, mensalmente ali trabalhando e mostrando
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essas crianças e adolescentes disponíveis. E com a “Adoção na Passarela”, que era

outra ação organizada, programada para esse projeto. A primeira edição foi em 9 de

novembro de 2016, em um Shopping de Várzea Grande, cidade vizinha aqui, e a

segunda edição foi aqui em Cuiabá, todos em parceria com a OAB. Qual era a nossa

metodologia utilizada? O planejamento, as autorizações dos juízes, na primeira

edição só os de Várzea Grande participaram, depois reuniões com as instituições,

com os coordenadores, com as equipes técnicas, e depois reunião com as crianças e

adolescentes, as quais eram preparadas e também faziam uma autorização por

escrito ou por vídeo, da forma como eles queriam, dizendo que queriam participar

desses eventos. O resultado que tivemos em 2016 foram dois casais, famílias amigas,

que sequer estavam na lista de pretendentes, que se interessaram por duas crianças,

que já exaustivamente tinham sido consultadas na lista, uma menina de 14 anos e

um menino de 10. E essas famílias depois do evento vieram nos procurar,

orientamos, fizeram curso, habilitaram-se e adotaram. Aquele vídeo que vimos no

início, da Pâmela e da Sandra, foi fruto desta primeira edição. Na segunda edição,

Cuiabá também participou junto, e como fruto, nós tivemos também a adoção da

Gabriela, e os seus pais não estão aqui hoje porque estão em Vila Rica buscando

outra criança. Depois o cerimonial vai passar a foto desse casal. Então, o que

aconteceu na verdade, no dia 21 era o dia do desfile, às 19 horas, e às 14 horas um

advogado postou fazendo uma crítica violenta, dizendo que estávamos voltando ao

tempo da escravidão onde se comercializava os escravos, e que estaríamos fazendo

a mesma coisa, e nessa postagem este advogado marcou 50 e poucas pessoas

ligadas à imprensa. O que aconteceu no dia seguinte? O Brasil inteiro falava sobre

isso. Mas o aspecto positivo que eu vejo, é que apesar do sofrimento, apesar dos

choros, das dores a semana inteira, o que eu vejo de muito gostoso é que o mundo

inteiro, vários países falaram sobre isso e ampliou-se muito mais a busca pela adoção

em nosso Estado. E quero então, encerrando, parabenizar o doutor José Zuquim, a

doutora Christiane, por esse mês da adoção, é o mês, é o ano onde mais vejo a

integração de toda a rede. E não posso deixar de fazer referência ao ensinamento de

Paulo Freire, que diz assim: “É preciso ter esperança, mas esperança do verbo
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esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do

verbo esperar não é esperança, é espera, esperança é se levantar e ir atrás, é

construir, é não desistir, esperança é levar adiante, esperança é juntar-se com outros

para fazer de outro modo”. Obrigada, Desembargador José Zuquim, doutora

Christiane, doutor Túlio, enfim, a todos que estão aqui fazendo a diferença e se

unindo, um grande abraço. A Exma. Sra. Dra. Christiane da Costa Marques Neves

agradeceu, e passou a palavra para o colega Exmo. Sr. Dr. Túlio Duailibi Alves

Souza (Juiz de Direito – Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal De

Justiça do Estado de Mato Grosso) que saudou a todos. Cumprimento a todos em

nome dos nossos queridos Desembargadores, Desembargador José Zuquim

Nogueira, nosso Corregedor-Geral da Justiça, que, com o coração gigante, de uma

sensibilidade tremenda, e com uma coragem extraordinária de colocar esse tema

numa audiência pública para discutirmos a questão da busca ativa. Parabéns

Desembargador, parabéns Christiane e todos que auxiliam nesta área, parabéns à

CEJA. É um assunto que mexe muito conosco, pelo momento doloroso que vivemos

no ano de 2019, então me permitam saudar a todos aqui em nome do

Desembargador José Zuquim, Desembargadora Maria Erotides, Desembargador

Paulo da Cunha, integrante da CEJA, da nossa colega, nossa amiga estimada

Christiane da Costa Marque Neves. Uma boa tarde para todos aqui e boa noite no

nosso horário. Desembargador Zuquim, falar de busca ativa é uma tentativa muito

grande de conciliar razão com emoção. Emoção, porque quando se tentou fazer um

trabalho na Semana da Adoção, no mês da adoção, um trabalho responsável, de

instituições com credibilidade, essas instituições foram execradas publicamente de

forma irresponsável por pessoas inescrupulosas, vamos dizer assim, e eu usei essa

palavra várias vezes em 2019, que nos demandou um esforço gigantesco para dar

explicação para diversas formas de comunicação social dentro Estado, a nível

Nacional, e chegamos a dar satisfação aos órgãos e imprensa internacionais. Então,

enquanto cidadão, já não falo nem enquanto exerço um cargo de Juiz de Direito,

porque naquele momento eu estava na Presidência do Tribunal, falo enquanto

cidadão, foi revoltante ter que explicar o óbvio. Conseguimos superar aquele
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momento, porque foi um momento de muita união. Muita união com a OAB, com a

AMPARA, com os nossos colegas Magistrados expostos de uma maneira, que não

tenho nem palavras para descrever a forma como todos foram expostos naquele

momento. E a razão pela qual tivemos que enfrentar tudo aquilo, e dentro da boa

técnica que nos cabia apresentar enquanto representantes de instituições públicas,

enquanto defesa a nível de CNJ, mas foi um aprendizado muito grande e ao mesmo

tempo muito reconfortante, porque da mesma forma que fomos execrados

instantaneamente com a publicação, quando as explicações começaram a surgir e o

assunto foi devidamente compreendido, a adesão de apoio foi extraordinária.

Recebemos apoio de entidades ligadas à temática sobre infância e juventude, as

manifestações na mídia se reverteram, e saímos maiores do que quando fomos

colocados naquela posição. A Tatiane falou agorinha pouco do evento que a OAB

realizou, “Prioridade em Debate” na temática do socioeducativo, eu estava fazendo

um breve histórico porque o Brasil, enquanto nação, obrigou-se e sentiu a

necessidade, com a Constituição, com o Estatuto, de romper com aquele sistema

perverso do passado. E após três décadas da Constituição e do Estatuto, é importante

dizer, por exemplo, em 1989, eu tinha 14 anos, quando saiu a Convenção dos

Direitos da Criança e do Adolescente, e agora imagina quem está adentrando ao

nosso sistema de justiça, e olha o ECA, por exemplo, reduzindo a questão da

impunidade, é um absurdo. Sempre é bom resgatar esses momentos históricos para

entender em que momento a infância e juventude entrou em pauta no cenário

internacional, depois de grandes atrocidades que aconteceram pós-primeira guerra,

pós-segunda guerra, conflitos armados, que tiraram várias crianças e adolescentes

do seio das suas famílias para praticar violência. Precisamos voltar e entender esse

cenário todo, e volto lá na Convenção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, no

artigo 3º, §1º que fala: “Em todas as medidas relativas às crianças tomadas por

instituições de bem-estar social públicas ou privadas, Tribunais, autoridades

administrativas ou órgãos legislativos terão consideração primordial com os

interesses superiores da criança”. E o que seriam esses interesses superiores da

criança? Será que foram aqueles interesses que nos bombardearam em 2019?
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Garantir a invisibilidade, permanecer a invisibilidade dessas crianças e adolescentes

era garantir o interesse superior delas? Olhando para o artigo 12, §2º da mesma

convenção: “Para esse fim a criança será em particular dada a oportunidade de ser

ouvida em qualquer procedimento judicial administrativo, que lhe diga respeito,

diretamente ou através de representante ou algo apropriado em conformidade com as

regras processuais e direito nacional”; As nossas crianças e adolescentes naquela

ocasião foram respeitadas, o direito delas se manifestarem e participarem daquele

evento, em nenhum momento sequer foi dado voz para se defenderem daqueles

ataques insanos, que foram feitos porque estavam no seu momento de lazer, diga-se

de passagem. Quando sofremos aqueles ataques estávamos começando nossos

trabalhos de audiências públicas para o planejamento estratégico do Poder

Judiciário, e quando atacados daquela forma, abrimos na imprensa que naquela

audiência pública, que estava sendo realizada na comarca de Várzea Grande, dias

após, seria dado espaço para todos aqueles que rebateram a ideia da “Adoção na

Passarela”, fossem ali no palco próprio externar seu inconformismo com a realização

do evento e com o apoio do Poder Judiciário. E não para surpresa, ninguém

compareceu. Então, volto ao artigo 21 da Convenção, para dizer que: “O Estado que

reconhecem ou permitem esse sistema de adoção atentarão para o fato de que a

consideração primordial seja o interesse maior da criança”. E todo aquele movimento

que foi construído, que não foi um ato isolado, como já foi dito, porque fazia parte de

todo uma programação para tirar aquelas crianças e adolescentes, que há tempos

estavam em acolhimento, para que pudesse proporcionar o que o artigo 4º do

Estatuto da Criança e o artigo 27 garantem a elas enquanto sujeito titular de direito,

ou seja, direito ao lazer, proporcionar momentos de lazer. Em que momento alguém

bateu na porta de qualquer entidade de acolhimento aqui e ofereceu algo

semelhante? Garantir a essas crianças e adolescentes o direito ao respeito, porque

elas manifestaram a sua vontade de participar daquele ato, e sobretudo garantir uma

forma de estimular e garantir a convivência familiar e comunitária. Então, foi um

momento muito difícil, mas ficamos felizes com esse movimento que vemos nessa

audiência pública, Desembargador, porque o nosso Tribunal não se acuou, não se
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acovardou nessas investidas contra a nossa imagem, a imagem de todos que

estavam envolvidos, e está dando um passo importante para que possamos adotar

métodos mais ousados, que é isso que o sistema de proteção exige, ousadia. Nós só

fomos atacados, Desembargador, porque estávamos fazendo, como disse a

Christiane há pouco. Só quem faz está sujeito às críticas, só quem faz vira alvo.

Quem não faz, quem se omite fica na cômoda posição de atirar a flecha e de soltar

pedrada. Então, essas audiências públicas são de extrema importância para que nós

aqui em Mato Grosso avancemos nessas metodologias ousadas, óbvio, com respeito,

dentro daquilo que se espera do bom senso, mas que avancemos e apliquemos,

incentivemos a nossa magistratura junto com os nossos parceiros a dar uma

visibilidade segura para as nossas crianças e adolescentes, que estão ali dentro das

unidades de acolhimento esperando que alguém olhe para elas. Então aquela

experiência trouxe um processo de amadurecimento para nós muito importante.

Tivemos que responder ao CNJ, sentamos todos para alinhar as nossas defesas, e a

nossa defesa, depois de algum tempo o Corregedor Nacional ativou o procedimento,

e as nossas razões, resumindo, foi visando o que o Corregedor já estava fazendo, já

estava concretizando o direito à convivência familiar e comunitária, por que para

minha filha eu posso dar autorização para ela desfilar e aquelas crianças não

poderiam, qual é a diferença? Nenhuma, de garantir aquele lazer. Mostrou para eles

que estávamos respeitando a vontade daquelas crianças e adolescentes, que

anuíram, e que a principal ideia era tirá-las da invisibilidade. E para nossa alegria o

Ministro Corregedor assinalou na decisão dele: “A iniciativa não desrespeitou a lógica

de que as políticas públicas têm que restabelecer. No caso em análise, a despeito da

grande repercussão, inclusive internacional, com as informações que foram trazidas

nestes autos por todos..., pelo poder judiciário, os colegas, por todos, a AMPARA, por

todos, concluo que não se tratou de evento com o fim exclusivo de apresentação ou

oferta das crianças e adolescentes para interessados em adota-los, a história da

escravidão, do navio negreiro, que estava ali passando criança e adolescente como se

fosse tipo um leilão, tipo essa, tipo como aquela, foi totalmente descaracterizada

aquela coisa do hino nacional, que ainda reforçou que a prioridade da criança como
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sujeito de direito, e nessa linha o projeto em questão pode ser visto como adequado

ao novo paradigma do processo de adoção, que é o de buscar-se uma família para

uma criança e não uma criança para uma família”. Então, depois de todo aquele

desgaste sentimo-nos aliviados. Não teve Juiz respondendo um processo disciplinar,

a nossa autoestima foi resgatada, e acredito que nos deu uma força gigante de

continuar na batalha. Eu estava assistindo um filme esse final de semana no Netflix,

chamado Milagre Azul, não sei se alguém aqui já assistiu, se não tiver, recomendo.

Vou resumir. É para dizer que existem traumas que devem ser superados. O filme traz

a história de um casal que tinha uma casa, e fazendo um paralelo podemos

interpretar como um acolhimento familiar. Esse casal estava numa dívida tremenda

por conta do custeio do que faziam naquela casa, que tinha inúmeras crianças e

adolescentes em situação de vulnerabilidade extrema, envolvidos com entorpecente,

com drogas, o filme se passa em uma cidade do México, e para tentar suprir aquela

conta que o banco estava cobrando, de cento e tantos mil dólares, a pessoa e mais

algumas crianças da casa foram participar de uma competição, mas para participar o

responsável por elas tinha que superar um trauma. Naquele momento em que ele

estava prestes a perder a oportunidade de quitar aquela dívida, o outro companheiro

de equipe, que não fazia parte, era um terceiro nessa forma de acolhimento, vamos

assim dizer, disse para ele: “Se você desistir, como ficarão essas crianças?”. Então,

isso que passamos aqui é a mesma situação, se desistíssemos, se entregássemos os

pontos, como estariam hoje as nossas crianças e adolescentes? Como eu sei que

teve gente que teve vontade de desistir, que falou para mim inclusive, “Depois de

tantos anos, eu vou desistir”, mas fomos firmes e vencemos essa batalha jurídica, em

termos de processo, e fomos campeões na iniciativa. Então, Desembargador, eu

caminho para o final, porque eu me senti na obrigação de reviver esse momento para

mantermos viva essa força de continuar promovendo iniciativas que tirem essas

crianças da invisibilidade. Hoje temos uma grande oportunidade, eu estava

conversando com o Desembargador Paulo da Cunha, nós temos um time de futebol

que estreia na série A do campeonato brasileiro e temos uma grande oportunidade de

dar mais um instrumento de visibilidade às nossas crianças e trazer o tema de
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incentivo à adoção, dar força a esse tema, aqui no nosso Estado. Acredito que para a

Federação Mato-Grossense de Futebol e para o time do Cuiabá, será um orgulho

para eles contribuir ou patrocinar essa bandeira nessa causa da adoção,

principalmente, aumente uma metodologia, um instrumento de busca ativa.

Desembargador, encerro agradecendo a oportunidade, parabenizo a Vossa

Excelência mais uma vez por essa iniciativa. Que o nosso Tribunal possa avançar e

consolidar essa ousadia e essa coragem que o Estatuto da Criança e a Constituição

Federal nos impõem. Somente conseguimos transformar essa realidade e transformar

a vida dessas crianças se tivermos um pouco de audácia. Caminhar nesse sentido

nos fará com certeza melhor do que nos encontramos hoje. Fiquei muito feliz aqui

com a fala do doutor Sergio. Minha vara, doutor Sergio, é genuinamente de ato

infracional e execução de medida socioeducativa, de que adolescentes em conflito

com a lei foram contemplados, vamos dizer assim, tiveram resultados positivos com a

busca ativa. E essa foi uma pauta nossa na semana passada no evento da OAB, no

sentido de que precisamos sair da superficialidade das discussões do Estatuto e

entender, e a sociedade entender o espírito de proteção e de garantia que o Estatuto

promove nas nossas crianças, porque não existe nação nesse mundo desenvolvida,

que não trouxe crianças ou adolescentes enquanto prioridade. Muito obrigado,

Desembargador Zuquim, Christiane, pela oportunidade, e me ponho à disposição

para as perguntas. Muito obrigado, uma boa semana para todos nós. A Exma. Sra.

Dra. Christiane da Costa Marques Neves ao fazer o uso da palavra agradeceu ao

amigo querido, uma pessoa especial, fantástica, quando eu digo que tenho motivo

para falar dos meus colegas, dos meus amigos aqui do Estado, os que estão

presentes estão vendo que não é à toa. Pedimos para mostrar novamente qual foi o

resultado desse desfile “Adoção na Passarela”, que está para quem quiser ver. Disse

ainda que por ocasião desse evento da “Adoção na Passarela”, estava em Foz do

Iguaçu, em um Encontro Nacional de Juízes Estaduais, inclusive com uma colega

que tem filhos adotados. Muitos colegas aqui do Estado têm filhos adotados, apesar

de a doutora Silvana ter feito um comentário que levarei em consideração daqui para

frente, com muito carinho e cuidado, que é “Mãe sem adjetivo, ela é só mãe, porque
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as mães são mães e os pais são pais, sem adjetivos”. No dia do evento, houve

discussão entre os juízes em grupos, em rede social, e eu não acreditava que a

conversa estava naquele nível tão desafiador como o Túlio mencionou. Ouviu

comentários sem acreditar, como não acreditou que alguém pudesse estar mal

intencionado ao promover um evento dessa natureza. Como o mundo gira e as

coisas acontecem, dois anos depois, um pouco menos do que isso, disse que foi

convidada para vir para a Corregedoria e conversei com o Desembargador José

Zuquim, que me deu todo apoio para realizar essa audiência sobre busca ativa.

Então, a emoção hoje realmente é de todos, eu só posso agradecer do fundo do meu

coração ao Desembargador José Zuquim por nos ter dado essa oportunidade. Ao

Desembargador José Zuquim, à diretoria do Tribunal de Justiça, porque eu sei o que

os senhores passaram, eu me recordo muito bem dessa situação, me recordo

perfeitamente. Eu estava em Foz do Iguaçu, o Desembargador Rubens de Oliveira

Santos Filho estava lá, vários colegas estavam, foi uma situação muito delicada, que

eu não gostaria que nenhum de nós tivéssemos passado, isso que eu não sou da

Vara da Infância, mas aquilo me machucou muito, e eu conheço vocês. Então, que

bom que tive essa oportunidade, que bom que vocês estão aqui comigo. Estar aqui

com vocês é muito emocionante, poder participar, e se conseguirmos, e eu não tenho

medo, Túlio, e eu sei que você também não tem, e já que vocês já enfrentaram tudo

isso, nós enfrentaremos mais, vamos levar isso adiante, vamos fazer essas crianças

aparecerem, essas crianças e adolescentes, olha o tanto de gente que nos apoia,

que está aqui conosco, conseguiremos, sim. Agradeceu a todos e seguiu para o

encerramento. O Desembargador José Zuquim Nogueira Corregedor-Geral,

agradeceu de coração às maravilhosas e profícuas informações que obtivemos no dia

de hoje pelo doutor Sergio, pelo doutor Savio, pela doutora Silvana, doutora Hélia,

doutora Tatiana, Desembargadora Maria Erotides, é sempre um prazer ouvi-la, nossa

querida Lindacir e também pela nossa querida Juíza Christiane da Costa Marques.

Disse que ouviu os desabafos, e com certeza que nessa vida sempre existe para

qualquer ato ou fato o oposto, como existe o preto e existe o branco, como existe o

bem e existe o mal, e não foi em vão esse aborrecimento, essa dor que vocês
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demonstraram sentir. Hoje colhemos os frutos dessa situação, quando podemos

verificar que o grande obstáculo, para se levar adiante o propósito de adoção, de

oferecer um lar condizente, calor humano e amor para essas crianças, principalmente

para essas 430 que temos no nosso Estado, precisamos realmente retirá-las da

invisibilidade. Esse é um projeto que confesso, ainda não sei se daríamos

visibilidade de forma ampla ou de forma parcial, mas assumo o compromisso nesse

momento de que não olvidarei esforços para que seja implantado. Vamos retirar da

invisibilidade essas crianças, dando visibilidade e oportunidade, mas prefiro discutir

melhor, não em período longo, mas ainda essa semana com a Desembargadora

Maria Erotides, com a doutora Tatiane, com o doutor Túlio, com a doutora Lindacir,

com o Desembargador Paulo da Cunha, enfim, levar à baila, trazer a lume todos

esses ensinamentos e experiências que nos foi no dia de hoje proporcionados.

Agradeço de coração tudo o que me foi passado, são informações imprescindíveis

para se fazer alguma coisa nesse processo de adoção. Muito obrigado mesmo, de

coração, pela participação dos senhores e também pela disponibilidade de contribuir

conosco. Agradeço e peço a Deus que dê muita saúde a vocês, que tendo saúde

esforços nós vamos estendê-los, fiquem com Deus todos vocês, muito obrigado. A

Exma. Sra. Dra. Christiane da Costa Marques Neves ao fazer o usa da palavra disse

que todos estão no caminho, como disse o Desembargador, vamos discutir já que a

audiência pública tinha essa finalidade, trocarmos ideias, conversarmos a respeito

disso, e eu penso que essas considerações que o senhor fez, e nós discutimos,

todos nós, para chegarmos a um denominador comum, algo que seja razoável para

todas as instituições, é o melhor. E sempre, claro, ouvindo os adolescentes sobre o

interesse ou não de mostrar a imagem, como foi amplamente debatido na tarde de

hoje. A abertura dessas casas, justamente como a Lindacir expôs, a Desembargadora

Maria Erotides expôs, em 2014 essas crianças eram vistas, a doutora Silvana expôs o

que acontece ainda no Rio de Janeiro, se elas forem vistas serão adotadas, lógico

que não podemos fazer isso agora, é tempo de pandemia, mas as coisas acontecem,

uma hora isso vai passar. O Desembargador José Zuquim Nogueira Corregedor-Geral

fez o uso da palavra quis agradecer de coração a participação do Desembargador
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Paulo da Cunha, que sempre quando chamado se fez presente, é um fortíssimo

parceiro nosso, e muito obrigado, Desembargador Paulo, que Deus o abençoe.

DELIBERAÇÕES. A) implantar a Segunda Fase do Projeto de Busca Ativa com a

disponibilização de imagens das crianças e adolescentes disponíveis para adoção; B)

definir o sistema, meio para a divulgação das imagens das crianças e adolescentes;

C) normatizar a divulgação de imagens; e, D) por fim, incentivar a criação de grupos

de apoio à adoção nas comarcas pólos do Estado de Mato Grosso, para que auxiliem

na busca.O Mestre de Cerimônias deu por encerrada a Audiência Pública. E para

constar, a presente Ata teve como redatora Maria Alice Pinto de Arruda Zampieri,

Assessora da Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dra. Christiane da

Costa Marques Neves, assinada pelas autoridades abaixo nominadas.

Desembargador José Zuquim Nogueira
Corregedor-Geral da Justiça

Christiane da Costa Marques Neves
Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Portaria n.º 01/2021 - CGJ
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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

“BUSCA ATIVA – ESTRATÉGIAS PARA INSERÇÃO FAMILIAR DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS”

DATA: 31/5/2021

I – BOAS VINDAS/AVISOS

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA)

Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham por meio

desta sala virtual da plataforma Teens, como também pela transmissão ao vivo no canal

oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Youtube e, simultaneamente no canal

da Associação para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso – APDM.

Considerando a necessidade de manutenção das medidas de

prevenção e biossegurança em decorrência da pandemia da Covid-19, esta audiência

será 100% online e obedecerá a um rito próprio mediante a utilização do serviço de

videoconferência, solicitamos também que mantenham os seus microfones desabilitados

e apenas o vídeo aberto.

Pela atenção, agradecemos.
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II. ABERTURA OFICIAL

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA)

Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindo.

Anunciamos o início da audiência pública com o tema BUSCA

ATIVA – ESTRATÉGIAS PARA INSERÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES ACOLHIDOS. Esta audiência pública é uma realização do Poder

Judiciário de Mato Grosso em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso e a

Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, a AMPARA, através da sua

administração, levada a efeito pela Corregedoria Geral da Justiça por intermédio da

Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a CEJA.

O objetivo principal é debater a visibilidade segura das

crianças e adolescentes aptas à adoção e acolhidos nas unidades de acolhimento do

Estado de Mato Grosso.

III. REGISTRO DE PRESENÇAS – DISPOSITIVO

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA)

Anunciamos a composição do dispositivo virtual de honra:

A Desembargadora Maria Erotides Kneip, neste ato

representando a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Helena Gargaglione

Póvoas, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
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O Corregedor-Geral da Justiça do TJMT, Excelentíssimo Senhor

Desembargador José Zuquim Nogueira;

O Exmo. Senhor Vice-Presidente da Comissão Estadual

Judiciária de Adoção (CEJA), desembargador PAULO DA CUNHA;

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça da Procuradoria

Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente do Estado De Mato Grosso e

membro da CEJA, PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, neste ato representando o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso;

O Exmo. Sr. Juiz de Direito Coordenador da Infância e

Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TÚLIO DUAILIBI ALVES SOUZA;

A Senhora Presidente da Associação para Desenvolvimento

Social dos Munícipios de Mato Grosso (APDM), Scheila Pedroso Da Silva;

A Presidente da Comissão da Infância e Juventude - CIJ da

OAB/MT, Dra. Tatiane Barros Ramalho, neste ato representando a Ordem dos

Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso;

A Presidente da Associação Mato-grossense de Pesquisa e

Apoio à Adoção (AMPARA), Sra. Daisy Anne Guilem;

A Exma. Sra. Juíza-Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça,

Dra. Christiane da Costa Marques Neves;

O Exmo. Sr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva, Procurador

de Justiça do Ministério Público Do Estado Do Rio De Janeiro;

A Exma. Sra. Dra. Hélia Viegas Silva Juíza de Direito e

Secretária Executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, Do Tribunal

de Justiça do Estado de Pernambuco;

O Exmo. Sr. Dr. Sérgio Luiz Kreuz, Juiz de Direito – Tribunal

de Justiça do Paraná;
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A Dra. Silvana do Monte Moreira – Advogada do Estado do Rio

de Janeiro;

Para uso da palavra, Paulo Roberto Jorge do Prado, membro da

Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, neste ato representando o Ministério

Público do Estado de Mato Grosso.

Com a palavra, doutor Paulo Roberto Jorge do Prado.

EXMO. SR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO

(PROCURADOR DE JUSTIÇA DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA EM

DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DE MATO

GROSSO E MEMBRO DA CEJA)

Boa tarde a todos.

Eu gostaria de iniciar saudando a todas as crianças e

adolescentes que ainda encontram-se abrigadas em busca de adoção.

Eu gostaria de iniciar saudando a todas as crianças e

adolescentes que infelizmente, em razão dessa pandemia do Covid-19, de forma

inesperada perderam seus pais e muitos ficaram órfãos, alguns foram amparados pela

família extensa e outros estão a esperar um lar, estão a esperar uma definição do que

acontecerá em suas vidas, do que acontecerá no transcorrer dos dias.

Eu gostaria de saudar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, na pessoa dos desembargadores aqui presentes, na pessoa do senhor Corregedor

Presidente da CEJA doutor José Zuquim Nogueira, o desembargador Paulo da Cunha, a

desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a desembargadora Maria Erotides, e na

pessoa deles, bem como do doutor Túlio Duailibi, cumprimentar todos os demais

membros do Poder Judiciário e servidores da CEJA.
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Gostaria de saudar a minha querida amiga Lindacir, parceira e

companheira, e dizer da satisfação do Ministério Público de estarmos juntos com o

Poder Judiciário, com a AMPARA, neste momento tão difícil que vive a humanidade,

neste momento tão delicado emocionalmente que vive o planeta, e o Tribunal de Justiça

em um gesto, que eu gostaria muito de elogiar, de abrir a todos aqui, quero dizer a

presença da PDM, da OAB, do Tribunal de Contas, dos conselhos tutelares, dos

servidores, do executivo estadual, municipal, das secretarias, nós temos que agir dessa

maneira, parabéns ao Tribunal de Justiça.

Somos um órgão público, temos que ouvir as sugestões, ouvir as

vivências, e saudar a todos os palestrantes, que foram escolhidos “a dedo” pela equipe

organizadora, pessoas que, além do preparo intelectual, são sensíveis à causa, são

pessoas realmente compromissadas, que têm conhecimento tanto intelectual como a

vivência do dia a dia.

O mês de maio guarda duas datas importantíssimas para todos

nós que lidamos com a causa da criança e da juventude, que é 18 de maio, “Maio

Laranja”, enfrentamento à violência, ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, em

que esse Tribunal de Justiça também se fez presente com o Webinar, debatendo e

discutindo, e o dia nacional, que é o dia 25, o Dia da Adoção, novamente em reunião,

em parceria, todos nós que atuamos na defesa da criança e do adolescente estivemos

novamente nessa plataforma, nesse espaço, conversando, ouvindo, aprendendo a como

atuarmos melhor, com mais eficiência, com mais resolutividade na defesa dos interesses

da criança e do adolescente. E fechando o mês de maio com essa audiência pública, uma

audiência pública importantíssima, uma audiência pública onde nós vamos discutir,

ouvir, debater sobre Busca Ativa – Estratégias para Inserção Familiar de Crianças e

Adolescentes Acolhidos.

Precisamos encerrar com os preconceitos, precisamos derrubar

os muros, precisamos derrubar as dificuldades, precisamos desburocratizar as nossas
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atuações, e com o Ministério Público com certeza de todos, e facilitarmos a felicidade

dessas crianças, facilitarmos o destino dessas crianças, buscarmos uma implementação

que possa realmente, todos nós juntos, todos nós equiparados, todos nós de comum

acordo, todos nós compromissados, atuarmos de maneira que realmente seja de proteção

integral, seja de prioridade absoluta.

Não quero alongar, o tempo é para mera felicitação, nós temos

palestrantes ilustres que vão discorrer pelo assunto, mas dizer que, o Ministério Público

estará sempre à disposição para estarmos juntos, caminhando na defesa dos interesses

de crianças e adolescentes no Estado de Mato Grosso.

Uma boa tarde a todos e uma boa palestra, e sejam todos

bem-vindos.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Para uso da palavra, o vice-presidente da Comissão Estadual

Judiciária de Adoção – CEJA, desembargador Paulo da Cunha.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR

PAULO DA CUNHA (VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA)

Boa tarde a todos os participantes dessa audiência pública, que

tem por finalidade discutir a Busca Ativa – Estratégias para Inserção Familiar de

Crianças e Adolescentes Acolhidos, que está sendo realizada em parceria com o

Ministério Público, com a Associação do Desenvolvimento desse estado.
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Inicio cumprimentando a desembargadora Maria Erotides

Kneip, neste ato representando Sua Excelência a senhora desembargadora Maria Helena

Póvoas, digníssima presidente desta corte;

Cumprimento também excelentíssimo Corregedor-Geral da

Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira; a senhora vice-presidente desta corte e

Coordenadora da Comissão Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica,

desembargadora Maria Aparecida Ribeiro;

Cumprimento Sua Excelência, o Procurador de Justiça da

Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente do Estado de Mato

Grosso, doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, neste ato aqui também representando o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso;

Cumprimento Sua Excelência, o doutor Túlio Duailibi Alves

Rocha, juiz de direito e Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do

Mato Grosso, em seu nome, quero cumprimentar todos os Magistrados do estado da

Infância e Juventude;

Cumprimento o senhor Carlos Brito, secretário de Assessoria

Parlamentar do TCE, neste ato representando o conselheiro Guilherme Maluf; a senhora

Cláudia Cristina Ferraz de Souza, Secretária Adjunta de Ação Governamental da Casa

Civil, neste ato representando o Secretário Chefe senhor Mauro Carvalho; a senhora

presidente da Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato

Grosso, senhora Sheila Pedroso da Silva; a presidente da Comissão da Infância e

Juventude da OAB de Mato Grosso, doutora Tatiane Barros Ramalho; a presidente da

Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à adoção – AMPARA, senhora Daisy

Anne Guilem; senhora juíza auxiliar da Corregedoria da Justiça, doutora Christiane da

Costa Marques Neves;

Saúdo também todos os palestrantes, e o faço na pessoa da

palestrante doutora Hélia Viegas Silva, juíza de direito e secretária executiva da
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Comissão Estadual Judiciária de Adoção –CEJA do Tribunal de Justiça do Estado de

Pernambuco.

Senhores e senhoras, embora haja um número maior de

pretendentes habilitados para adoção em relação ao número de crianças cadastradas no

Sistema Nacional de Adoção, muitas crianças ainda continuam sem uma família, os

motivos são diversos, podemos destacar o preconceito sobre o instituto, em algumas

vezes a lentidão do processo, o fato de alguns pretendentes preferirem bebês e crianças

na primeira infância, até seis anos, uma parcela de crianças que está disponível para

adoção tem acima de oito anos e algumas delas possuem algumas deficiências físicas ou

mentais, ou pertencem a grupos de irmãos.

Para enfrentar essa realidade que se faz necessária a busca ativa,

que faz um trabalho que visa coletar e conectar crianças com famílias que estão

dispostas a adotar um filho com esse perfil. É a busca de família para essas crianças.

Lembrando que a busca é exclusivamente para quem está

habilitado no SNA (Serviço Nacional de Adoção). Em Mato Grosso contamos com o

apoio incondicional da AMPARA, que é um Grupo de Apoio à Adoção formado por

voluntários, cujo objetivo é divulgar, orientar e transmitir informações sobre adoção e

capacitar pretendentes também para adoção. E não tem como falar sobre o serviço

prestado pela AMPARA, sem falarmos na senhora Lindacir Rocha Bernardon,

reconhecemos publicamente os serviços relevantes prestados pela AMPARA.

Destacamos também os trabalhos desenvolvidos pelo Procurador

de Justiça doutor Paulo Prado, a quem também parabenizamos pela busca ativa visando

à inserção familiar de crianças adolescentes.

Nesse trabalho também se insere a OAB, o doutor Túlio

Duailibi, juiz da Vara da Infância e Juventude, o trabalho hercúleo desenvolvido pela

Elaine e sua equipe da CEJA, e também fazemos menção por mérito da doutora Valnice

8



ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JUDICIÁRIA

SETOR DE TAQUIGRAFIA

Silva Santos, Promotora de Justiça da Infância e Juventude desta capital, que não tem

medido esforços para arrumarmos um lar para essas nossas crianças.

Temos que essa audiência será de grande valia, não só para nós,

mas especialmente, para as crianças que ainda esperam por um lar.

Tenham todos uma boa audiência pública e muito obrigado.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Para o uso da palavra, a presidente da Comissão da Infância e

Juventude – CIJ da OAB Mato Grosso, doutora Tatiane Barros Ramalho, neste ato

representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

SENHORA DOUTORA TATIANE BARROS RAMALHO

(PRESIDENTE DA COMISSÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIJ DA

OAB/MT, REPRESENTANDO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –

SECCIONAL MATO GROSSO)

Boa tarde a todos e a todas aqui presentes.

Cumprimento à desembargadora doutora Maria Erotides, o

anfitrião da audiência pública, doutor José Zuquim, agradecendo desde já o convite em

nome do nosso presidente, doutor Leonardo Pio da Silva Campos, e estendo esse

agradecimento a todos os envolvidos nessa nobre causa.

Não posso deixar de ressaltar a alegria de ver o doutor Paulo

Prado, doutor Túlio Duailibi, doutora Christiane, doutora Silvana, minha amiga querida

do Conselho Federal da OAB, Lindacir, minha querida companheira da AMPARA e da
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Comissão de Infância e Juventude, assim como todos os integrantes dessa fantástica

rede.

A OAB Mato Grosso, através da Comissão de Infância de

Juventude, na qual estou como presidente, é um instrumento dessa luta, nesse mês de

maio ressalto duas grandes datas que têm vários trabalhos sendo desenvolvidos pela

Comissão de Infância de Juventude, doutor Paulo Prado já disse que são duas grandes

datas, que é o 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Contra

Crianças e Adolescentes, bem como o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção.

Então, realizamos inclusive na semana passada, e aqui contamos

com o doutor Túlio Duailibi como palestrante, doutor Anderson Candiotto, juiz de

Sorriso, como palestrante, doutora Christiane que deu a honra de comparecer na nossa

Webinar, Elaine da CEJA, enfim, nós realizamos uma Webinar com o tema “Prioridades

Absolutas”.

Desde já, agradeço a presença do Tribunal de Justiça, do

Ministério Público, bem como a parceria que a OAB e a Comissão de Infância e

Juventude têm com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público, que sempre juntos

realizamos grandes eventos em prol da infância do nosso estado.

A OAB Mato Grosso apoia os projetos em prol da adoção do

nosso estado e buscamos atuar juntos com toda a rede no intuito de fortalecer esses

trabalhos, melhorar a situação de crianças e adolescentes que buscam, que esperam por

um lar.

O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal

espetacular reconhecida no mundo como um avanço legislativo, porém nós precisamos

discutir dispositivos processuais que realmente garantam esse princípio constitucional,

que é a prioridade absoluta, que foi tema inclusive da nossa Webinar, Prioridades em

Debate, prioridade absoluta, em especial no que tange à adoção, para que realmente

sejam efetivadas.
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Ressalto que criança, criança é sujeito de direito e não

propriedade de seus genitores, e por fim, desejo que ao final dessa audiência pública,

novos caminhos sejam traçados em prol da efetividade e celeridades dos processos de

adoção no nosso estado.

É isso, muito obrigada.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Para uso da palavra, o Corregedor-Geral da Justiça,

desembargador José Zuquim Nogueira.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ

ZUQUIM NOGUEIRA (CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TJMT):

Boa tarde a todos e a todas.

Eu quero inicialmente saudar a excelentíssima presidente desse

Tribunal, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas; a vice-presidente

desembargadora Maria Aparecida Ribeiro; desembargador Paulo da Cunha,

vice-presidente da Comissão Judiciária de Adoção; o doutor Paulo Roberto Jorge do

Prado, procurador da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do

Adolescente.

Doutor Túlio Dualibe Alves de Souza, permita-me que em seu

nome saúde todos os magistrados do nosso estado aqui presentes; doutor Carlos Brito,

secretário da Assessoria Parlamentar do TCE, nesse ato representando o conselheiro

Guilherme Maluf; a senhora Cláudia Cristina Ferraz, secretária adjunta da Ação

Governamental da Casa Civil, nesse ato representando o Secretário-Chefe, secretário
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Mauro Carvalho; senhora Sheila Pedroso, presidente da Associação para

Desenvolvimento Social dos Municípios desse estado; doutora Tatiane Barros Ramalho,

presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB Mato Grosso; a presidente da

Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à adoção – AMPARA, a senhora

Dayse Anne Guilem; a doutor Christiane da Costa Marques, juíza auxiliar da

Corregedoria, em nome da qual eu saúdo todas as magistradas aqui presentes; doutora

Maria Erotides Kneip, nesse ato representando a presidente do nosso Tribunal, e

também colega do Tribunal de Justiça;

Eu saúdo os colegas Ewerton Nicole, juiz do Tribunal de Justiça

do Estado do Espírito Santo; a juíza Hélia Viegas Silva, juíza da capital de Pernambuco,

frente à 1ª e 2ª Vara da Infância e Juventude daquela capital; doutor Sergio Luiz Kreuz,

juiz de direito do Tribunal de Justiça do Paraná; doutor Sávio Renato Bittencourt Soares

Silva, membro do Ministério Público e Procurador de Justiça no estado do Rio de

Janeiro; doutora Silvana do Monte Moreira, advogada e presidente da Comissão de

Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro; convidados.

Inicio compartilhando com os senhores e senhoras três breves

histórias, e tentem adivinhar de quem estou falando, tenho quase certeza de que vocês

conhecem.

Depois que seu pai abandonou a família ele passou a ser criado

por sua tia materna, ela era rica, pôde dar melhores condições de vida e também teve

grande influência em sua criação musical.

Nossa outra personagem foi abandonada por sua mãe biológica,

que tinha transtornos mentais, e passou a maior parte de sua infância em lares adotivos,

chegou a morar com doze famílias e se casou aos dezesseis anos apenas para não ter que

retornar ao orfanato, apesar de ter um começo de vida difícil, ao se tornar maior de

idade se separou e escolheu sua profissão.
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Ele foi colocado para adoção porque sua mãe biológica estava

em faculdade quando o teve e os pais dela não aprovaram seu relacionamento com um

emigrante sírio-mulçumano.

Alguém tem ideia de quem são essas três pessoas? O primeiro é

um dos maiores músicos do mundo, provavelmente vocês já curtiram alguma de suas

músicas, refiro-me a John Lennon, integrante dos Beatles. A segunda história é de uma

das maiores estrelas do mundo, Marilyn Monroe, a estrela do cinema norte-americano

imortalizada por filmes como “O Pecado Mora ao Lado”. E o terceiro foi um dos

homens mais ricos e influentes do mundo, certamente já utilizamos algumas de suas

invenções, Steve Jobs, o criador da Apple, que revolucionou seis indústrias,

computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablets e publicações

digitais.

São três exemplos de pessoas que não tiveram a estrutura

familiar ao menos no início de suas vidas, mas que venceram na vida, foram pessoas de

sucesso, pois foram adotadas, com exceção da revolucionária Marilyn, que se casou,

poderíamos ainda citar diversas outras pessoas importantes para a humanidade, Nelson

Mandela, adotado aos nove anos depois que seu pai morreu; Bill Clinton, ex-presidente

americano; aqui no Brasil temos o jogador Paulo Henrique Ganso, o cantor Milton

Nascimento, todos eles tiveram oportunidades, muitas dessas oportunidades concedidas

pela estrutura familiar via sistema judiciário.

Percebam a nossa responsabilidade e importância, não que todos

os adotados serão pessoas de notório sucesso, podem ser simples cidadãos, pessoas que

trabalhem como eu e vocês ou ao menos que, por falta de oportunidade, não se

transformem em clientes de nossas varas criminais, sabemos que muitos desses não

tiveram amor dos pais, uma família, uma chance de estudar, geralmente o que

conseguimos no seio familiar, aprendemos com isso, com o nosso propósito o amor ao

próximo.
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Chegamos ao último dia do mês de maio e realizamos dezenas

de eventos esse mês, milhares de pessoas participaram e, principalmente, foram

impactadas pelos eventos em si e também pela propagação das notícias via imprensa do

Tribunal e mídias externas.

Trouxemos relatos maravilhosos de pessoas que adotaram, de

crianças e adolescentes que querem ser adotados, criar seus filhos, vê-los crescer, darem

os primeiros passos, ensinar a balbuciar as primeiras palavras, isso não tem preço para

os pais, imaginem para os filhos, nós também somos filhos e sabemos do peso que foi

ter ou não nossos pais ao nosso lado, negar esse direito a uma criança é muito sério.

A vida muitas vezes cria situações que exigem uma participação

do estado para assegurar esse direito, e nós, que estamos aqui nessa sala virtual, temos

obrigação de lutar pelas inúmeras crianças que precisam de uma chance, uma estrutura

enorme nos é exigida, um trabalho hercúleo temos a cada uma das adoções, podemos

não perceber a importância delas no primeiro momento, afinal de contas não temos

tempo de comemorar e refletir, só há um grande e enorme trabalho, mas nós estamos

melhorando, transformando o consciente coletivo, levando conhecimento e

desmistificando essa temática tão importante.

Agradeço o apoio de cada um dos senhores e senhoras pelo

empenho em cada evento, em cada entrevista dada, em cada fala, pois de alguma

maneira alguém foi ou será tocado, e o trabalho da adoção é esse de também tocar os

corações das pessoas, fazer com que seja formada uma grande rede de amor e

acolhimento, chegará o dia, quiçá Deus permita, que não precisaremos de instituições

acolhedoras, pois teremos uma sociedade acolhedora, aí, sim, nosso propósito estará

concluído.

Muito obrigado a todos e tenham um bom evento.
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SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Ouviremos as palavras da desembargadora Maria Erotides

Kneip, neste ato representando a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,

desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA

MARIA EROTIDES KNEIP (REPRESENTANTE DA PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO)

Boa tarde a todos e a todas.

Eu cumprimento a todas as autoridades que foram mencionadas

especialmente pelo desembargador José Zuquim Nogueira, pelo desembargador Paulo

da Cunha e pelo doutor Paulo Prado, todas mencionadas, nominadas, apresentadas.

Eu queria apenas ressaltar ao desembargador José Zuquim,

emérito desembargador Corregedor-Geral da Justiça do estado de Mato Grosso, que

Vossa Excelência tem cumprido uma agenda nobre nesse mês de maio, porque esse mês

de maio é um mês muito especial, é um mês verdadeiramente de causas nobres.

Começamos o primeiro dia com o dia do trabalhador, o dia 10 dia das mães, dia 15 dia

da família, dia 18 dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, dia 25

dia da adoção, e hoje o mundo católico comemora o dia da visitação de Nossa Senhora à

sua prima Isabel, que estava grávida, a quem Maria foi prestar assistência durante o

parto e durante a gestação restante.

Eu cumprimento Vossa Excelência, desembargador, porque

Vossa Excelência cumpriu essa agenda, o senhor, a doutora Christiane, os juízes

auxiliares, os gestores da corregedoria, souberam cumprir essa agenda com maestria,

fica aqui registrado todo o meu apreço, todo o meu carinho.
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Cumprimento o desembargador Paulo da Cunha, que me fez

lembrar agora durante a sua fala dos dois anos que nós passamos juntos diuturnamente,

ele na presidência, eu na corregedoria, e ele me ensinando e me acolhendo,

especialmente com relação à causa de crianças e adolescentes acolhidos naquela época.

A desembargadora Maria Helena, a nossa emérita

desembargadora presidente deste tribunal, ela teve compromissos sérios, firmes, que

estavam anteriormente agendados para esta data, embora quisesse muito estar aqui, ela

não pôde, e pediu-me então que estivesse aqui para participar dessa abertura e dizer da

alegria que ela tem de ver esta audiência pública sendo realizada, ela sonha de ver o

direito fundamental de crianças e adolescentes, a integração familiar, a convivência

familiar, efetivamente implementado, ela também sonha de ver as nossas crianças e

adolescentes acolhidos, integrados numa família, ela fez registrar toda a sua alegria pela

realização dessa audiência.

Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando, e o faço

em nome dela, e quero fazer um pedido muito especial, nós precisamos compartilhar

esta audiência pública, sabe por quê? Porque nós ainda temos em Mato Grosso

quatrocentos e trinta crianças institucionalizadas.

Precisamos sair daqui hoje, do dia 31 de março, com alguma

solução, com alguma estratégia para que essas crianças saiam desse acolhimento, para

que essas crianças verdadeiramente sejam inseridas na convivência familiar, para isso

essa audiência precisa chegar em quem pode fazer essa mudança, essa audiência precisa

chegar onde as pessoas que querem essa mudança estão. Então, o compartilhamento do

link do Youtube do Tribunal de Justiça, da APDM, e aqui o meu abraço especial à

Sheila Pedroso, de Sinop, a primeira dama de Sinop, hoje atual presidenta da APDM,

nós precisamos fazer com que essa discussão, essa reflexão de hoje chegue

especialmente às redes, doutora Tatiane Ramalho, às redes que eu sei que senhora é

militante, tanto da rede da proteção da infância como da rede de proteção da mulher
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vítima de violência doméstica, essa audiência precisa ser compartilhada, o link dessa

audiência, com as redes.

Precisamos levar essa audiência pública, doutor Paulo Prado,

nas associações comunitárias, e o senhor como ninguém soube trabalhar com

associações comunitárias, associação de bairro, clube de mães, precisamos compartilhar

esse link. Aqui eu saúdo o Ministério Público que tem feito esse trabalho, e faz esse

trabalho, tão bem, sempre conduzido por Vossa Excelência, com quem eu tenho a honra

de dizer “Meu parceiro de adoção, meu parceiro da adoção”.

Nós temos que sair daqui com essa audiência levada ao

conhecimento de todos os magistrados de Mato Grosso, doutora Christiane, os

magistrados precisam saber, ser ensinados como eu fui pelo doutor Bittercourt, que os

laços de consanguinidade não garantem o afeto. Doutor, eu não me esqueci do que o

senhor me ensinou, aliás, eu tenho na minha memória uma fala do senhor de muitos e

muitos anos que eu ouvi, quando o senhor me ensinou que “o cuidado é o corpo de

delito do afeto”, lembra que o senhor nos ensinou isso? Eu não me esqueci.

Nós vamos ter oportunidade nessa tarde de ouvir pessoas como

este procurador, que vive os grupos de apoio, vamos ter oportunidade de ouvir Lindacir,

e essa proposta, Lindacir, que eu tenho certeza que o desembargador Zuquim já aceitou,

de instalação de pelo menos mais um grupo de apoio à adoção em cada Polo das

comarcas do estado de Mato Grosso. A AMPARA vai ter que trabalhar nisso, doutora, e

eu tenho certeza que a senhora está disposta, porque eu sei o tamanho do seu coração,

eu conheço o tamanho do seu coração, e eu sei que a AMPARA vai estar junto do

desembargador Zuquim como está e sempre esteve ao lado da corregedoria, ao lado da

CEJA junto com a Elaine, com essas meninas maravilhosas, com essas técnicas que

sabem fazer um trabalho lindo, diferenciado.

Eu quero agradecer a todos, desejar que essa audiência

verdadeiramente colha os frutos, especialmente aquele fruto que o doutor Sergio Kreuz
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veio nos trazer como modelo. Doutor Sergio, eu conheci alguns anos atrás, e quando

estive na corregedoria pedi que alguns juízes estivessem em Cascavel, onde ele

implementou o mais importante trabalho de família acolhedora da América Latina, não

é do Brasil, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a vice-presidente do nosso

Tribunal De Justiça, esteve lá durante a gestão dela, junto com a doutora Jaqueline

Cherulli, e conheceu de perto a importância desse trabalho.

Então, desembargador Zuquim, eu parabenizo muito o formato

que Vossa Excelência trouxe a essa audiência pública, e eu peço aos nossos amados

convidados, palestrantes, conferencistas, debatedores, que nos ajudem a

verdadeiramente implementar essas estratégias que os senhores conhecem tão bem.

Não é possível que nós durmamos com quatrocentas crianças e

adolescentes, que não conhecem um colo de mãe e de pai.

Eu agradeço a todos, especialmente à imprensa, ao cerimonial,

aos servidores, aos magistrados, promotores, defensores públicos, advogados, a toda a

comunidade que quer verdadeiramente encontrar uma solução, eu penso que hoje,

quando eu deitar a cabeça no meu travesseiro, eu vou poder dormir um pouquinho

melhor, porque eu tenho certeza que daqui, que hoje sairão respostas.

Que tenhamos todos uma abençoada audiência pública, mas, por

favor, antes de continuarmos vamos compartilhar o YouTube do Tribunal de Justiça, o

Youtube da APDM, essa audiência precisa ser levada a 1.400 quilômetros daqui, lá em

Vila Rica, lá em São Félix do Araguaia, lá onde verdadeiramente os juízes, os

operadores do direito da sociedade civil podem estar apresentando essas estratégias.

Eu agradeço a todos e desejo a todos um trabalho abençoado,

nesse dia da visitação de Nossa Senhora a sua prima grávida Isabel,

Muito obrigada.
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SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

A Corregedoria de Mato Grosso desenvolve o “Projeto de Busca

Ativa” desde 2019, mas disponibiliza apenas nomes e característica das crianças e

adolescentes.

Para a próxima fase do referido projeto está prevista a

divulgação com fotos e, para dar segurança a esta etapa, ouvirá também a sociedade por

meio da audiência pública.

Em tempo, somente pretendentes habilitados e cadastrados no

Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

�� VT. EXIBIÇÃO VÍDEO

V. PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS E LEITURA DO REGRAMENTO

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Aos participantes que estão on-line pedimos que mantenham

apenas os vídeos habilitados.

A metodologia dos trabalhos obedecerá ao seguinte rito, a

interação com a plateia virtual se dará por meio do bate-papo e serão respondidas após

as apresentações dos eixos.
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O e-mail desta audiência pública é busca.ativa@tjmt.jus.br, e

aos que nos assistem pelo Youtube também por esse e-mail podem enviar seus

questionamentos.

Essas são as considerações acerca do regulamento da audiência

pública de acordo com a Portaria, nos termos da Resolução 221 do CNJ.

Para a condução desta audiência pública convidamos a doutora

Christiane da Costa Marques Neves, Juíza-auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Boa tarde a todos.

Desembargadora Maria Erotides, representando a presidente do

Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas; desembargador

José Zuquim Nogueira, Corregedor-geral da Justiça do Tribunal do Mato Grosso, nas

pessoas de quem eu cumprimento todas as autoridades que já foram mencionadas

anteriormente nesta ocasião.

Cumprimento meus colegas, cumprimento a senhora Lindacir,

cumprimento os palestrantes, que com muito carinho, muito amor e muito acolhimento,

aceitaram o nosso convite para estarem aqui hoje a nos ensinando as lições que vivem

cada um no seu estado, e a vida que eles também levam, alguns, pelo menos um que eu

sei, como pai adotivo.

Então, é um momento de grande alegria e eu tenho certeza que

nessa ocasião receberemos informações muito valiosas, como nós já tivemos

oportunidade de conversar na sexta-feira com alguns palestrantes, e vemos que a

situação em outros estados está muito avançada comparada com o nosso estado.
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Então, como já estamos um pouco com o horário apertado,

estamos um pouco atrasados, eu só quero lembrar uma fala, que não é minha, é da

senhora Lindacir, ela disse uma vez que, “o que os olhos veem o coração sente”, e eu

não esqueci dessa fala porque é verdade.

No dia 12 deste mês nós tivemos um seminário e foi apresentado

um vídeo de uma mãe do interior de São Paulo, que participa de um grupo de apoio à

adoção, em ela recebeu um vídeo de uma criança, uma criança especial, uma criança

portadora de deficiência física e mental, e na hora que ela viu o vídeo ela se encantou e

disse que era filha dela.

Se não apresentarmos essas crianças, esses adolescentes, esses

grupos de irmãos, nós estamos privando essas pessoas de ter uma vida muito melhor do

que elas têm, e nós não temos esse direito, é o que eu penso, é o que eu acredito.

Houve aqui no estado uma iniciativa que causou muito rumor,

muita discussão, eu não era juíza da infância, não tenho filho adotivo, mas convivo com

colegas, com pessoas próximas, e eu vejo que a doação é uma situação peculiar que

merece muito respeito, e é assim que nós a tratamos, com muito respeito, com muito

cuidado, mas sem descuidar da visibilidade dessas crianças, porque se elas não são

vistas, elas não serão adotadas.

Então, é com esse intuito, salientando do nosso desejo de que

seja um debate profícuo de achar um meio termo, se o que foi feito anteriormente não

foi o adequado vamos procurar o que seja razoável aos olhos da comunidade local,

vamos encontrar uma saída para que esse estado de coisas não permaneça.

A fala do desembargador Paulo da Cunha é muito relevante, nós

temos um número surpreendentemente menor de crianças e adolescentes aptos à adoção

do que os pretendentes à adoção, não conseguimos que essas crianças e adolescentes

sejam adotados, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos agir para que isso seja

modificado.
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Agradeço mais uma vez a presença de todos, cumprimento meus

colegas, eu sei dos colegas que temos aqui, dos magistrados que temos aqui no estado

do Mato Grosso, eu não canso de elogiá-los, porque eu realmente acredito no papel de

cada um deles e no compromisso que eles têm, assim como sei dos promotores de

justiça, dos defensores, mas só porque eu sou mais próxima dos colegas, então não tem

como deixar de falar deles porque são pessoas fantásticas.

Os advogados, os defensores públicos, todos que puderem nos

auxiliar, as primeiras damas, a AMPARA.

O doutor Paulo disse no início da fala dele que estamos

trabalhando em conjunto, é essa a ideia, doutor Paulo, juntos somos sempre muito mais

fortes, juntos temos condição de fazer tudo muito melhor.

Em nome do desembargador José Zuquim, acredito que eu tenha

a autorização dele para dizer que, a Corregedoria-Geral da Justiça está sempre de portas

abertas e à disposição para tudo o que estiver ao nosso alcance para que essa situação

seja alterada para melhor.

Eu agradeço muito, estou ansiosa para ouvir os nossos

palestrantes, tenho certeza absoluta que será uma tarde muito profícua de trabalho.

Muito obrigada, e vamos dar início às palestras.

VII. PALESTRAS (DEBATES)

EIXO I: “O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E

COMUNITÁRIA E A BUSCA ATIVA”
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SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Neste momento, passaremos as apresentações dos painéis do

Eixo 1, com o tema “O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E A

BUSCA ATIVA”

A começar com o doutor Sávio Renato Bittencourt Soares Silva,

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

EXMO. SR. DR. SÁVIO RENATO BITTENCOURT

SOARES SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Muito boa tarde a todos.

Queria cumprimentar a todos os presentes na pessoa da

desembargadora Maria Erotides Kneip, dar um abraço fraterno no meu colega Paulo

Prado, colega do Ministério Público do Mato Grosso, que tem o mesmo cargo que eu

tenho no Rio de Janeiro, Procurador de Justiça de Infância e Juventude, rogando que

todos os Ministérios Públicos um dia tenham essa especialização em Segundo Grau, que

se faz necessária, para especializar o nosso trabalho.

Agradeço enormemente o carinho de todos, estou muito

emocionado e muito feliz de estar podendo participar virtualmente desse evento do

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, dizendo que é um tribunal de vanguarda, a doutora

Christiane falou que outros estados têm alguns projetos de busca ativa, mas eu acho que

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem como mérito a porta aberta aos grupos de

apoio à adoção, a coragem de apoiar eventos de visibilidade, não obstante a injustiça

que se fez em relação ao desfile ocorrido nos últimos tempos.
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Eu queria aqui deixar pessoalmente, Sávio Bittencourt, o meu

desagravo ao AMPARA Grupo de Apoio à Adoção e ao Tribunal de Justiça do Mato

Grosso, que merecem todo respeito pela coragem de fazerem encontros de amor como

nós vimos agora recentemente em um vídeo tão bonito, que emociona a todos, só é

possível ter esse amor, esse beijo artesanal, esse abraço e orgulho de uma filha e de uma

mãe que se encontram, de raças diferentes, que não partiram do mesmo óvulo, do

mesmo ascendente, não têm o mesmo cromossoma, mas tem o mesmo DNA da alma,

isso só foi possível porque houve um grupo de apoio à adoção e um Tribunal de Justiça

com coragem para bancar um desfile.

Eu lamento muito que várias instituições tenham aderido a uma

crítica irrefletida e precipitada à visibilidade que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e

o AMPARA dão, e deram às crianças institucionalizadas, irrefletida porque não se

pensou no mal que se faz, na intimidação que outras iniciativas vão sentir a partir dessa

crítica exacerbada, agressiva, feita em efeito bola de neve, em cascata.

Aliás, nosso país infelizmente anda extremamente refém dessas

polarizações histéricas que causam injustiça às pessoas, porque afrontam a dignidade

das pessoas muitas vezes. Precisamos, como instituições, nossas instituições

representativas inclusive, do ministério público, da magistratura e de outras estruturas,

recuperar a paz de espírito, a calma e a democracia interna nas nossas manifestações

para evitar o açodamento.

É como se houvesse naquela iniciativa um petshop de criança

para ser adotada, e não é isso que houve, o que houve foi efetivamente um grande

desfile de famílias adotivas, um grande desfile de amor, e que pessoas

institucionalizadas tenham o direito de participar porque querem participar, querem ter o

orgulho de serem vistas, querem ter o orgulho de desfilar, de ter o seu momento de

glória, porque criança institucionalizada está varrida para debaixo do tapete da

sociedade, criança institucionalizada é invisível.
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Criamos uma falsa proteção que se chama “segredo judicial” em

relação a esses processos, que se chama preservação da imagem da criança, e que na

verdade serve apenas para deixar essa criança absolutamente invisível, intangível para

aqueles que podem adotar, intangível para os que podem apadrinhar, intangível para

aqueles que querem ir lá fazer uma visita. São presidiárias sem crime! E nós as

mantemos hoje, nossas instituições são as responsáveis por esse sistema injusto, temos

que ter a coragem de assinar essa carta de alforria.

Desembargadora Erotides, se Deus quiser, será hoje que

começamos a assinar essa carta de alforria que diz: “Elas precisam ser vistas, elas

precisam ser vistas”.

_“Ah, mas vai expor”

Quem estamos expondo quando há uma criança

institucionalizada? Um sistema que não teve a capacidade de destituir o poder familiar a

tempo, um sistema que privilegia exageradamente a reintegração familiar e traumatiza a

criança - quem trabalha na comissão estadual judiciária de adoção sabe do que eu estou

falando - três ou quatro reintegrações tentadas só porque é filho biológico, quando

aquela família muitas vezes já exibe desde o primeiro momento uma grande

incapacidade de lidar com a criança.

E nós não estamos falando de famílias pobres, “Ah, coitados,

são pobres”, são? Nós estamos falando, sobretudo de pessoas que não têm a capacidade

de amar, independentemente da sua condição social, pessoas que apagam um cigarro

nas costas das crianças, que alugam para pedófilo, que machucam, que batem, que

agride, que mata como aqui no Rio de Janeiro aconteceu recentemente, e não era

propriamente uma família de origem humilde, os meninos Bernardos da vida, as

meninas Nardones da vida.

Nós temos uma violência doméstica contra a criança, cujos pais

são diretamente responsáveis por 60% da violência cometida, essa violência que é
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notificada aos hospitais, o grau de violência a que eu me refiro, não o grau de uma surra

que fica dentro da privacidade da família e ninguém toma conhecimento, é aquela que a

criança tem que ser hospitalizada, é disso que nós estamos falando, de pessoas com as

quais nós não teríamos coragem de deixar os nossos filhos e os nossos netos por meia

hora.

Então, temos que ganhar em relação às crianças alteridade, nos

colocar no lugar delas, e por isso as iniciativas, como aquele desfile, precisam ser

enaltecidas ao invés de criticadas e estigmatizadas através de uma péssima interpretação

de sensacionalismo barato.

Feito esse registro, e pedindo que me avisem as horas de

terminar, vou deixar o chat aberto aqui para poderem me avisar faltando cinco minutos,

para poder ir concluindo, porque quero respeitar muito a hora.

No estado do Rio de Janeiro temos um projeto chamado “Quero

uma Família”, é um programa de computador que tem acessos habilitados, como se

pretende fazer no Mato Grosso, e que nesse programa de computador estão as crianças

em busca ativa colocadas pelos magistrados do Rio de Janeiro, e lá estão as fotos das

crianças, vídeos, trabalhos infantis, desenhos, poesias, depoimentos, falas, nós

precisamos criar; qual é o controle que se faz disso? Bom, o controle que se faz disso é

que isso é um ambiente privado, sabemos todo mundo que acessa cada parte desse

material.

Segundo, nenhuma ligação direta se faz através desse sistema, se

alguém tem interesse, se algum dos habilitados tem interesse numa daquelas crianças

ele manda uma mensagem e essa mensagem é distribuída para a Vara da Infância e

Juventude, a que corresponde àquela criança, para que lá sejam tratados como todo

mundo sabe, cuja competência vai ser exercida na análise do pretendente, que chega já

habilitado.
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Portanto, a criança está absolutamente segura, dali não vazam as

suas imagens, tem-se ali uma forma de acesso muito interessante que pode ser

inspiração para vários outros modelos que se têm desenvolvido.

Acredito que podemos ousar mais, ousar como o Tribunal de

Justiça de Pernambuco, do meu amigo Luiz Carlos Figueiredo, maravilhoso magistrado

brasileiro, que é um homem do Brasil, não é só de Pernambuco, os pernambucanos têm

que partilhar esse homem conosco, partilhar da generosidade daquele homem que fez o

pequeno torcedor, “Adote um Campeão” entrando com os times de futebol de Recife.

Ele fez com que gente invisível fosse vista, fez com que meninos de dezessete anos de

idade, para os quais todos acham que a adoção é impossível, encontrassem família.

Portanto, esses milagres acontecem porque há gente com

coragem para superar as críticas, como o Luiz Carlos Figueiredo e como os heróis de

Mato Grosso, que também fizeram isso e muitas crianças hoje agradecem o fato dessas

pessoas terem tido essa coragem.

Juridicamente quando nós tratamos do segredo de justiça em

relação à infância e juventude, tratamos com a mesma lógica do segredo de justiça que

existe para as causas de família, é a privacidade das pessoas que estamos protegendo, e

assim é para ser feito. Precisamos proteger a privacidade das pessoas, isso não está em

discussão, mas temos que saber que há outro bem jurídico ao lado da privacidade das

pessoas, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito ao abraço, afeto,

carinho, que é superior em termos de importância humana, portanto, superior

juridicamente, como valor jurídico, ao direito à privacidade.

Quando escondemos a história da criança, quando a sociedade

civil não controla o tempo da institucionalização de uma criança, quando não

controlamos o tempo de espera de um pretendente à adoção no SNA – Sistema Nacional

de Adoção, nós estamos protegendo apenas o mau funcionamento, quando há, dessas

instâncias. Nós só protegemos quem trabalha mal, protegemos a ação de destituição do
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poder familiar que não foi proposta depois de quatro anos de institucionalização, não

protegemos a não manifestação do Ministério Público quando a criança não recebe

visita há quatro meses, quando está claro que ela não possui vínculos com a sua família

de origem ou quando esses vínculos são absolutamente nocivos.

Portanto, o segredo de justiça hoje apenas protege o mau

funcionamento do sistema de proteção da criança e da rede, e também protege aqueles

que agridem crianças, aqueles que seviciam crianças e aqueles que abandonam a

criança, negligenciam a criança de forma grave.

É preciso dizer que uma criança institucionalizada está sofrendo

ali uma medida de proteção, que é a institucionalização, mas ela está sofrendo

abandono, está perdendo tempo vital da sua infância. Hoje todos sabem que é na

primeira infância que temos a formação de grande parte dos nossos softskills, das nossas

capacidades, da nossa segurança emocional, e nós deixamos que essas crianças passem

tempo demasiado nas instituições em nome de reintegrações absolutamente improváveis

na sua grande maioria, porque desde o primeiro estudo social essa reintegração, essa

busca por família extensa se transformou em um “bye bye Brasil” enlouquecido.

O artigo 25 do ECA diz claramente que, a família extensa é

formada por parentes com quem a criança tenha vínculos de afeto e afinidade, ou seja,

um parente que é conhecido e que pode ser resposta afetiva para ela na separação dos

seus pais de origem, não é uma procura desenfreada por qualquer parente biológico,

perguntando se ele quer a criança ou não, porque a criança não é um objeto, é o

principal sujeito de direitos.

Esse discurso que originou a crítica ao desfile do Mato Grosso é

aquele que intimida os operadores do direito, as equipes técnicas, os conselhos tutelares

no Brasil inteiro, dizendo que a adoção é a última das instâncias, é a última das

possibilidades, e só vai para lá criança efetivamente traumatizada, aquela criança que já

passou muito tempo no seu abrigamento, quando nós temos que fazer uma intervenção
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precoce e colocar essas crianças em família mais cedo, preferencialmente em sua

família de origem.

Todos sabem que a reintegração familiar responsável é

preferencial às outras respostas, sabemos disso, mas a adoção serve como família

verdadeira e primeira família quando ela é um instituto necessário, quando a criança

precisa efetivamente de quem se responsabilize e, portanto, essa criança precisa ser

vista.

A minha defesa é que nós temos que ter vários instrumentos de

visibilidade que possam deixar que essas crianças sejam vistas, nós temos que ter

abrigos abertos, com o cuidado para que as crianças não sejam abordadas de forma rude,

de forma intempestiva, de forma desastrada, é claro que não podemos fazer uma

visitação ao bel prazer do visitante, mas temos que ter abrigos abertos, porque

precisamos ver o que acontece lá, precisamos ter acesso da sociedade civil aos

processos de infância e juventude.

Se o sistema não funciona em determinada comarca, onde juiz e

promotor não funcionam bem, nós não teremos nenhuma solução, porque esses

processos estão em segredo de justiça, essas crianças sofreram injustiças sem controle

da sociedade civil, o Judiciário e o Ministério Público são controlados em todas as

outras instâncias.

Na área do meio ambiente, doutor Paulo Prado, nós fizemos o

congresso da ABRAMPA em Mato Grosso com o nosso colega Scaloppe, na área do

meio ambiente desce advogado de São Paulo para fazer audiência na justiça do interior

do Mato Grosso, porque vários milhões estão envolvidos. Um erro simples do juiz ou

do promotor vira um recurso, um agravo, uma reclamação, mas na infância e juventude

nós não temos esse controle tão amplo, porque é um mercado que ainda não está aberto,

como o mercado financeiro, para grandes interesses econômicos, nós precisamos da

sociedade civil para fazer esse controle.
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Como faremos esse controle? Vamos debater aqui as formas de

facultar o controle social dos processos de infância e juventude, as formas de fazer uma

visitação segura e permanente aberta dos abrigos, a forma de fazermos desfiles e termos

eventos em que as crianças de abrigo tenham o direito de serem vistas, elogiadas, o

direito de terem orgulho e amor próprio, porque os nossos filhos têm, nós assinamos

uma “autorizaçãozinha” e eles participam do balé, do programa de televisão, do

programa de YouTube. Será que criança institucionalizada não tem direito à Facebook?

_“Vai ser vista”, “vai poder contar que é institucionalizada”.

Onde está o nosso amado segredo? O amado segredo que coloca

criança debaixo do tapete, é um segredo ruim para o direito, é um segredo

inconstitucional, é um segredo que precisa ser efetivamente evitado.

Meus queridos, nós estamos aqui numa audiência pública e

haverá, obviamente, outras opiniões, mas é muito importante que o êxito dessas

iniciativas, como dos times de futebol, como do desfile, como os clipes e os vídeos que

foram feitos no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, e em outros tantos estados

que não consigo lembrar para nominar, mas sintam-se contemplados e parabenizados

pela coragem de dizer-nos: “Essa criança existe, ela precisa de família, ela é

encantadora, ela está aqui, ela é de carne e osso”.

Muitas vezes adotantes são xingados, acusados pela demora da

fila, “Ah, a fila não anda, porque os adotantes querem crianças pequenas”. É óbvio que

os adotantes queiram crianças pequenas, é óbvio que eles tenham até o direito de

quererem passar por todas as fases da criação de uma criança, mas eles não são

orientados, onde não há grupo de apoio à adoção, eles não são orientados de quais

crianças realmente existem para adoção, eles não veem essas crianças.

É difícil nos apaixonarmos por carta, não nos apaixonamos pelas

pessoas que nos apaixonamos na nossa vida porque escrevemos um papel, parece que

você está escolhendo um hambúrguer no McDonald’s dizendo: “Eu quero uma criança
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até dois anos, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro”, “Você quer mais queijo?

Paga mais cinco reais que tem uma tortinha de maça”.

Se você fosse pedir um companheiro, talvez você pedisse uma

pessoa linda, maravilhosa, rica, bem sucedida, mas aquele que você encontra no seu

trabalho, pelo qual você se apaixona no bar que você frequentou, na festa da casa do seu

amigo, era completamente diferente daquele que você preencheria o seu formulário, e

assim é a paternidade adotiva.

Precisamos permitir os encontros de amor, nós não nos

apaixonamos por papeizinhos, são inúmeros os depoimentos de adotantes que queriam

crianças de até dois anos de idade, e que no abrigo se aproximaram de criança de quatro,

cinco anos, de grupo de irmão, e que transformaram suas vidas para um outro

paradigma de paternidade, com dificuldade da criança ali traumatizada pelo abandono

que não foi curado a tempo, com dificuldade pelas pirraças que são feitas pelo filho

adotivo, porque ele já foi tão traído pelos adultos, que muitas vezes quer testar aquele

pai adotivo, ele traz um inferno para dentro de casa para saber se aquele amor é de

verdade, e o pai adotivo tem que estar amparado por políticas públicas.

Políticas públicas que não existem! E que ninguém sente a falta,

todo mundo fala que falta política pública para a família biológica, mas para a família

que é solução, que adota, que ama, e que são milhares no Brasil, poucos reclamam essas

políticas públicas específicas para lidar com o pai que pega o filho pronto, que pega o

filho que foi traumatizado pelo abandono, que já sofreu violência em alto grau, e ele

tem que ser a cura, é disso que estamos tratando, de gente de verdade. Se pararmos de

falar de gente de mentira, de família biológica idealizada, de adotante idealizado, e

passarmos a ver gente de verdade, de carne, osso e alma, nós teremos a capacidade de

ter soluções muito mais inteligentes, interessantes, rápidas e afetivas para essas

crianças.
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Portanto, o nosso desafio é criar formas de visibilidade

responsável para essas crianças sem medo de errar, porque temos que ter

responsabilidade de proteger, mas temos que deixar que elas sejam vistas, e vistas em

um grau maior do que o nome e a foto, vistas em um grau de conhecimento que permita

a troca de olhares, vistas em um grau de conhecimento que permita alguma análise da

sua intimidade, do seu pensar, do seu desenho, da sua nota da escola,... Enfim, da sua

alminha, daquilo que ela é, e isso vai fazer talvez total diferença.

Segundo desafio, temos que dar visibilidade dos processos de

infância e juventude, temos que manter controle a partir da sociedade civil, do processo

de infância e juventude, e dos abrigos e das institucionalizações, para que a sociedade

civil possa saber porque cada criança está institucionalizada, mesmo que não se

exponha a sua família de origem, mesmo com a preservação da identidade da família de

origem, que a sociedade civil tenha acesso aos relatórios de uma criança “x”, cuja mãe

fez isso, isso, isso, porque a sociedade pode perguntar ao promotor de justiça, ao juiz:

_ “Olha, não entendo porque ela não foi reintegrada se essa

família está visitando”. “Não entendo porque ela não vai ser destituída se essa família

não a visita”.

Precisamos estabelecer com a sociedade civil na área da infância

e juventude o mesmo diálogo que a magistratura e o Ministério Público têm e são

obrigados a ter na área comercial, na área civil, na área de meio ambiente e tantas

outras, portanto, dar esse passo de coragem e parar de tratar as crianças como

propriedade da magistratura, propriedade do ministério público, e dizer para os

adotantes: _ “Aguarda na fila, segura na mão de Deus que a sua hora vai chegar”.

Nós precisamos dar transparência também do Sistema Nacional

de Adoção, o cadastro nacional de adoção não era transparente, da passagem para o

sistema sumiram cerca de 10 mil crianças, se isso acontecesse numa prefeitura, talvez o
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prefeito fosse processado. Por quê? Porque talvez aqueles dados antigos não fossem

certos e agora os dados sejam mais bem cuidados.

O fato é que esse desencontro suscita preocupação e suscita

também o controle da sociedade civil sobre o sistema nacional de adoção, e eu tenho

certeza que a magistratura e o Conselho Nacional de Justiça têm boa vontade com as

afirmações que eu estou fazendo, que são um chamamento sincero e afetivo de tudo que

nós, homens de bem, pessoas de bem, mulheres de bem, podemos fazer para que as

crianças tenham efetivamente uma família.

Caminhando para o meu final, quero dizer que só existe uma

solução para a criança, ela precisa ser adotada, ou ela vai ser adotada pela sua família

biológica, como muitos de nós fomos, como diz o Luiz Schettini, psicólogo, filósofo,

temos duas formas de sermos filhos, biológico porque alguém teve que nos procriar, no

caso nossos progenitores, e outra forma, que é essencial para que sejamos adultos

emocionalmente saudáveis é a adoção, pois alguém teve que se responsabilizar com

amor pela nossa criação.

São essas famílias que foram famílias de verdade, as famílias

adotivas, aqueles pais adotivos que também são pais biológicos adotaram os seus

próprios filhos biológicos, nós precisamos fazer isso! Se você não adota o seu filho

biológico ele não é teu filho, portanto a adoção, como atitude de amor para com a

criança, é a única solução para a criança, a única solução, só somos saudáveis se somos

adotados, por acaso, a grande maioria de nós somos adotados pelos nossos próprios pais

biológicos, que é uma coincidência maravilhosa, mas alguns de nós somos adotados por

pais que não foram nossos progenitores, mas são os nossos pais de verdade.

A desembargadora Maria Erotides citou a visitação de Maria, o

Rei Salomão, quando queria dividir a criança no meio, uma das mães falou “Eu prefiro

que você não divida essa criança ao meio, prefiro que fique com a outra”, as duas

reclamavam a maternidade da criança e Salomão iria cortar a criança no meio e deixar
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metade para cada uma, na sabedoria dele, ele sabia que alguém se revelaria, e se revelou

aquela mulher que todos dizem “A mãe verdadeira”. Eu concordo, é a mãe verdadeira,

nós só não sabemos se é a mãe biológica, ela era a mãe verdadeira porque era a mulher

de maior amor, que estava disposta de abrir mão da convivência do filho para que ele

não morresse, essa era a mãe verdadeira. Não sabemos se era biológica porque na época

de Salomão não tinha exame de DNA.

Tivemos aqui a exposição de várias personalidades do mundo

que foram filhos adotivos, eu queria encerrar fazendo uma homenagem a um pai

adotivo, sobretudo aqueles que são cristãos, São José foi pai adotivo. Deus para se

anunciar ao mundo, já não estou falando mais do campo jurídico, nem do campo da

nossa necessidade de evolução, mas puramente como cidadão, Deus para se anunciar ao

mundo ele precisou de um pai adotivo, ele quis lançar mão de um pai adotivo, que foi

São José, esse sujeito fugiu para o Egito, largou, casou com uma mulher grávida,

aceitou que o filho era do Espírito Santo, fez várias coisas que nenhuma pessoa

razoavelmente orgulhosa faria, ele teve que abrir mão várias vezes do seu amor próprio,

da sua comodidade, das suas convicções em favor do amor a um filho, a quem ele

ensinou a profissão e provavelmente a quem ele ensinou religião, porque quando Jesus

se manifesta em sua vida pública ele era altamente conhecedor das escrituras antigas.

Então esse homem, que é um homem calado, sério, trabalhador, que se coloca à sombra

para que a luz possa vir ao mundo e que a luz esteja com o filho, é para nós o paradigma

do que a adoção é, a adoção é uma atitude de amor, a adoção é uma atitude de quem se

coloca ao lado do filho para que a luz do filho brilhe, para que a luz do filho seja

verdade, pode ser nosso filho biológico, pode ser nosso filho adotivo.

Todas as crianças têm direito a esse tipo de paternidade, todas as

crianças têm direito a esse tipo de maternidade, e é por isso que nós precisamos mostrar

que essas crianças existem.

Muito obrigado, estou à disposição para o debate.
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SENHOR FRANCISMAR PETINI (MESTRE DE

CERIMONIA EM SUBSTITUIÇÃO)

Convidamos a Doutora. HÉLIA VIEGAS SILVA, Juíza de

Direito e Secretária Executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, do

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - Experiência com o Projeto “Família: um

Direito de toda Criança e Adolescente”.

Nesta palestra tem a participação da servidora do TJPE, Priscila

Barcellos, Pedagoga e Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de

Pernambuco.

Com a palavra a Doutora. Hélia Viegas Silva.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

Boa tarde.

Gostaria de primeiramente cumprimentar todas as autoridades já

mencionadas, os colegas palestrantes, os organizadores desta audiência pública e todos

os que nos assistem, na pessoa da desembargadora Maria Erotides, representando a

presidência desse Tribunal de Justiça; o desembargador Corregedor-Geral da Justiça,

Doutor José Zuquim, que é o anfitrião desta audiência.

Dizer, em segundo, já ratificando as belas palavras do colega

Savio Bittencourt, que é um poeta nato, também da minha admiração pela iniciativa do

Tribunal de Justiça do Mato Grosso na realização daquele desfile, um depoimento lindo
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da família, da mãe Sandra Maria e da adolescente Pâmela que me emocionou. Eu que

sou uma operadora que atuo há quase vinte anos exclusivamente na área da infância e

juventude.

Só a constituição de uma família pela adoção, só o fato de ter

tirado essa adolescente da invisibilidade que ela se encontrava, como bem ressaltou

Savio, e essa é a maior finalidade da ferramenta administrativa, esse evento já mereceria

todo o mérito, mas, além disso, é um evento que oportunizou não só tirar essas crianças

e adolescentes da invisibilidade que se encontravam, mas também oportunizar a elas

uma tarde, um momento de alegria, que foi o que aquele desfile trouxe.

Posto esse introito, vou iniciar minha fala da apresentação da

nossa ferramenta de busca ativa.

Agradeço a pessoa da juíza auxiliar da Corregedoria, doutora

Christiane, da equipe da CEJA, que nos convidou, é uma honra apresentar aos senhores,

porque essa audiência, eu tenho certeza, que visa garantir a legitimação, a ampliação da

ferramenta de busca ativa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, dar visibilidade

através da divulgação de imagens das crianças e adolescentes que estão sob a jurisdição

do judiciário do Estado de Mato Grosso e possibilitar a elas a efetivação do direito

maior de todo cidadão, que é ter uma família saudável, digna.

Então, senhores, eu passo à apresentação do nosso Projeto

Família, que é a ferramenta de busca ativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

É importante registrar a origem do Projeto Família e ressaltar a

importância, como doutor Saulo também registrou na fala dele, dos grupos de apoio à

adoção.

O que é a busca ativa? A busca ativa é uma ferramenta já

utilizada outrora pelos grupos de apoio à adoção, antes de mesmo da criação do

Cadastro Nacional de Adoção, implantado em 2008, que hoje é o nosso sistema

nacional de adoção, o SNA.
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Antes de mesmo da criação do Cadastro Nacional de Adoção as

Varas da Infância e Juventude possuíam cadastros próprios e que não eram visíveis

pelos demais juízes das Varas da Infância e Juventude, então nossas buscas

limitavam-se a buscar pretendentes para as nossas crianças e adolescentes limitados a

nossa jurisdição.

Com a criação do Cadastro Nacional de Adoção tornou-se

visível a quantidade de crianças e adolescentes do nosso país que estavam à espera de

uma família, que hoje sempre oscila, mas é número que vai em volta de quase cinco mil

crianças e adolescentes, os grupos de apoio à adoção já faziam uma busca entre si

divulgando. Por exemplo, juiz da comarca de Recife no estado de Pernambuco tem uma

criança adolescentes em que não há pretendentes no estado de Pernambuco, e havia essa

troca de informações; baseado nessa boa prática o nosso Tribunal de Justiça de

Pernambuco, através da Comissão Estadual Judiciária da Adoção, foi pioneiro em

legitimar essa ferramenta no judiciário brasileiro.

O Projeto Família tem por finalidade justamente divulgar por

meio das mídias sociais, na sua segunda versão, e os senhores verão isso, mas

inicialmente a finalidade, quando ele foi criado em 2008, foi divulgar informações

específicas daquelas crianças e adolescentes que já estavam aptas a serem adotadas no

então cadastro nacional de adoção, hoje SNA, mas sem pretendentes à sua adoção. E

quais eram as informações que nós disponibilizávamos? Data de nascimento, sexo,

etnia, se fazia parte de grupo de irmãos, o estado de saúde daquela criança ou do

adolescente, com a finalidade maior de viabilizar a colocação dessa criança ou

adolescente em uma família adotiva.

O Projeto Família tem duas versões, a primeira versão, logo na

sua implantação, foi em 2008, logo após a implantação do então Cadastro Nacional De

Adoção, quando o cadastro se tornou único para todo o Brasil, quando se tornou tão
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visível a situação de milhares de crianças e adolescentes invisíveis aos olhos daqueles

que queriam se tornar pais pela adoção, portanto foi criado em 2008.

Entretanto, quando da sua primeira versão a busca ainda era

limitada, nós tínhamos o chamado INFOADOT, que foi um sistema criado em parceria

do Tribunal de Justiça de Pernambuco com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos.

Esse sistema garantia visibilidade para aqueles que se inscreviam, recebiam uma senha

e poderia ser, portanto, grupos de apoio à adoção, pretendentes habilitados para adoção,

organismos internacionais que trabalhavam com adoção internacional no Brasil, que por

meio de uma senha acessavam todas as crianças e adolescentes do estado de

Pernambuco aptas a serem adotadas, mas sem pretendentes no cadastro. As imagens na

época se limitavam muitas vezes só a fotografias, muitas vezes até 3x4, era uma busca

mais limitada.

Com a evolução das ferramentas tecnológicas, com a criação do

Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que deixou expresso a

necessidade de se ampliar e legitimar a ferramenta da busca ativa já utilizada pelos

grupos de apoio à adoção, como bem registrou o doutor Savio, a campanha do “Adote

um Pequeno Torcedor” no ano de 2015, que foi uma quebra de paradigma na divulgação

das imagens dessas crianças e adolescentes, até então invisíveis aos olhos da sociedade.

“Adote um Pequeno Torcedor” foi uma parceria da Segunda

Vara da Infância e Juventude de Recife com o Sport Club do Recife, que divulgou

através de uma campanha belíssima, que resultou inclusive na adoção de um

adolescente que estava prestes a completar dezoito anos, o William, que tem uma

história de vida linda, e a partir também dessa campanha “Adote um Pequeno Torcedor”

em 2015, do mérito da campanha, dos resultados positivos e também da evolução das

ferramentas tecnológicas como Facebook e Instagram, que em 2008 nós não tínhamos

essa facilidade, essa velocidade e amplitude de divulgação, dos resultados dessas
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divulgações nessas ferramentas das mídias sociais, em 2016 foi criada a segunda versão

do Projeto Família.

Nessa segunda versão é que foi autorizada a divulgação das

imagens nas mídias sociais, ou seja, no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no

Instagram e no Facebook da CEJA, da Comissão Estadual Judiciária de Adoção de

Pernambuco, das imagens dessas crianças e adolescentes que estão aptas a serem

adotadas no Sistema Nacional de Adoção, mas sem pretendentes. Além das imagens,

algumas informações, um pouco da história.

Lembram-se do doutor Sávio na palestra, o que ele disse? As

pessoas precisam conhecer, isso é uma realidade, você precisa conhecer um pouco mais

do seu futuro filho, e na hora em que essas imagens são divulgadas com um pouco da

história dessa criança e do adolescente, um pouco do seu querer e de suas

características, é uma ampliação e uma oportunidade, talvez a última, para que ele

consiga a sua família pela adoção.

É importante registrar que essas duas versões do Projeto Família

foram submetidas ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o

conselho da magistratura, um órgão que existe em todo tribunal, que tem por finalidade

inspecionar, orientar juízes e demais servidores em realizar na estrita legalidade as suas

atividades judiciárias.

Portanto, foi submetido ao Conselho da Magistratura diante da

grande celeuma que ainda existi quando da primeira versão, e também na época da

segunda versão, da questão da inviolabilidade do direito da imagem, porque sabemos

que no Estatuto da Criança e do Adolescente ele proíbe a divulgação de imagens das

crianças e dos adolescentes, porém essa inviolabilidade deve ser garantida quando a

divulgação da imagem é vexatória, traz um constrangimento, o que não é o caso da

divulgação das imagens pela busca ativa, porque existe um direito maior que deve ser

prestigiado, que é o da convivência familiar pela adoção.
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Os senhores vão ver, e os números não mentem, os números são

a prova viva da importância dessa ferramenta da busca ativa.

É importante registrar, como eu disse, que houve a autorização,

que foi submetida à análise da legalidade o projeto pelo Conselho da Magistratura de

Pernambuco, e no nosso Tribunal normatizamos o procedimento para a inserção dessa

criança e adolescente na ferramenta do busca ativa através do Projeto Família, ou seja,

não é algo que o juiz simplesmente diga: “Agora eu vou colocar e divulgar a imagem”.

Há todo um procedimento, um rito que foi estabelecido através de um ato normativo,

que é a resolução da CEJA, essa resolução existe desde 2014 e foi editada, inclusive a

mais atual é a Resolução 01/2020 de outubro do ano passado, que veio a regulamentar

esse procedimento de acordo com as novas regras trazidas pela Resolução 289/2019 do

Conselho Nacional de Justiça, que disciplinou o novo Sistema Nacional de Adoção e

Acolhimento e substituiu o antigo Cadastro de Nacional de Adoção.

Pela Resolução 01/2020, uma vez sentenciado o processo da

destituição do poder familiar, ou extinção do poder familiar, como diz o estatuto da

criança, o juiz terá 48 horas para tornar aquela criança ou adolescente apta, porque com

o SNA essa criança e adolescente já está inserida por conta do acolhimento, assim, ele

vai apenas torna-la apta para adoção, o juízo da adoção dessa criança ou adolescente

terá 30 dias para fazer a busca de pretendentes no SNA e 15 dias para busca, se não

houver pretendentes à adoção nacional, aos pretendentes para adoção internacional no

SNA, ou seja, em 45 dias no máximo o juiz deverá informar, e vai informar à CEJA o

resultado dessa busca.

Nós temos o outro programa, além do Projeto Família, que nós

acompanhamos todas as crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que é o

Programa de Prevenção à Institucionalização Prolongada, por quê? Porque nós

acompanhamos pela competência que é dada à Comissão Estadual Judiciária de

Adoção, que é a autoridade central em matéria de adoção, de zelar pela manutenção e
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correta alimentação do cadastro, então o juiz faz a busca, se ele não encontra

pretendentes para aquela criança ou adolescente ele vai informar, e quando é o passo da

CEJA, terá 30 dias para lançar aquela criança ou adolescente nas mídias sociais,

divulgar, a fim de buscar pretendentes à sua adoção.

O que é importante registrar? Vejam, é algo que segue todo um

procedimento, o juiz quando informa à CEJA e pede para inserir, porque somos um

órgão administrativo, embora eu seja juíza, eu funciono como uma secretária da

comissão, pois quem dá a determinação para lançar nas redes sociais e lançar na busca

ativa é o juiz com competência para adoção daquela criança ou adolescente.

O juiz que envia para a CEJA toda essa documentação:

1) A sentença em que houve a decretação da perda, da

extinção do poder familiar;

2) O trânsito em julgado desta sentença;

3) A certidão de inexistência de pretendentes no SNA para

adoção daquela criança;

4) O termo de autorização do juízo para divulgar as imagens

daquela criança ou adolescente;

5) O termo de autorização do adolescente, porque em

raríssimos os casos não querem, pois como dito pelo doutor Savio, que foi o primeiro

palestrante, é uma realidade, eles querem ser vistos, eles querem uma família.

Nesses quase quatro anos, porque a primeira publicação de

imagens foi em novembro de 2016, na segunda versão do Projeto Família, nesses quatro

anos da segunda versão do Projeto Família, acho que só nós tivemos um ou dois casos

em que o adolescente não quis ter a sua imagem divulgada, ele quis fazer parte do

projeto, mas sem a divulgação das suas imagens nas redes sociais, ou seja, a

esmagadora maioria quer, sim, ser vista, porque quer através dessa ferramenta conseguir
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uma família pela adoção, por isso precisa da autorização do adolescente, salvo se ele

não puder externar por questão de problemas de saúde ou deficiência a sua vontade.

6) Termo de autorização do coordernador da instituição de

acolhimento em que a criança ou adolescente encontra-se;

7) Relatório atualizado. O que relatório é esse? Precisamos

dizer e ter o conhecimento da situação de saúde, do seu contexto social e familiar atual,

e o relatório interdisciplinar atualizado que a casa de acolhida encaminha ou a própria

equipe técnica da vara;

8) Cópia da certidão de nascimento daquela criança ou

adolescente;

9) Cópia do exame de HIV e outros exames de saúde, que

porventura se façam necessários pelo estado de saúde, se for deficiente ou tiver alguma

necessidade específica;

10) Fotos e/ou vídeos da criança ou adolescente para que

possamos lançar nas nossas redes sociais.

Quero registrar também a importância, quando nós

visualizamos, da busca ativa.

Esse foi o primeiro caso de divulgação das imagens pela

segunda versão do Projeto Família.
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É um grupo de irmãos, Gabriel, Edjackson, Edjailson, na época

eles tinham entre 11 e 13 anos. Vejam, eles foram inseridos, na época era o CNA, em

junho de 2015, foram 1 ano e 5 meses, já estavam no cadastro sem pretendentes, nós

fizemos a publicação das imagens deles em novembro de 2016, em 2 meses e 15 dias

praticamente já estava autuado o processo de adoção deles.

Vejam os senhores a relevância da divulgação de imagens.

O que eu posso dizer? Tudo é feito com muita responsabilidade.

É importante registrar que o pretendente, senhor Eugenio, é

lindo o relato dele. O Senhor Eugênio, o pai pela adoção desse grupo de três irmãos,

inclusive eu participei de um evento em Minas Gerais, eu acho que dois anos depois, e

eles estavam lá para prestar o depoimento dele, porque ele é mineiro, foi um encontro

belíssimo, é um encontro de amor.
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É indispensável essa divulgação das imagens dessas crianças e

adolescentes para que possam ser vistos, porque a experiência nos mostra que deixá-los

nas suas instituições de acolhimento sem que aquelas famílias que queiram ser pai, mãe,

por adoção precisa conhecer o seu, quem sabe, futuro filho, e é isso que a busca ativa,

essa ferramenta da busca ativa com divulgação de imagens permite.

Veja que fala linda a dele: “Eu e meus meninos estamos vivendo

os melhores dias de nossas vidas. Eu queria um menino de 5 a 8 e, veja, estou com três,

de 11 a 13. Se pudesse dar-te um conselho eu diria: amplia essa margem de idade, dê

logo uma chance à sua felicidade! Deus abençoe este e todos os projetos de sua vida”.

É realmente impactante, é um marco diferenciador a ferramenta

da busca ativa, tanto é, que temos dois projetos de lei em trâmite no Congresso

Nacional, um de 2018, que é o PL 11248 do deputado Augusto Coutinho, que é

pernambucano, e outro de um senador, também pernambucano, Fernando Bezerra

Coelho, o 938/2019, ambos os projetos têm por fim inserir no Estatuto da Criança e do

Adolescente um artigo que legitime e acabe de vez com essa celeuma de inviolabilidade

ou não do direito de imagem para essas crianças.

É importante registrar que no nosso caso é mais amplo, a busca

não se limita apenas aos que já estão habilitados, a Resolução 001/2020 legitima

aqueles que ainda não estejam habilitados ou que já estejam habilitados, mas

logicamente fora do perfil, eles podem entrar com uma ação direta de adoção, que

peculiar, pelo projeto Família, mas logicamente terão que se submeter a um estudo

interdisciplinar para que seja averiguada a motivação e as condições para adoção, tudo

feito com muita responsabilidade.

Eu vou deixar agora para a Priscila, que é a pedagoga da CEJA,

que é formada por uma equipe técnica, uma pedagoga - a Priscila, que é a chefe também

da equipe técnica - duas psicólogas, duas assistentes sociais, há também a equipe do

apoio administrativo, que seria a secretaria da vara, e fazem um trabalho belíssimo.
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Deixo para a Priscila, que tem mais propriedade do que eu para

falar para os senhores o procedimento passo a passo do Projeto Família, muito obrigada.

SENHORA PRISCILA ANDRADE DE OLIVEIRA

BARCELLOS (PEDAGOGA E ANALISTA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO)

Eu vou falar bem rapidinho, vou começar falando sobre a busca

ativa bem rapidamente, porque eu acho que todo mundo aqui já sabe o que vem a ser.

Não pode falar de busca ativa sem falar do perfil do pretendente,

eu grifei alguns itens aqui, nós vamos falar especificamente sobre esses itens.

Hoje nós temos no Brasil, dados do CNJ, 32.980 pretendentes e

4.969 crianças. Vou mostrar alguns dados estatísticos, mas apenas para justificar o nosso

projeto, não colocaremos aqui aquela culpa nos pretendentes para aumentar perfil, nem

fazer apologia à mudança de perfil, porque cada família precisa saber quais são as suas

motivações, quais são os seus sonhos, não é isso que queremos mostrar, o que queremos

é mostrar números para chegar à necessidade dessa ferramenta.

Então, idade, como os senhores podem ver, há uma diferença

grande entre o perfil do pretendente e da criança, em relação à quantidade também,

temos pretendentes até para duas crianças, mas a partir de três nós já não temos, porque

temos grupos de três ou mais irmãos, e a questão da doença ou deficiência, que eu

agrupei, mas o SNA diferencia as deficiências, mas eu agrupei porque o número é mais

ou menos o mesmo. Assim, 93% dos pretendentes não aceitam e nós temos um número

pequeno, mas existe um número grande de crianças e adolescentes com doença ou

deficiência.
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Então, eu queria trazer esses três entraves no perfil, vamos

chamar assim, que são: crianças maiores e adolescentes, grupos de irmãos (três ou mais)

e crianças e/ou adolescentes com deficiência.

Quando vamos fazer a busca na SNA, nas operadoras do direito,

o próprio sistema traz uma “certidão de inexistência de pretendentes”, vejam que

documento sério, que documento triste eu diria, como o doutor Savio colocou, estamos

falando de criança, estamos falando de criança acolhida, e o sistema nos diz “Não tenho

pretendente para essa sua criança ou para esse seu adolescente”.

A partir daí a gente pergunta: O que vamos fazer? Vamos

esperar aparecer, onde o número é muito maior, ou precisamos buscar uma outra

ferramenta fora desse sistema para que essa criança ou esse adolescente, que está lá

esperando a família, tenha o seu direito à convivência familiar e comunitária? É então

que entramos na busca ativa.

A busca ativa é preconizada no Plano Nacional de Convivência

Familiar, utilizamos muito as diretrizes também; tem um documento muito interessante,

que é da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, em que

destacamos dois princípios fundamentais:

1) Crianças e adolescentes como sujeitos de direito

2) Buscar família para a criança e não o contrário.

Vou correr um pouquinho por causa do tempo, eu vou falar só

um pouquinho da operacionalização do nosso projeto.

Como a doutora Hélia falou, há outro projeto, que é o PIP, em

que identificamos essas crianças institucionalizadas aguardando família adotiva, que já

estão há mais de 30 dias aptas à adoção, e expedimos ofício a essa Vara para que ela

informe a documentação para inserção no projeto Família;

Vou abrir um respaldo, porque encaminhávamos muito ofício no

início do projeto, mas hoje isso já é uma prática muito consolidada no Tribunal, todas as
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varas que solicitamos, as varas mesmo, após as buscas no SNA, já nos encaminham,

isso está muito consolidado. Alguns magistrados até nas determinações da sentença de

destituição já colocam “Sendo infrutífera a busca no SNA, que seja inserido no projeto

Família”, isso já traz também uma celeridade muito grande para que aquela equipe vá

fazendo o passo a passo, se não estiver na SNA, ela nem precisa aguardar aqueles 45

dias.

Se colocado um adolescente de quinze anos ou um grupo de

cinco irmãos, fazemos a busca, não teve resposta, antes dos 30 dias já pode encaminhar

para a CEJA, lançamos no banco de dados, e nós da CEJA, fazemos a divulgação, como

a doutora Hélia colocou, nós fazemos a divulgação no site, no Facebook e no Instagram,

para quem ainda não nos segue aqui estão nossos endereços.
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Quando colocamos que o adolescente é inserido como sujeito de

direito, eu vou falar muito de adolescente, porque nosso público maior são os

adolescentes, eles redigem o texto, eles gravam os vídeos, nesse texto eles colocam o

que eles sonham, o que eles querem, o que é que eles pensam sobre a família, o

adolescente e a criança, eles também têm suas motivações, têm seus sonhos, a foto é

divulgada, ou vídeo, nessa arte padronizada.

Assim, depois que fazemos a postagem, antes de colocar nas

redes sociais encaminhamos a história do acolhimento para que a criança veja, para que

se veja, e verifique se quer mudar alguma coisa, se gostou da foto, às vezes eles mesmos

batem a self.

Como doutora Hélia falou, nosso índice de adoção no projeto

Família, tínhamos o INFADOTE que era restrito, depois divulgávamos a listagem, mas

quando abrimos com as imagens tivemos um índice de mais de 50% das crianças e

adolescentes que participam ou participaram do projeto, ou elas foram adotadas ou estão

em processo de adoção, ou estão em aproximação com a família.

Vejam, é um número muito expressivo, 312 crianças e

adolescentes que hoje estariam no SNA sem pretendentes, 172 já estão nas suas famílias

ou em aproximação.

Então, esse foi o nosso caso 2:
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Era uma criança que estava há 2 anos no SNA, e esse

comentário resume muito bem nosso projeto, eu poderia falar a tarde inteira aqui, mas

eu não conseguiria dizer nada de maneira tão importante, tão expressiva, como esse

internauta colocou: “É aí que a gente vê a diferença entre o formulário preenchido e a

realidade da criança. Na frieza da letra, ela está fora do perfil que eu coloquei. Mas eu

a adotaria sem problemas”,

Veja bem, a frieza da letra é o que queremos superar, queremos

dar rosto, visibilidade a essa criança, a esse adolescente, ele existe.

Outro ponto que precisa ser ressaltado no nosso projeto, é que a

CEJA faz essa ponte entre a busca ativa e o pretendente, mas se há pretendente

interessado, ele é encaminhado para a comarca da criança, que tomará todas as

providências, pois quem tem essa competência é a própria comarca.

Interessante também, senhores, eu vou colocar algumas

comarcas aqui do estado de Pernambuco, que elas já colocam o adolescente nessa

avaliação de pretendentes, “Olhe, tem dois pretendentes para você, essa família é assim,

essa daqui é desse jeito”, então, muitas vezes ele também é colocado como sujeito de

escolha, de direito, porque está tratando da vida dele.
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Deixa-me correr para finalizar.

Também colocamos essa postagem de finalização.

Não estamos divulgando nada que vá comprometer, não se diz

onde essa criança está, toda informação por e-mail desse pretendente é encaminhado

para a Vara da criança para que ela dê alguma informação, para que faça uma seleção e

a avaliação.

Então, nas redes sociais só fazemos a postagem da busca ativa e

da finalização da busca, quando é finalizada, para que essas pessoas que acompanham

as nossas redes sociais também saibam os que estão entrando e os que estão saindo.
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Nossa cartilha está no site do Tribunal para quem desejar ter

acesso ao projeto.

Pensamos que é uma ferramenta de extrema importância, às

vezes é a última oportunidade de a criança ou o adolescente ter uma família, é

importante, necessária, e, por menor que seja a chance.

Quero ressaltar que mês passado fizemos a adoção de uma

adolescente de dezessete anos, ela foi para um estado do sul.

Então, assim, por menor que seja a chance precisamos acreditar

e trabalhar para que seja possível, estamos lidando com vidas, precisamos dar

visibilidade sim.

Entendemos que essas crianças não teriam outra forma de ter o

direito à convivência familiar contemplado se não fosse a busca ativa, porque vimos que

no SNA já não tem.

Então, aqui estão nossos contatos, nos colocamos à disposição.

Agradeço demais o convite, e estou à disposição para os

comentários.

Nós temos um vídeo agora.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

Priscila, antes do vídeo quero registrar, como Priscila bem disse,

a nossa experiência mostra, senhores, que realmente só através dessa visibilidade, como

doutora Christiane falou, “o que os olhos veem o coração sente”, como o corregedor

desembargador José Zuquim falou, da nossa obrigação, nós que trabalhamos com isso
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temos uma responsabilidade enorme na vida dessas crianças e adolescentes, são nossos

atos, nosso trabalho que vai garantir a elas uma família.

Pontuo sempre, os números, a estatística mostra o sucesso e a

importância de uma ferramenta de busca ativa, foram 172 duas adoções, é um número

muito considerável, aquela criança, a Bia, que foi o segundo caso, ela não andava, ela

estava há quantos anos institucionalizada e dois na fila.

É uma criança saudável que, por conta de violência doméstica,

ficou com sequelas, em menos de 1 mês da divulgação dela, uma família belíssima, hoje

não tivemos tempo, porque o tempo é curto, de mostrar as fotos depois, ela é outra

criança, é outro desenvolvimento, só teve oportunidade por conta dessa ferramenta.

Então, vamos fechar com um vídeo, que eu acho que o vídeo é

bem representativo né, Priscila?

SENHORA PRISCILA ANDRADE DE OLIVEIRA

BARCELLOS (PEDAGOGA E ANALISTA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO)

O vídeo dá voz a uma adolescente nossa, costumamos dizer que

colocamos nossos adolescentes para falarem, para mostrar, participar, então a vida de

um adolescente, foi numa busca do ano passado, no meio da pandemia, eu gostaria que

os organizadores pudessem colocar já o vídeo.

�� VT. EXIBIÇÃO VÍDEO PROJETO FAMÍLIA
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EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

E é isso.

Agradeço aos senhores, que essa nossa ferramenta e a dos outros

tribunais auxiliem nesse processo de ampliação da busca ativa pelo Tribunal de Justiça

do Mato Grosso.

Muito obrigada.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Doutora Hélia, nós que agradecemos muito, sensacional,

sensacional!

Esse resultado mostra como funciona, e o mais importante que

eu vejo, pelo menos aos meus olhos, esse direito não é nosso, o direito de ter uma

família, o direito que nós podemos correr o risco de privar essas crianças e adolescentes

não é nosso, nós não temos justificativa para isso, nós não podemos agir dessa forma,

então precisamos realmente nos empenhar, e os números que a senhora apresentou são

fantásticos e relevantes e demonstram que realmente funciona.

E antes de dar início às perguntas eu só vou fazer um comentário

a respeito do doutor Savio, que eu, por não ser da vara da infância, eu sou da vara de

família, mas por ter recebido tantas notícias dele e tudo mais eu procurei as palestras

dele no Youtube e vi que o doutor Savio, além de ter filhos adotivos, como ele mesmo

diz, não o torna especial, não o torna diferente, não o torna superior, porque ser pai por

adoção não faz de ninguém um super-homem ou uma mulher maravilha, nada disso, só
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revela o amor que esbanja, que tem tanto que não cabe dentro dele, que ele precisa

ampliar para outras pessoas.

Além disso, vi um vídeo dele e da esposa, de um grupo, salvo

engano, de apoio à adoção “Quintal Casa de Ana”, é isso, doutor?

Então, são pessoas que não estão aqui só falando, são pessoas

que vivem isso na prática, são pessoas que fazem disso o seu dia a dia, e isso é muito

maior do que qualquer um de nós, isso revela o que essas pessoas têm realmente de

valioso e o que elas têm para nos passar.

E a experiência da doutora Hélia, que nem é tão distante assim,

que é um projeto que é recente, com esses resultados fabulosos, só nos revela que nós

estamos no caminho certo no sentido de discutir e encontrar uma saída para essa

situação, que eu repito, não é direito nosso, é direito das crianças que estão acolhidas.

Eu vou passar às perguntas, mas agradecendo de coração porque

realmente os senhores nos enchem de alegria e de esperança.

A primeira pergunta é do Youtube, Simone Queiroz: “Deixo a

minha pergunta aqui, quando essas crianças tornam-se adultas onde elas vão, quais as

políticas públicas que foram feitas para amparar essas pessoas? Acredito que elas

poderiam ser inseridas em um percentual da habitação, seria bom também, deve ser

muito difícil sair de uma instituição sem ter para onde ir”.

Não é uma pergunta específica a respeito da busca ativa, eu não

sei qual dos dois que gostaria de responder.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)
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Vejam, nós sabemos que infelizmente alguns desses

adolescentes, que estão aptos em adotar, já estão na busca ativa, não serão

contemplados, não terão uma família por adoção infelizmente, é uma triste realidade,

que não é só de Pernambuco, também tenho certeza que é de outros estados.

Então, o que é feito para minimizar essas perdas da não

convivência em uma família pela adoção? Esse jovem tem que ser fortalecido para

garantir a sua autonomia na vida adulta, nós temos o trabalho, que é feito pela equipe

técnica da casa de acolhida, de inserir em cursos profissionalizantes que são oferecidos

pela rede interdisciplinar, é muito importante esse trabalho intersetorial na área da

infância e juventude, cursos profissionalizantes e, paralelamente a isso, a importância

do trabalho conjunto do programa de apadrinhamento.

Em Pernambuco temos o programa de apadrinhamento que são

realizados pelas Varas da infância, em outros tribunais existe a parceria com os grupos

de apoio à adoção nesse trabalho de apadrinhamento, então nós temos padrinhos

afetivos que minimizam essas dores da ausência de uma convivência familiar, padrinhos

financeiros que custeiam cursos profissionalizantes para esses adolescentes, e na CEJA

nós temos um programa, que é o “Pernambuco que Acolhe”, que é de apadrinhamento.

Assim, quando lançamos esses adolescentes na busca ativa,

também lançamos para apadrinhamento, e muitas vezes lançamos: “Precisa de curso

profissionalizando em tal área, precisa de um acompanhamento psicoterápico”, porque

sabemos que na rede pública existe a deficiência, a fila de espera. Então, há esse

trabalho para fortalece-lo e garantir a ele uma autonomia.

Paralelamente a isso, o próprio plano de convivência familiar e

comunitária dispõe que o adolescente que completou os 18 anos, atingiu a maioridade,

não será expulso daquela casa de acolhida em que o público é infanto-juvenil, muitas

vezes ele fica, pois existem casas de acolhidas que são destinadas ao público adulto,

quando ele ainda não possui autonomia para se manter, constituir sua casa.
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Também por esse plano de convivência familiar deve haver as

chamas repúblicas, que é a casa de acolhida para o público adulto, em alguns estados

não tem, Pernambuco não tem, não temos ainda as repúblicas, temos casas de acolhidas

para o público adulto, que às vezes é um público mais misturado, é um morador de rua,

que muitas vezes não é o público daquele adolescente que vai para a vida adulta.

Então, nós trabalhamos para fortalecê-los e muitas vezes eles

ficam ainda maiores de idade nessa transição para ter a sua autonomia.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutora.

Tem uma pergunta para o doutor Savio da senhora Ivone:

“Senhor procurador de justiça, o que o senhor acha de órgãos

que emitiram notas de repúdio pelo evento da “Adoção na Passarela”?

EXMO. SR. DR. SÁVIO RENATO BITTENCOURT

SOARES SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Essa é para me deixar indisposto com todos os meus amigos,

mas, enfim, eu acho que foram precipitados, eu acho que os órgãos são sérios, são

formados por pessoas do maior brilho e da maior capacidade, são pessoas muito

preparadas, pessoas que têm zelo pelo direito da criança, portanto não faço aqui

nenhuma satanização de quem se manifestou nesse sentido.

O que eu faço aqui é um alerta, porque pegando esse exemplo,

que foi um exemplo infeliz, possamos ter um pouco mais de comedimento, de
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prudência, e buscar informação, um evento autorizado pelo judiciário local, até por

respeito aos próprios colegas, porque houve manifestações de representações de classe

do Ministério Público, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, mas a manifestação

que surgiu em quatro horas, em vinte e quatro horas, mas os procuradores gerais foram

ouvidos, ou foi um auxiliar que achou um absurdo porque viu no Facebook, que falou

para o presidente do conselho que aquilo merecia uma resposta imediata?

Eu acho que nós precisamos é refrear essa histeria, parece que

precisamos nos posicionar sobre tudo, a todo momento, em curto espaço de tempo,

obviamente erros serão cometidos, precisamos só de um pouco mais de prudência, saber

o que está acontecendo, fazer um contraponto, buscar um contraditório, ouvir quem

organizou antes de fazer uma manifestação; vários políticos, políticos que são sérios,

pessoas respeitáveis de todas as orientações ideológicas se manifestaram pelo absurdo,

que parecia um navio negreiro, quer dizer, são pessoas que entraram nesse “oba-oba”, e

esse “oba-oba” nos legitima, parecemos todos engajados, mas não estamos sendo, nós

estamos sendo injustos. E isso tem um efeito perverso progressivo que é evitar outras

atividades, não só no Mato Grosso, mas como em outros estados, de pessoas que agora

estão intimidadas pela visibilidade que queriam dar às crianças.

Então, cria-se um estado de espírito de manutenção das coisas

como estão, “Não vamos mexer nisso porque vai dar problema”.

Portanto, acredito que foram precipitados nisso, são instituições

sérias, merecem o nosso respeito, o que eu trago para o debate, para a análise deles, é

que talvez precisem de mais cadência e mais prudência ao fazerem estas manifestações

tão rápidas.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT)
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Doutor, eu comento que quando não se expõe, não se corre

nenhum risco de permitir que as coisas aconteçam, e quem não faz nada, realmente não

pode ser avaliado, nunca será julgado, porque nunca agrada ou desagrada, mas também

não faz mudança na vida de ninguém. No entanto, estamos sujeitos a esse tipo de coisa,

e essa audiência pública tem bem essa finalidade, de chegarmos a um denominador, e

esses números que foram apresentados revela quão interessante é essa busca.

A pergunta também não foi direcionada a nenhum dos

palestrantes, ainda no tocante aos adolescentes, aos jovens que atingem a maioridade,

aqui é mencionado: “Quando essas crianças se tornam adultos dentro das instituições,

quais são as políticas públicas para elas dentro do âmbito da habitação?” A doutora

Hélia já respondeu.

“Sei que elas já são inseridas no programa de jovem aprendiz e

também sei que elas usam uniforme falando que elas são da Casa Lar Jovem Aprendiz,

isso já não as expõe? Eu gostaria muito de entender, já que se pede sigilo”, pergunta da

Simone Queiroz.

A doutora Hélia, talvez pudesse responder.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

Eu acredito que ela esteja se referindo a uma instituição de

acolhimento, que eu não sei de qual estado.

Veja, eu desconheço, até pelas próprias diretrizes e as

normativas que são estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, da nossa

Constituição Federal, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, as
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casas de acolhida são instituições em que procuram aproximar o ambiente familiar

daquela adolescente, também o serviço de acolhimento familiar mais ainda, em

Pernambuco pelo menos não existe fardamento ou roupa, pelo que eu entendi uniforme,

para essas crianças, eu acredito que não seja uma prática de outro estado.

Não posso responder com propriedade, porque, nas minhas

próprias experiências com colegas de outros estados e de serviço de acolhimento eu de

fato desconheço uma instituição de acolhimento que coloque uniforme como roupa

padrão, ao contrário, normalmente se individualiza.

Nas unidades o Ministério Público tem um trabalho muito

importante, que são as inspeções nas instituições de acolhimento, e também o Conselho

Nacional de Justiça já reza que pelo menos a cada 6 meses o juiz tem que fazer uma

audiência concentrada, que nome é esse, é uma audiência dentro da instituição de

acolhimento e que você vai analisar a situação de todos os acolhidos, para ver como é

que está a situação processual, se está regular, se não, e também ver a situação da

estrutura física da instituição, se eles têm os objetos pessoais individualizados, como na

sua família, seu filho não tem a roupa dele e seu outro filho não tem? Que trocam, que a

gente sabe, se a idade for próxima, mas você tem uma individualização.

Na instituição de acolhimento trabalhamos para não deixar tudo

generalizado, porque você precisa ter sua identificação, por exemplo: “Não, aquela é

minha roupinha, eu posso emprestar ao meu amigo, mas é meu”, eu estou

individualizando, isso é muito importante para a individualização daquela adolescente.

Acredito que as instituições trabalhem com essa forma de

acolhimento, mas talvez ela esteja confundindo-se com a unidade de internação para

adolescentes infratores, porque nessas unidades de internação de medida socioeducativa

o adolescente, ou seja, acima de doze anos, que pratica um ato infracional, normalmente

de natureza grave, que implica na sua internação, ele vai estar tolhido na sua liberdade,
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assim em algumas instituições de unidade de internação de cumprimento de medida

socioeducativa tem uma roupa padrão, talvez esteja havendo alguma confusão.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutora.

Eu também desconheço, e aqui no estado também as crianças

têm as roupinhas delas, como a senhora comentou, individualizadas.

Nós não temos mais perguntas, aqui existe só uma menção: “só

quando completa 18 anos de idade”, que a senhora já respondeu, para onde o jovem

vai.

E aqui ainda pergunta se a família perdeu o poder familiar, mas

aí já atingiu a maioridade.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

É bom até registrar, doutora Christiane, essa questão.

Nesses casos, como a família é muito dinâmica, o ECA diz que

as crianças e adolescentes em acolhimento têm que ter a sua situação reavaliada a cada

3 meses, assim nesses casos, principalmente quando não há perspectivas de uma

colocação em família adotiva, reavaliando-se a cada 3 meses um familiar ou de repente

se aquele pai ou mãe, que foi destituído o poder familiar, mudou, porque no nosso

Brasil a esmagadora situação de que implica na perda do poder familiar é
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desorganização da família por uso de droga, dependência química, uma série de fatores,

mas na reavaliação, se aquela família se reestruturar, se um irmão que era menor de

idade tornou-se maior e passou a ter condições de assumir a guarda daquele irmão

acolhido, se houver uma modificação na família que garanta o retorno, é possível se

ingressar com uma ação de restabelecimento do poder familiar, e se for uma família

extensa, pedir a guarda.

Então, isso pode acontecer nos casos em que não houve adoção,

onde não há perspectivas de se colocar numa família adotiva, mas que durante a

reavaliação, percebeu-se que a família biológica, extensa ou natural, passou a ter

condições. É possível a reintegração nesses casos em que for viável.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutora.

Mestre de cerimônias, por favor, a nossa passagem para o

segundo painel, por gentileza.

EIXO II: “VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES – EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DO PARANÁ COM O SISTEMA A.DOT”

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):
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Com o Eixo II teremos o painel “VISIBILIDADE SEGURA DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES – EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO PARANÁ COM O SISTEMA A.DOT-“

O Dr. Sérgio Luiz Kreuz, Juiz De Direito – TJPR – Experiência

com o Sistema A.Dot, aplicativo de adoção – Ferramenta De Busca Ativa, em seguida

a Dra. Silvana do Monte Moreira – Advogada Do Estado Do Rio De Janeiro.

Ao final a participação da Desembargadora Maria Erotides

Kneip do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com a palavra o Dr. Sérgio Luiz Kreuz.

EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Boa tarde a todos.

Para mim é uma alegria, uma satisfação poder hoje compartilhar

com uma mesa tão ilustre.

Em especial quero saudar a desembargadora Maria Erotides

Kneip, que eu a conheci quando estive em Mato Grosso há alguns anos atrás, e fiquei

impressionado com o dinamismo da desembargadora, e pelo jeito está dando resultado.

Naquela época estávamos falando de acolhimento familiar, e

hoje, quando estava me preparando para entrar aqui na sala, recebi uma mensagem de

uma cidade chamada Santo Antônio do Leverger, e lá está a Neusa, que foi a minha

coordenadora do Acolhimento Familiar, estão assistindo essa audiência pública e

fazendo um treinamento para acolhimento familiar, o qual eu acredito que é fruto

daquele trabalho que a senhora desenvolveu quando foi Corregedora-Geral da Justiça.

Estimados desembargadores, juízes, procuradores de justiça,

promotores de justiça, advogados, equipes técnicas, estimados colegas palestrantes, em
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especial meu querido amigo Sávio Bittencourt. Doutor Savio foi uma das pessoas que

mais me inspirei nessa área da infância e da juventude, eu sempre digo que, alguns anos

atrás eu escrevi um livro sobre convivência familiar, e o autor que eu mais cito é o

doutor Savio Bittencourt, já estou lhe transferindo lá para o Tribunal de Justiça do Rio

de Janeiro quase.

EXMO. SR. DR. SÁVIO RENATO BITTENCOURT

SOARES SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Já alçou minha campanha.

EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Também saudar a Silvana do Monte Moreira, que também faz

parte dessa mesa, já conhecida advogada nessa área da infância, colega de vários

eventos, é para mim uma satisfação muito grande.

Eu vou partilhar aqui com vocês alguns slides sobre a nossa

experiência com a busca ativa.

A nossa experiência com a busca ativa começou também a partir

dessa necessidade de se fazer alguma coisa por essas crianças, esses adolescentes,

muitas vezes já destituídos do poder familiar, e que muitas vezes infelizmente não

encontravam pretendentes para fins de adoção.

A Constituição Federal diz no art. 227 que é dever de todos

buscar essa convivência familiar da criança, e quando nós, como estado, retiramos uma

criança, um adolescente da sua família de origem, certamente estamos imaginando que
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vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo melhor para essa criança e para esse

adolescente, mas nem sempre é isso que acontece.

Muitas vezes essas crianças destituídas do poder familiar, que

não encontraram pretendentes à adoção, simplesmente estão condenadas a viverem o

resto dos seus dias numa instituição de acolhimento, o que é muito triste, com as

consequências que daí decorrem.

A experiência tem mostrado que muitas vezes quando essas

crianças ou adolescentes ficam por muito tempo nessas instituições os resultados muitas

vezes são muito ruins, principalmente quando eles começam a sair das instituições,

muitas vezes sem o necessário preparo. Enfim, as meninas muitas vezes acabam

encontrando o primeiro namoradinho e já estabelecem uma união estável, os meninos,

algumas vezes evidentemente, não podemos generalizar, mas há muitos casos em que o

adolescente se perde na droga, no vício de rua, e assim por diante.

Esse princípio está repetido no estatuto da criança e do

adolescente, já foi falando aqui da situação das crianças hoje acolhidas, temos ainda

muitas crianças em instituições, mais de 30 mil crianças hoje vivendo em instituições,

apenas 4% destas crianças estão em acolhimento familiar no Brasil, e temos 5 mil

crianças em condições de serem adotadas, enquanto que temos do outro lado mais de 30

mil pretendentes.

Claro que há uma dificuldade, até porque nós deixamos essas

crianças crescerem nos abrigos, nas instituições, justamente pela demora na solução dos

seus processos, da sua solução jurídica do seu acolhimento.

Se formos ver hoje, talvez esses números já estejam até

desatualizados, mas a grande maioria dos pretendentes têm interesse em adotar crianças

menores, os grupos de irmãos muitas vezes têm dificuldades, crianças com deficiências

a mesma coisa.
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Hoje, por exemplo, se consultarmos o Cadastro Nacional pelo

perfil dos pretendentes apenas 6% das adoções são de maiores de 12 anos, 8% dos que

estão em condições de adoção tem alguma deficiência intelectual, 77% dos acolhidos

em condições de adoção têm mais de 12 anos, ou seja, muitas vezes demoramos demais,

as adoções internacionais hoje praticamente não existem. Aqui no Paraná fazíamos

muitas adoções internacionais, mas hoje fazemos 15 ou 20 por ano, é muito ainda

quando isso acontece.

Então, houve realmente uma diminuição, eu me lembro de que a

mais de vinte anos, quando eu comecei nessa área da infância e da juventude, crianças

de 6 e 7 anos iam para adoção internacional, porque não tínhamos pretendentes, ou se

tinha pretendentes, era muito difícil encontra-los, já que não havia esses cadastros, esses

sistemas de busca ativa que temos hoje. Lembro-me que a primeira adoção internacional

que eu fiz, era de uma menina de 7 anos, bonita e saudável.

Hoje graças aos trabalhos que foram feitos, e aqui um registro

especial aos grupos de Apoio e Adoção, que foram os grandes incentivadores, que

mudaram efetivamente a adoção no Brasil, especialmente dessas adoções mais difíceis,

crianças em grupos de irmãos, elevou-se significativamente o perfil em termos de idade,

mudaram inclusive a lei, ou seja, houve realmente um progresso muito grande a partir

dos grupos de apoio e adoção.

E eu sempre digo que o acolhimento institucional nunca pode

ser a solução definitiva para crianças e adolescentes afastadas das suas famílias naturais

ou extensas.

Nós, como estado, temos a obrigação, não só como estado, mas

também como sociedade, nós temos a obrigação de buscar algo melhor para essas

crianças e esses adolescentes, não podemos nos conformar que uma criança ou

adolescente não tenha pretendente de adoção e também não tenha, por exemplo, um

acolhimento familiar para essa criança, ainda que eventualmente a adoção não seja a
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única solução, mas o abrigo ou a instituição certamente é a pior de todas essas soluções

que podemos ter para uma criança.

E, como dizia Leonardo Da Vinci, pelo menos é o que

encontramos na internet: “Não se pode amar ou odiar quem não se conhece ainda”

A partir disso, os Tribunais de Justiça, como já foi dito aqui,

começaram a desenvolver vários programas de incentivo à adoção e um dos que nos

inspirou já foi apresentado aqui, é o “Adote um Pequeno Torcedor” de Pernambuco, e

outros estados da mesma forma, como o estado de Minas Gerais com o “Adote um

Campeão”, que é do Cruzeiro, o “Adote Um Boa Noite” de São Paulo, que foi mais

tarde, o “Eu Existo” salvo engano é do Rio Grande do Norte, aqui no Paraná e em

outros estados também tem o “Projeto Encontro”, que é essa festa de crianças e

adolescentes com os pretendentes habilitados à adoção, em que há uma preparação

prévia, eles fazem uma festa, se encontram, tentam se conhecer, e que também deu

resultados bem bacanas, muito interessantes aqui para nós.

Nessa linha, estabelecemos como alguns requisitos algumas

recomendações para visibilidade de crianças e adolescentes em redes sociais,

especialmente através da ferramenta que desenvolvemos, como já foi dito também, acho

que é mais ou menos o que a doutora Hélia acabou de explicar como aconteceu lá em

Pernambuco, nós também estabelecemos alguns critérios.

1. Esgotar as possibilidades de colocação em família

substituta pelas vias tradicionais, ou pelo cadastro local ou então pelo Sistema

Nacional de Adoção.

Quando não se encontra, aí, sim, que nós vamos buscar inserir

essa criança ou esse adolescente nessa ferramenta.

2. Preparação/acompanhamento do adotando
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Outro aspecto é a preparação da criança, até para que não se crie

nela também uma expectativa exagerada de que ele vá efetivamente ser adotada, o que

nem sempre acontece, essa é uma realidade, infelizmente, mas pelo menos há que

preparar bem essa criança, acompanhar essa criança ou esse adolescente nesse período

para que ele saiba exatamente o que está acontecendo.

3. Autorização do adotando (quando possível)

E claro, esse adolescente precisa também autorizar a sua

participação quando isso é possível, porque há casos em que a criança ou o adolescente

tem uma deficiência tão grande que sequer tem condições de se manifestar.

4. Parecer técnico.

Nós sempre exigimos um parecer técnico, da equipe técnica, de

que essa criança está sendo acompanhada, que ela quer ser inserida nessa ferramenta.

5. Autorização Judicial

6. Cautela para que a exposição não seja

vexatória/humilhante.

E claro, cautela, para que esse vídeo não coloque a criança numa

situação vexatória ou humilhante. Fizemos até um tutorial, para aqueles que queiram

fazer os vídeos tenham o mínimo de cautela, o mínimo de informações do que devem

constar desse vídeo, para que o vídeo seja efetivamente bem bacana.

A partir disso, surgiu esse aplicativo que chamamos de A.Dote,

que é o primeiro aplicativo de adoção do Brasil.

Lembro-me que quando começamos esse projeto a ideia inicial

era também colocar os vídeos no site do Tribunal de Justiça, mas infelizmente aqui no

Tribunal houve uma resistência muito grande, e não houve essa possibilidade, então
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partimos para outro caminho, que foi desenvolver um aplicativo juntamente com o

grupo de Apoio à Adoção de Curitiba, que é o GAACO.

O aplicativo é uma plataforma que fará o vínculo das crianças e

adolescentes em condições de adoção, com os pretendentes habilitados. Tal método foi

finalmente escolhido, porque, segundo as pesquisas, cerca de 70% dos brasileiros

acessam a internet por essa via. Além disso, essa experiência facilita a vida de quem vai

usar o aplicativo, porque pode ver os vídeos em qualquer lugar; no ônibus, na praça,

onde quiser. Há também uma forma de “favoritar”, o usuário coloca um coraçãozinho

naquela criança ou naquele adolescente que eventualmente chamou a sua atenção para

ver em casa novamente, para mostrar para mulher, enfim, assim por diante.

Os objetivos do aplicativo são:

1. Encontrar famílias para as crianças e os adolescentes, grupo

de irmãos e acolhidos que tenham algum problema de saúde, que se encontra em

condições jurídicas de adoção e que não tenham encontrado pretendentes pelos meios

tradicionais (cadastros);

2. Apresentar aos pretendentes habilitados crianças e

adolescente reais, aquelas que existem, que estão prontas para serem adotadas;

3. Sensibilizar os pretendentes habilitados à adoção para que

encontrem, ou pelo menos se permitam contemplar, a possibilidade de ampliar o perfil,

que muitas vezes indicaram no cadastro nacional.

Eu vou passar um pequeno vídeo, bem ilustrativo, que vai

permitir que todos compreendam como funciona.

�� VT. EXIBIÇÃO VÍDEO DO A. DOT
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Vocês viram como funciona o aplicativo.

Quem pode acessar esse aplicativo? São os pretendentes

habilitados, cadastrados e ativos no Cadastro Nacional de Adoção, os pretendentes

estrangeiros, desde que estejam cadastrados na CEJA, as equipes técnicas das Varas da

Infância e Juventude, magistrados, Promotores de Justiça das Varas de Infância e

Juventude e grupos de apoio à adoção.

Estamos atualizando esse aplicativo, está praticamente pronto,

porque hoje essa habilitação dos pretendentes é feita manualmente, ou seja, a pessoa

pelo próprio aplicativo solicita e vamos ao Cadastro Nacional consultar, e estamos

tentando junto com o Sistema Nacional de Adoção para que isso seja feito de forma

automática, mas sabe como é a burocracia em Brasília, então está muito difícil

conseguir essa liberação. Não queremos saber dados de nada, só queremos saber se

aquele cidadão que está se cadastrando, que está entrando no aplicativo, se está ou não

ativo no SNA, e estando ativo, a habilitação seria liberada imediatamente. Por fim, são

esses que têm acesso, inclusive os juízes daí certamente alguns já devem ter acesso ao

aplicativo.

Temos um manual que está no site do Tribunal de Justiça, que

pode ser acessado, temos um tutorial de como fazer os vídeos, esse tutorial tem quase

30 minutos, foi feito por técnicos de uma rede de televisão que nos disponibilizaram

como fazer os vídeos bem feitos, bonitos, se possível, se puderem editar melhor ainda,

ou então podem encaminhar para fazermos a edição, demora um pouco mais, mas

fazemos a edição.

E temos também um Provimento 278 da Corregedoria-Geral de

Justiça, aprovado também pelo Órgão Especial.

O A. DOT é o mecanismo ou ferramenta oficial de busca ativa

aqui do estado do Paraná, que tem um fluxo que consta dentro desse manual, também os

estados que aderiram e hoje já têm crianças no aplicativo, Paraná, São Paulo, Acre,
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Minas Gerais, Paraíba, Tocantins, Bahia e Mato Grosso do Sul. Tocantins ainda não tem

criança, mas assinaram o termo de adesão na semana passada, no Dia Nacional da

Adoção, são esses os estados.

Inicialmente esse aplicativo foi feito para o estado do Paraná,

mas, posteriormente, acabou recebendo pedidos de outros estados e acabamos por abrir

para todos os que têm interesse; a adesão é muito simples, basta que o Tribunal de

Justiça assine um termo de adesão, que está também nesse manual, ou, se o juiz da

comarca do interior de Mato Grosso quiser e tiver uma criança, para colocar no

aplicativo, ele assina o termo de adesão e pode inserir a criança nesse aplicativo.

Os pretendentes são de todos os estados, não há necessidade de

adesão pelos pretendentes, ou os magistrados ou os promotores, enfim, aqueles que

quiserem ter acesso aos vídeos, fotos e informações básicas das crianças.

Resultados, como nós temos agora vários estados muita gente

baixa o aplicativo, quase 40 mil pessoas baixaram o aplicativo, só que a grande maioria

não está cadastrada, não está habilitada no Cadastro Nacional, então não tiveram acesso,

porque o acesso está liberado hoje para essas 8 mil e poucas pessoas.

Terminamos as informações, porque nem sempre as pessoas

informam depois que sai a adoção, a sentença, mas temos 33 adoções feitas, são mais 36

que estão em estágio de convivência e 21 que tem vinculação, ou seja, não estão ainda

em estágio de convivência, mas já há demonstração de interesse na adesão.

O aplicativo tem essa função de também fazer a busca ativa.

Vou exibir um pequeno vídeo de uma adoção, que foi feita no

ano passado, de uma menina que foi para o aplicativo quando tinha quinze anos, mas

acabou sendo adotada quando tinha dezessete anos. Tem muitos vídeos, mas esse me

parece que reflete bem o espírito desses sistemas de busca ativa, assim como são esses

dos tribunais também.
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�� VT. EXIBIÇÃO VÍDEO

Vocês viram no vídeo que ela falou que levantava cedo para

estudar, que queria ser médica, e na semana passada, na semana da adoção, eu recebi

essa foto, ela passou em medicina na USP. Essa é a oportunidade que ela teve e

aproveitou!

Com isso, eu encerro. Muito obrigado.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Não consigo nem falar. Estou muito emocionada. Desculpe!

EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Se alguém ainda acredita que esse sistema de busca ativa não

funciona, esse vídeo diz tudo.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)
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Eu fiquei muito emocionada também. Olha que trabalhamos

com isso todo dia. Belíssimo, belíssimo! Parabéns, doutor Sergio.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Doutora Silvana, por favor.

SENHORA DOUTORA. SILVANA DO MONTE

MOREIRA (ADVOGADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Boa tarde a todos e todas.

Cumprimento os integrantes da mesa através do

Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

desembargador José Zuquim Nogueira, e a desembargadora Maria Erotides Kneip.

Belíssima apresentação do doutor Sérgio, o A.Dote é um

aplicativo maravilhoso, apresentei-o recentemente no Congresso de Tecnologia e

Família do IBDFAM juntamente com outros sistemas que utilizamos.

Eu vou tentar ser rápida, porque muito do que eu poderia

mostrar já foi apresentado hoje, então vamos fazer a apresentação.

Eu queria cumprimentar minha amiga Tatiane Barros, da OAB

do Mato Grosso, minha companheira de Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil

da Comissão Federal, uma das batalhadoras quando houve a nossa questão do desfile da

adoção, assim como falo com minha querida amiga Lindacir, do movimento nacional da

adoção, outra pessoa que sofreu muito com os problemas que foram criados com

relação ao desfile, que como falou tão bem o doutor Savio Bittencourt, não tinha nada

para ter se transformado em um escândalo.
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Lembro-me, que no dia da divulgação do desfile, eu estava

numa reunião no CNJ, juntamente com o então Ministro Corregedor Humberto Martins,

onde estávamos discutindo o Provimento 63, pois naquela época não tinha fixação de

idade para a filiação sócio afetiva, essa reunião foi convocada pelo CNJ para que

houvesse essa idade, e desde então, a idade passou a ser de doze anos.

Ao sair da reunião o ministro Humberto Martins ligou-me

dizendo: “_ O que está acontecendo? Recebi a seguinte denúncia”. Voltei, conversei,

expliquei que nada do que estava sendo dito era verdade, muito pelo contrário, o que

nós trabalhamos enquanto grupo de Apoio à Adoção e enquanto Comissão do Direito da

Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil é a visibilidade segura.

Bem, eu acredito que temos um pouco de credibilidade por mais de 20 anos dedicados a

esse trabalho.

Doutor Sergio já passou qual é o panorama, temos cerca de 5

mil crianças e adolescentes disponibilizadas à adoção, 30.646 em acolhimento e no

limbo jurídico 25.679, o que significa que nem o Provimento 36/2014 e nem o

Provimento 116 estão sendo cumpridos.

É necessário falar disso numa audiência pública para provar que

criança e adolescente não têm prioridade na forma do que determina a Constituição

Federal em seu artigo 227, ou seja, 32 anos da inserção desse artigo na nossa

Constituição Cidadã, e até hoje a prioridade absoluta não é aplicada a sujeito de direito,

criança, adolescente e jovem, porque essa é a única alteração no art. 227, a inclusão de

jovens.

O prazo para a destituição do poder familiar, que é de 120 dias,

na realidade não é cumprida, e não é cumprida absurdamente, conforme consta do

Conselho Nacional de Justiça no seu portal, a pesquisa da Associação Brasileira de

Geometria, que diz que o acolhimento institucional chega a 7 anos e meio.
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Tudo para dizer o porquê nós trabalhamos a busca ativa.

Trabalhamos a busca ativa porque hoje das 4.967 crianças e adolescentes para adoção

no Brasil, 92% tem entre 7 e 17 anos, são o que se chama adoções necessárias, crianças

maiores, crianças com deficiência, grupo de irmãos, crianças com patologias crônicas.

A busca ativa não é ilegal, imoral e acredito que ela também não

engorda, consta desde o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da

Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária do Governo Federal,

que está sendo reestruturado agora, ou seja, nós, Grupos de Apoio à Adoção, não

inventamos, não criamos absolutamente nada.

Como já foi dito várias vezes, a questão sobre a imagem da

criança é quando é autora de ato infracional. A criança na área protetiva não está sendo

submetida a nenhuma situação vexatória, a nada que ridicularize essa criança, e se ela

não quiser aparecer, não aparece, conforme doutora Hélia já falou também.

Em 2004 entramos no Orkut, e eu tenho que me colocar no

protagonismo, porque fui convidada a falar em 2009, cinco anos depois, em um ENAPA

realizado em São Paulo perante representante da CAGE na época, representantes do TJ

de São Paulo e representantes do CNJ, sobre a busca ativa que realizávamos no Orkut.

Eu era responsável por uma comunidade no Orkut com 48 mil

pessoas, chamada AE - “Adoção um Exemplo de Amor”, e nessa comunidade tínhamos

uma postagem escrita “Criança procura família”. Nessa postagem, eu lembro como se

fosse hoje, dizia: “Criança HIV parda, 4 meses, está no Rio de Janeiro”, “Grupos de

irmãos de 11, 12 e 13 anos”, “Criança com paralisia cerebral, boa possibilidade

conseguir andar um dia”, era esse tipo de perfil que postava.

Nesse ENAPA eu fui tratada como uma verdadeira traficante de

crianças, eu pessoalmente, como se eu estivesse divulgando crianças para serem

vendidas, inclusive foram apresentados à época vários vídeos de crianças sendo

vendidas em comunidades do Rio de Janeiro por cinquenta dinheiros, eu não lembro
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exatamente qual era o dinheiro da época, e como se estivéssemos estimulando esse tipo

de comércio.

Essas crianças que eu falei agora, elas sentaram no palco e se

mostraram com seus pais, não foi nada combinado, é porque os ataques foram tão

ferrenhos, tais quais os que aconteceram na passarela da adoção, que os pais e mães que

estavam com as crianças no ENAPA, pegaram seus filhos e trouxeram para mostrar qual

era o perfil que divulgávamos no Orkut.

Depois, saindo da era Orkut, fomos para o e-mail, ou a fazíamos

as duas coisas ao mesmo tempo, e-mail é uma coisa meio antiga, hoje eu entrei no

Tik-Tok, eu sei como é ser moderna, eu sou a moderna da terceira idade; então nos

e-mails, em 2010, buscávamos adotante para menina parda, cadeirante, com

hidrocefalia, que não falava, usava fralda, e fazemos isso por quase 1 ano, procurando

adotante para essa menina.

Posteriormente, nós ainda fazendo uso do e-mail, buscamos um

adotante para um menino branco de 2 anos, com síndrome genética não identificada, e

para uma menina branca de 9 anos com dermatomiosite, uma síndrome genética não

identificada é algo igual a uma bomba atômica, qualquer coisa podia acontecer com

aquela criança, e eu conheço bem a criança; a menina com 9 anos com dermatomiosite,

é uma doença parecida com lúpus, seríssima, autoimune, não pode levar sol e não podia

comer várias comidas. E está aí, a Vitória devidamente adotada pela Rita, que é uma

professora, e hoje ela tem uma irmã.
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E aqui está o Cadu.

O Cadu foi adotado por um casal de São Paulo, se desenvolveu

muito bem, agora está um pouco adoentado, teve uma pneumonia, mas não está com

Covid e, se Deus quiser, Cadu vai se recuperar. Se alguém quiser conhecer um pouco
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mais da história de Cadu, ele faz parte daquele seriado do GNT, Histórias de Adoção, é

o episódio Cadu, mostra desde o início como foi o processo dele.

E aqui está a Silvana, a menina com hidrocefalia na cadeira de

rodas.

E aqui está Silvana depois de colocação em família, que ainda se

chama de substituta. Hoje Silvana fala, anda, estuda, tem uma vida totalmente normal,

ela é valvulada, tem a válvula para hidrocefalia, e tem uma vida praticamente normal.
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A busca ativa foi evoluindo em termos de grupo de Apoio à

Adoção, e passamos a fazer as buscas ativas através dos grupos de Whatsapp. As

informações são as básicas, “Menina de 6 anos, apresenta atraso cognitivo, faz

acompanhamento pela APAE”. Buscamos isso entre os grupos de habilitados, cada

grupo tem 256 pessoas, aqui no Rio de Janeiro nós temos dois grupos da AMAR, que é

Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, onde fazemos essas

buscas, e são na maioria das vezes exitosas.

Nós também temos no Rio de Janeiro o “Abrigo de Portas

Abertas”, porque até hoje não entendemos porque os abrigos são de portas fechadas, se

até nas prisões você tem direito de visitação, por que os abrigos de crianças são tão

fechados?

Em 2014, a doutora Mônica Labuto Fragoso Machado, juíza da

Terceira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Estado do

Rio de Janeiro, fez Portaria nº 02/2014 determinando que, além das cinco reuniões em
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grupos de apoio à adoção, era obrigatório na forma do ECA, que as pessoas

conhecessem crianças dentro das adoções necessárias, ou seja, que visitassem.

Os grupos de apoio à adoção vão com vinte pessoas habilitandas

aos abrigos, na área de competência da doutora Mônica Labuto, que não tenham

crianças, são grupos de irmãos, com deficiência e crianças maiores, esse é o Abrigo de

Portas Abertas. Já fazemos isso há 6 anos, sempre fazemos um belo lanche, joga futebol

ou pula corda, e fala sobre cidadania, de que forma? Falamos sobre cidadania

mostrando como é importante estudar e ter uma profissão, como é importante preservar

a floresta e etc.,

Inclusive, ajudamos os abrigos da seguinte forma, não estamos

ali para fiscalizar, mas vemos, por exemplo, que está faltando alguma coisa, que o

bebedouro quebrou, uma mesa está faltando, e criamos uma rede de solidariedade que

ajuda a esses abrigos enormemente, inclusive quando eles necessitam de fraldas, roupas

e etc.

Eu volto agora para a menina com dermatomiosite, a adotante

viu no e-mail e foi ao Abrigo de Portas Abertas e encontrou-a, olhou, viu, saiu do e-mail

e viu olho no olho, e se apaixonou, e foi essa paixão super importante, porque tem filme

que diz “Nunca te vi, sempre te amei”, eu acho praticamente impossível, eu acho que

tem que ter o olho no olho na paixão, para poder ter esse encontro, encontro de almas,

como bem fala o Savio Bittencourt.

Também levamos cultura a essas crianças, como concerto de

música clássica na Candelária, as crianças odiaram eu gostaria de dizer, detestaram

Mozart, Chopin, Bach, preferiam muito mais Anitta e outros mais.

O Abrigo de Portas Abertas levou as crianças para as olimpíadas

e paraolimpíadas, e depois levaram as crianças para jantar, tudo com autorização

judicial, não era autorização do abrigo, autorização judicial com determinação de quem

levaria, eu inclusive levei quatro dessas crianças.
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O Abrigo de Portas Abertas também propiciou à Angélica a sua

festa de 15 anos. Fizemos essa festa, posteriormente, quando a Angélica fez 18 anos nós

a ajudamos a reformar e montar a sua casa para que na condição de cadeirante, pudesse

viver com autonomia.

A busca ativa tem as das redes sociais, como a doutora Hélia já

mostrou lindamente, o projeto “Família” do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o

“Quero Uma Família”, que é do ministério público do Rio de Janeiro, que doutor Savio

já falou, temos a busca ativa nos programas de vários tribunais, tem de Teresina, tem do

Espírito Santo, esse é do Amazonas, o “Encontrar Alguém”, nós temos as buscas ativas

através dos times de futebol, creio que alguém esqueceu de falar no Fluminense, meu

vizinho de rua, e acho que foi doutor Sergio, esqueceu de falar do Adote um Vencedor,

que é a inclusão dos times do Rio de Janeiro, dos quatro grandes, por enquanto só

conseguimos o “Adote um Vencedor”, mas já temos conversações com o Vasco, com o

Flamengo e com o Botafogo, para que possamos incluir os quatro grandes do Rio de

Janeiro nesse projeto tão lindo de amor.

E mostramos como o “Adote um Pequeno Vencedor”, que é o

primeiro deles, está fazendo agora em plena pandemia, colocando as fotos das crianças

nas cadeiras para que elas não sejam esquecidas.

Doutor Sergio Kreuz já fez aqui a apresentação do A.Dote,

excelente!

Agora falamos um pouquinho das adoções compartilhadas,

porque nem o SNA consegue fazer o compartilhamento. O que é adoção compartilhada?

Não é guarda compartilhada. Busca ativa irmãos, “Menina de 11, 9, 10 e 6, podem ser

divididos em duas famílias”.

O IBDFAM fez um pedido de providências com relação à busca

ativa, está aqui o número do pedido de providências, foi em 2020, e o CNJ informa que

esperará um pouco para dar andamento a esse pedido, o IBDFAM também tem o projeto
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“Crianças Invisíveis”, da Comissão de Adoção do IBDFAM, justamente lutando para

dar visibilidade a essas crianças, porque não entendemos porque elas têm que ficar

sempre jogadas para debaixo do tapete da sociedade.

Temos o Projeto de Lei 938, já falado pela doutora Hélia, que

também precisa ter uma atenção mais agilizada.

Voltamos para as adoções compartilhadas mostrando um

exemplo lá da minha terra, de Alagoas; eram cinco crianças, obviamente que sem

colocação, porque o mais velho já tinha 12 anos, no início eram 4, mas houve a

devolução do mais novo, e quando a devolução do mais novo chegou se transformaram

novamente em um grupo de 5, e hoje são 6, porque um dos casais teve um bebê, que

obviamente foi incorporado a toda a família.

São três famílias diferentes compartilhando as mesmas crianças,

mantendo os laços afetivos e fraternos entre todos, eles se encontram, conversam, eles

se falam pelas redes sociais, pelos aplicativos que existem, ou seja, os laços fraternos

estão mantidos, as crianças moram na mesma comarca e estão muito bem, obrigada, e

não é o único exemplo que temos, há outros.

E mostramos as famílias, que sempre começa pela minha,

obviamente, eu sempre digo que é a mais bonita.

Nós temos aqui o Paçoca, que é o meu neto querido, que eu

adotei aos 45 dias e faz parte da família de uma forma, assim, vocês não podem

imaginar, e eu aprendi a fazer isso com a Maria Berenice Dias, ela olhou para mim um

dia e disse “Silvana, por que você não começa as suas apresentações mostrando sua

família?”.

Nós precisamos dizer de que lado estamos, o nosso lugar de fala,

como dizem os psicólogos. Então, o meu lugar de fala é esse, é de mãe, mãe sem

adjetivo.

Então, aqui estão as minhas lindas, maravilhosas.
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Aqui mostramos mais uma busca ativa, essa foi em um estado

do centro-oeste, mais uma busca ativa de criança com Down no grande ABC; a busca

ativa de Alexia, importantíssima, que veio lá de Jaboatão dos Guararapes, a doutora

Hélia deve lembrar, que foi a de Ana Maria.

Ana Maria quando foi adotada por sua mãe Alexia, que também

é trans, a certidão de nascimento de Ana Maria já veio menina, mulher, sexo feminino, e

Ana Maria está muito bem, e Alexia adotou recentemente Deise, que também é uma

menina trans, e já tinha adotado anteriormente Gabriel, que é um garoto com

deficiência, está aí a família, Roberto marido de Alexia, e os dois são professores da

rede pública.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

Silvana, interrompendo sua palestra belíssima e parabenizar o

trabalho de vocês, que conseguiram ver toda a mobilização, de passagem aérea, tudo

para ajudar a que essa família se constituísse, então parabéns à doutora Cristiana Caribé,

juíza de Jaboatão, parabéns.

SENHORA DOUTORA. SILVANA DO MONTE

MOREIRA (ADVOGADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Exatamente, doutora Hélia, a doutora Cristiana Caribé, que é

uma pessoa, assim, de uma sensibilidade imensa, e a Alexia é minha amiga mesmo,

amiga do fundo do coração. Alexia teve situação difícil de Covid, saiu, está bem, as
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meninas estão bem, o Gabriel e o Roberto estão bem. É importante isso, não perdermos

o contato com os nossos afetos, isso é muito importante.

Aqui dois apoiadores, dois voluntários do grupo que eu

coordeno aqui no Rio de Janeiro, que é o grupo de apoio à adoção Ana Gonzaga. Sheila

e Laurence adotaram um bebê prematuro extremo, Duda, com Safe em último nível.

Duda era o ser humano mais pequeno, como posso dizer, era menor criatura que eu já

tinha visto na minha vida, ela era tão pequenininha que eu tinha medo de segurá-la, de

tão miúda que era, Duda hoje fala, pinta e borda, faz um acompanhamento maravilhoso,

a mãe é pedagoga, psicopedagoga, então tem um apoio maravilhoso, e Duda está com 7

anos já. Obviamente que ela tem baixo peso, tem baixa estatura, tem hiperatividade,

mas é, assim, a filha dos sonhos.

E nós temos aqui Silvestre e Bianca que adotaram Bela, Bela

tem uma síndrome raríssima, Bela não ouve, enxerga pouco e tem um déficit também. E

são crianças, todas essas, em busca ativa.

Aqui outro casal super, André e Érica, adotaram os gêmeos

também prematuros extremos, logo depois chegou a irmã dos gêmeos, com 1 ano de

diferença, um deles tem um Gap razoável por conta da falta de oxigenação na hora do

parto, mas família perfeita, linda, maravilhosa.

E aqui o nosso herói que nasceu aos 5 meses, chama-se Apolo,

logo que ele nasceu a juíza doutora Mônica colocou na busca, apareceu o casal, e esse

casal para mim é muito importante, porque ele é o Papai Noel dos nossos abrigos, e ele

tem a cara do Papai Noel, e o marido é o Gnomo. Eles estão com o Apolo aguardando

que Apolo complete os nove meses, para quando fizer nove meses desde o início da

gestação ele possa ir para casa, mas já está desmamando do CEPAP, já está super bem,

prematuro extremo, extremíssimo, 5 meses de nascido.

Esse é um casal que adotou lá na minha terra, lá em Alagoas,

duas crianças, um grupo de irmãos, doutora Fátima Pirauá, minha conterrânea. E
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falando que toda forma de amor vale a pena, o David Miranda, deputado federal, e o

Glenn adotaram duas crianças lá no meu estado e estão muito bem, os meninos estão

ótimos, adoram o abrigo de animais que eles têm aqui no Rio de Janeiro.

E dizmos que família é tudo igual, só muda o endereço, e por

isso eu começo com a minha, é tudo igual mesmo.

Se alguém precisar falar comigo tem o e-mail, estou no

Instagram, estou no Facebook, faço parte do Movimento Nacional de Adoção

juntamente com minha amiga Tatiane Barros e Lindacir, buscando modificar um pouco

a visão da adoção no Brasil.

É isso, muito obrigada, e espero que eu tenha repassado um

pouquinho do trabalho que os Grupos de Apoio à Adoção fazem com relação à

visibilidade segura e a busca ativa para crianças e adolescentes que precisam de busca

ativa, porque os bebês não precisam de busca ativa, por isso que não se pode apoiar o

PL 775 de 2021.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutora Silvana.

Eu também faço parte do IBDFAM, mas eu sempre fiquei só na

área de família, nunca me dediquei à adoção, porque não era realmente o foco lá do meu

trabalho, mas é fantástico, isso que a senhora mostrou é fantástico.

Desembargadora Maria Erotides, por favor, agora é a senhora.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA

MARIA EROTIDES KNEIP (REPRESENTANTE DA PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO)

Boa tarde a todos.

É uma grande alegria retornar, agora nesse eixo, e depois de

todos os exemplos, especialmente o exemplo que o doutor Sergio Kreuz nos traz e a

doutora Silvana, ficamos se perguntando: Por que ainda temos dúvida de que é lícita, é

necessária, justa, a busca ativa?

Recordo-me que no ENAPA de 2014, que denominamos

ENAPA da maturidade, já defendíamos a possibilidade dessa busca ativa feita pelos

grupos de adoção, porque são eles que têm de mais perto o contato com os pretendentes,

o contato com as crianças acolhidas, e não há motivo, não há nenhum argumento

factível, nenhum argumento que seja justo, que de alguma forma impeça que isso

aconteça.

Eu me recordo que aqui em Mato Grosso, e eu vou pedir ajuda à

doutora Lindacir, a AMPARA nos cursos de adoção, de Apoio à Adoção, a AMPARA

levava os casais pretendentes à adoção em visitas às casas de acolhimento.

Como estamos em um debate, eu quero pedir licença ao

desembargador Zuquim, à doutora Christiane, a todos os presentes, para pedir à doutora

Lindacir, desembargador Paulo, que nos conte como era essa experiência de Mato

Grosso.

SENHORA LINDACIR ROCHA BERNARDON

(FUNDADORA DA AMPARA)
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Em 2014, que foi um ano muito especial, que nós tivemos o

ENAPA e também tivemos a abertura dos abrigos fazendo parte do programa de

preparação dos pretendentes à adoção.

Tínhamos uma visita nas instituições, na instituição de

acolhimento, que na época era o “Lar da Criança”, onde tinha uma média de 150 a 170

crianças institucionalizadas, nesse ano de 2014, em virtude dessas visitas, foram

adotadas 24 crianças só nesse ano, consideradas “inadotáveis”, que são as adoções

necessárias, de grupos de irmãos, crianças mais velhas, crianças com deficiência.

Dessas 24 criançadas adotadas, desembargadora Maria Erotides,

03 foram devolvidas, que depois foram inseridas em nova família adotiva, mas, enfim, o

resultado a partir daí foi muito gratificante, justamente porque as pessoas que se

habilitavam colocavam perfil até 4, 5 anos, mas na convivência se apaixonavam, o olho

no olho realmente faz a diferença, e assim foi ampliando o número de adoções a cada

ano em virtude, a cada visita nós encontrávamos habilitandos que ampliavam o seu

perfil e acolhiam aquelas crianças.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA

MARIA EROTIDES KNEIP (REPRESENTANTE DA PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO)

Então eu retomo, porque essa prática não acontece em todos os

grupos de adoção, especialmente naquele momento em que se faz a prática da adoção, o

que é que impede isso, se a visita é acompanhada por técnicos, se os grupos de apoio à

adoção são diuturnamente capacitados de todas as formas, ninguém sabe mais de

adoção do que eles, por que isso não é prática na justiça brasileira?

Será que não é por isso que nós temos até hoje essa disparidade

numérica? Será que não está na hora de nós abrirmos a discussão lógica de que não
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somos donos das crianças colocadas nos abrigos? E se formos donos, nós temos

responsabilidades de todas as formas, cível e criminal, porque elas estão lá até hoje, era

melhor não sermos.

Por mais que queiramos proteger a invisibilidade, não é proteção

coisa nenhuma, e nunca foi e nunca haverá de ser. Eu queria, como isso para mim é um

ponto pacífico, o que falta é integrarmos em projetos como esse, o A.Dote, por que

Mato Grosso ainda não aderiu ao projeto A. Dote, não seria uma grande saída? Nós

temos 400 vidas humanas.

Eu também, doutora Silvana, falo como a senhora, com a minha

experiência pessoal, eu sou mãe de um afrodescendente que eu adotei com 13 anos,

numa família onde já havia três filhos homens, e foi o meu maior ato de mãe e de

mulher, porque a adoção na nossa família teve uma didática, uma finalidade pedagógica

que a senhora nem imagina quanto, se hoje os meus quatro filhos homens, são grandes

homens, são homens vitoriosos, equilibrados, eu devo muito à chegada do meu filho

que chegou mais tarde, que foi ele que ensinou os meus outros filhos a diferença.

Nós temos que ter coragem como Poder Judiciário de enfrentar

as críticas como o nosso Tribunal teve a audácia de sustentar, de brigar, de ir até o CNJ,

e eu me recordo da alegria do doutor Túlio, porque foi ele que me mandou o resultado,

dizendo “Desembargadora, as crianças venceram”, ele não disse “Nós vencemos”, ele

disse “As crianças venceram”. Eu me recordo que nós não conseguíamos nem falar,

doutor Túlio, quando ele me mandou esse resultado.

Eu queria aproveitar, porque para mim a questão da

possibilidade da busca ativa, isso eu não tenho a menor dúvida, para mim não há

nenhum questionamento, eu queria aproveitar esse momento em que nós temos aqui o

doutor Sergio para perguntar para ele, como anda, doutor Sergio, o “Projeto da Família

Acolhedora” em Cascavel? Como que esse modelo que o senhor nos trouxe, que eu
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sempre digo, é o maior modelo da América Latina, a quantas anda esse projeto? Como

que tem funcionado? O senhor pode nos contar um pouquinho?

Posso fazer esse parêntese, desembargador Zuquim, o senhor me

permite, para que o doutor Sergio nos conte? Porque a desembargadora Maria

Aparecida foi lá, vários colegas estiveram lá, mas eu queria que o senhor falasse um

pouquinho para os outros que estão aqui.

EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Eu na verdade não estou mais em Cascavel, eu estou em

Curitiba já faz 4 anos e pouco, mas eu tenho acompanhado, o serviço continua, é um

serviço público municipal, ele serviu de exemplo para muitos municípios, hoje o oeste

do Paraná não tem mais abrigos, quase todos os municípios já têm acolhimento familiar,

o Paraná hoje atende 17% dos seus acolhidos já em acolhimento familiar, enquanto que

a média nacional é de 4%, temos 112 serviços ativos no estado.

Temos um projeto grande, mas que a pandemia acabou

prejudicando bastante, que chama “Projeto Acolhe Paraná”, que seria um projeto de

capacitação das redes, não só para o acolhimento familiar, mas vai incluir o acolhimento

familiar, em que nós faríamos encontros regionalizados e depois localizados em cada

município para ampliar o serviço de acolhimento familiar, então acredito que é um

serviço de longo prazo, fazemos um paralelo com outros países que implantaram, como,

por exemplo, a Irlanda, que levou trinta anos para chegar em 90% dos seus acolhidos

em acolhimento familiar.

Então, não é algo que se implanta em um dia e no dia seguinte

está resolvido, não é assim. Primeiro que é um serviço de alta complexidade, diria que

até de altíssima complexidade, que exige muita preparação, muita capacitação. E cada
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vez que surge uma notícia de que algum acolhimento familiar deu errado traz um

prejuízo sempre grande, porque justamente se dá pela falta de capacitação, ou, muitas

vezes se diz que é acolhimento familiar, mas não é acolhimento familiar, a criança foi

colocada numa família, e apelidaram aquela família de família acolhedora, mas não tem

um serviço instalado, não tem um serviço com equipe técnica como deve ser feito.

E, vou dizer uma coisa, o acolhimento familiar é bom tanto para

a criança pequena, assim como é ótimo também para adolescentes. Por exemplo,

tínhamos sempre 30 adolescentes internados, e ultimamente tínhamos apenas cinco ou

seis, porque muitos desses adolescentes cometiam atos infracionais, foram colocados

em famílias acolhedoras e acabaram se recuperando. É um serviço que só tem

vantagens.

Aliás, a família, o nome já diz, a família é a base da sociedade, é

a base para tudo, se você tem uma família, você tem tudo, mas se não a tem, não tem

nada, mais ou menos por aí.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA

MARIA EROTIDES KNEIP (REPRESENTANTE DA PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO)

O papa João Paulo II fala que a família é o santuário da vida, eu

gosto muito dessa definição que ele deu nessa carta que fez às famílias, a família é o

santuário da vida.

Eu queria contar para o senhor que em Mato Grosso já temos em

Primavera, Comodoro, Juína, Juara, Itiquira, Santo Antônio do Leverger, Sinop, eu

acredito que Tangará da Serra está formulando a lei, está na Câmara de Vereadores,

várias comarcas que já estão no processo de preparação, já estão inclusive implantando,

de capacitação para que esse projeto verdadeiramente seja implementado.
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Eu quero voltar à doutora Christiane, para que possamos ouvir

as perguntas, porque nas audiências públicas isso é o que importa, nós respondermos às

perguntas que as pessoas nos estão colocando.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

A primeira pergunta é para o doutor Sergio, é a respeito do

programa do aplicativo A.DOT, se é possível a inclusão de crianças de outros estados no

aplicativo, por exemplo, se no Paraná é possível incluir as crianças daqui.

EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Sim, existe essa possibilidade, basta que o juiz concorde, não

podemos colocar uma criança, que de repente, não esteja devidamente preparada.

Há um provimento; alguns estados fizeram provimentos

próprios, o que é ótimo, e outros simplesmente aderiram ao que já temos no Paraná, mas

isso não impede que cada um faça da sua forma.

Hoje quem administra o aplicativo é a Comissão Estadual

Judiciária de Adoção aqui no Paraná, a Eliza é que era a responsável, hoje ela é

secretária executiva, pelo gerenciamento da plataforma, mas qualquer estado, qualquer

comarca que queira aderir às regras, ou seja, nós optamos por não incluir fotos, só fotos,

então tem que fazer um vídeo, o vídeo tem que ter certas características, para não ter

vídeos muito bem feitos ou outros relaxados, tem um padrão, afinal de contas a criança

tem que ficar bonita no vídeo.
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Claro, muitas não conseguem nem falar, mas daí uma assistente

social, uma psicóloga, enfim, pode acompanhar a criança, não há problema, mas que

sejam vídeos bonitos, pequenos, de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo,

temos um roteirinho de como faz o vídeo, um tutorial, uma aulinha de vinte e poucos

minutos de como fazer um vídeo bem feito. Hoje, inclusive, dá para fazer um vídeo de

excelente qualidade com o celular, não há necessidade de ser um técnico, nada disso.

E claro, se tiverem condições de editar o vídeo para nós é bom,

porque ganhamos tempo, porque tudo é feito bastante artesanalmente, vamos dizer

assim.

Temos agora com essa nova atualização para inserir várias

ferramentas para poder facilitar, tornar um pouco mais leve, está traduzido agora, vem

com tradução em inglês, porque temos também casais estrangeiros, enfim, é uma luta

diária, mas é dessa forma.

Sempre lembrando que a criança também precisa ser preparada

para não criar a mínima frustração, maior ainda do que muita gente já tem. Vocês viram

o vídeo daquela moça, ela já não tinha mais nenhuma esperança de ser adotada, muitos

já perderam até a esperança devido às vezes por promessas que não foram cumpridas, e

assim por diante.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Sim, o senhor já mostrou e comprovou que 1 minuto e meio

muda vidas, um vídeo de um minuto e meio muda vidas.
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EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Por isso que tem que ser caprichado, tem que ser bem feito.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Sem dúvida. Eu tenho uma dúvida também, o senhor disse que o

aplicativo foi desenvolvido para o estado do Paraná e outros estados já aderiram, e

parece-me que é só um termo de adesão. O senhor disse também que é só para os

pretendentes já habilitados, e essa conferência é manual?

EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Não, na verdade é assim, a pessoa baixa o aplicativo e requer o

acesso, você vai ter uma senha para entrar, ou seja, baixar o aplicativo qualquer um

pode, está na loja do Android e também da Apple, assim qualquer um pode baixar, mas

só não terá acesso a nada, não vai ter acesso às informações das de crianças.

Então, o que queremos? Saber se essa pessoa está ou não

habilitada, daí essa mensagem vem, vamos conferir pelo CPF, porque tem que pôr o

CPF, e pelo CPF conseguimos verificar se a pessoa está ou não ativa no Cadastro

Nacional, só então ela receberá a senha para ter o acesso.

E essa conferência para verificar se ela está ativa no Cadastro

Nacional precisamos fazer manualmente, por exemplo, teve dias que saiu uma

reportagem na Fátima Bernardes, só naquele dia teve 3 mil pessoas que baixaram o

aplicativo, assim, em horas, quase que estourou. Precisamos conferir todos, porque as
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pessoas não prestam atenção, está escrito no início que é só para pretendentes, mas

mesmo assim elas baixaram o aplicativo e precisamos conferir.

Então, o que queremos? Que o CNJ nos libere para que batesse

lá e chegasse a informação de que “está ativo”, então ativo já libera imediatamente o

acesso, é isso que queremos. Estava bem encaminhado, mas mudou a juíza que cuida, e

estamos com dificuldades.

Essa providência facilitaria para todo mundo, seria bem mais

rápido, muitas vezes as pessoas reclamam: “Ah, mas eu demorei três dias”, porque a

pessoa que baixa quer acesso na hora, na internet tudo muito rápido, então se a pessoa

baixa na sexta-feira às 5 da tarde, ela ficará sem o acesso até na segunda-feira, no

mínimo, porque sábado e domingo não tem ninguém para fazer esse trabalho, por isso

que às vezes tem esse problema.

Já as pessoas que tem acesso, porque os juízes, o Ministério

Público, equipes técnicas, grupos de Apoio à Adoção, eles tem acesso, é só mandar o

comprovante e liberamos.

E a pessoa faz o acesso e pode identificar “Ah, gostei desse

vídeo”, pode favoritar e ficará nos favoritos, se quiser pedir aproximação, para conhecer

melhor essa criança, é só apertar de novo lá e virá uma mensagem:

_ “Você realmente tem interesse em conhecer essa criança ou

esse adolescente?”.

O pretendente responde que sim, e essa informação vem para

nós, que informarmos ao juiz ou à CEJA, ou quem for; se for, por exemplo, um estado,

e tiver alguém da CEJA que seja o responsável, nós comunicaremos a essa pessoa para

que imediatamente, ou o mais rápido possível, por Whatsapp, por e-mail, por qualquer

meio, entre em contato com o juiz responsável pela criança, porque temos que dar uma

resposta para esse cidadão que mostrou interesse, ainda que seja para dizer: “Não, essa

criança já foi adotada ou já tem outro interessado”, porque senão ele fica esperando e
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ligando para gente: “Olha, poxa, já faz três dias que eu liguei lá, ninguém me deu

resposta”.

Então, também tem que ter esse compromisso de dar o retorno

imediato, a aproximação não quer dizer que vai adotar, mas vai começar um trabalho, o

pretendente terá mais informações sobre a criança e sabemos já que está habilitado.

E o interessante, por exemplo, essa menina que eu mostrei o

vídeo é de Ponta Grossa, aqui no Paraná, mas o casal é do interior de São Paulo, muito

provavelmente eles jamais teriam pensado em adotar uma criança no Paraná, assim

como já tivemos um casal do interior de Santa Catarina que adotou duas crianças aqui

também, essa é a vantagem.

Quanto mais estados tiverem crianças, mais pessoas estaram

vendo; hoje tem 208 crianças ativas no aplicativo, já passaram muitas outras, mas umas

foram saindo, outras completaram a maioridade, enfim.

E mais, a criança também tem que querer ser adotada, porque

tem uma que já estão tão desesperançadas que já não querem mais, é complicado.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

O que eu comentei no dia 12, do seminário, que alguns aqui

estiveram presentes, os pais são do interior de São Paulo, mas a criança que foi adotada

é aqui de Campo Verde, de Mato Grosso, e foi um vídeo que a mãe recebeu em um

grupo de adoção de Whatsapp. Então, precisamos realmente fazer essas crianças se

tornarem visíveis.

Uma pergunta para a doutora Silvana, quais projetos de busca

ativa tem no estado do Rio de Janeiro e como são as formas de visibilidade das

crianças?
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SENHORA DOUTORA. SILVANA DO MONTE

MOREIRA (ADVOGADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Na realidade, o projeto “Abrigo de Portas Abertas” não tem o

objetivo de ser busca ativa, ele tem o objetivo de atender o artigo 227 da Constituição

Federal no que se refere à convivência comunitária, acesso à cultura, ao lazer, mesmo

não sendo objetivo, essa visibilidade, que inclusive está no Estatuto da Criança e do

Adolescente, o contato com crianças e adolescentes em condições de serem adotados,

principalmente dentro daqueles perfis que já falamos, consegue dar a essas crianças e

adolescentes visibilidade.

Então, através do “Abrigo de Portas Abertas” já tivemos

encontros, que jamais seriam imaginados, inclusive a adoção compartilhada, porque é

importante, principalmente nesse momento de pandemia e de crise econômica, que não

se insista excessivamente em grupos de 6, 5 ou de 4 irmãos, porque as pessoas não estão

com condições de assumir essa quantidade de filhos de uma única vez. Assim, se eles

são mantidos na mesma comarca com esses laços fraternos fortes, como eu mostrei

através de uma das famílias das crianças que vieram de Alagoas, temos maior

possibilidade.

E os nossos grupos de Whatsapp, da AMAR, da Associação de

Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, onde fazemos a divulgação de

busca ativa do Brasil inteiro, além do “Adote um Vencedor”, do Fluminense, que nesse

momento por conta da pandemia está paralisado, mas temos o site com as crianças e os

adolescentes disponibilizados.
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EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutora.

O doutor Savio não falou nada, porque ele é Vascaíno e esse daí

é fluminense, acho que foi isso, foi por isso que não teve comentário quando a senhora

falou. Não é doutor?

SENHORA DOUTORA. SILVANA DO MONTE

MOREIRA (ADVOGADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Doutora Christiane, nós já tentamos com o Vasco, inclusive com

o apoio do doutor Savio.

EXMO. SR. DR. SÁVIO RENATO BITTENCOURT

SOARES SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

Pois é, é uma grande torcida, vai ter muita visibilidade.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Doutor Sergio, é uma pergunta da Maria José:

“Doutor Sergio, quando diz provimento próprio e termo de

adesão, o aplicativo é disponibilizado para usar no TJMT, ou seja, as varas daqui

publicando as informações?”.
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EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Veja bem, o ideal, o que sugerimos, quando fazemos essa

parceria com os outros tribunais, é que tenha uma pessoa, de preferência da CEJA ou

Corregedoria, tanto faz, o Tribunal que indica uma pessoa, com a qual podemos nos

relacionar para resolver os problemas internos.

Por exemplo, em Sinop tem um juiz que pôs uma criança, mas

ninguém responde, não sabemos mais se o juiz é aquele ou se a técnica é aquela, por

isso, não tem condições de fazer isso, precisa ter uma pessoa na CEJA, até para que

centralize essas informações, nos mande os vídeos.

É importante, que a criança que esteja cadastrada na CEJA para

fins de adoção internacional, seja colocada também no aplicativo, pelo menos aqui no

Paraná faz-se isso, porque enquanto se busca um casal estrangeiro, quem sabe aparece

um brasileiro. Então, já fazemos as duas coisas ao mesmo tempo, uma vez que a

documentação é basicamente a mesma.

Então, o Tribunal mandando a documentação, o vídeo, a

autorização e tal, quem gerencia tudo é o Tribunal daqui, porque não tem como

liberarmos para outros Tribunais inserirem ou retirarem. O que vocês mandarem fazer,

nós vamos fazer, tudo feito por meio eletrônico para ser rápido, para não ter demora,

porque se depender de correio estaremos mortos.

É bem simples, não tem complicação nenhuma, se o tribunal

tiver interesse encaminha lá, o pessoal faz um treinamento com os servidores, com o

juiz, se for o caso, fazem tudo, o que precisar fazemos, estamos dispostos.

Na verdade é assim, a criança do Paraná ou a criança do Mato

Grosso é criança, nós não podemos dizer que a criança não é nossa e acabou, a criança é

de todos, somos todos responsáveis por todas de alguma forma.
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É uma ferramenta que se coloca à disposição, como outros

Tribunais pediram, houve autorização do tribunal que poderíamos fazer esse serviço, eu

falei: “Vamos adiante”.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutor. Desembargadora, por favor, fique à vontade.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA

MARIA EROTIDES KNEIP (REPRESENTANTE DA PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO)

Eu só queria complementar, doutora Christiane, porque as

informações do projeto A.Dote são muito importante para nós, mas precisamos saber há

quanto tempo esse projeto está acontecendo.

Eu fiz o cálculo, se nós temos 208 crianças inscritas até hoje,

além disso, 33 tiveram adoção feita, é o que o senhor nos passou, 36 estão em

convivência e 21 estão fazendo os primeiros contatos, então temos 90 crianças que já

começaram a aproximação e algumas já com adoção, mas as 208 crianças, nós temos

300 crianças e adolescentes, 298 a 300, que foram atendidas, que foram contempladas

no projeto, é isso?

Eu queria saber, se temos aproximadamente 8 mil pretendentes

que têm acesso, há quanto tempo isso está funcionando? Apenas para verificarmos

como é essa dinâmica.
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EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

Na verdade, completamos 3 anos no dia 25 de maio, passaram

pelo aplicativa 441 crianças, mas, veja, as vezes a criança é colocada no aplicativo e daí

você faz uma tentativa de aproximação, e o juiz pede para retirar porque encontrou um

outro pretendente, isso acontece também, ou encontrou um pretendente pelo Cadastro

Nacional, ou então “Ele não quer mais ir”, então sai do aplicativo, ou porque completou

a maioridade, ou foi reintegrado na família biológica, são situações que fogem da gente.

Fato é que a criança que vai para o aplicativo, a tal ponto que lá

não vai encontrar criança pequena, a não ser que seja com deficiência física ou mental,

porque esse aplicativo foi feito para atender aquelas adoções realmente difíceis, não é

qualquer criança; Por exemplo, desde esse novo sistema de adoção, a partir de 2019, o

Paraná é o segundo estado em números absolutos de adoção, só perde para São Paulo,

São fez 1.436 adoções até abril, o Paraná fez 1.082, só que tem uma coisa, São Paulo

tem 4 vezes mais habitantes que o Paraná, então em números proporcionais o terceiro

colocado é o Rio Grande do Sul, que fez 718 e tem mais ou menos a mesma população.

Claro, mérito não se deve só ao aplicativo, tem outras, porque na

adoção, e o doutor Savio sabe bem, temos que adotar estratégias, e hoje os meios

eletrônicos são fundamentais nesse aspecto. Por isso, criamos aqui um curso online de

preparação para pretendentes, que já passaram 12 mil pessoas por esse curso, terminou

agora a oitava edição, o doutor Savio já esteve conosco algumas vezes, procuramos

buscar especialistas em adoção do país inteiro, como Schettini, Luiz Figueiredo, enfim,

é um curso de alto nível para pretendentes à adoção, que normalmente uma comarca do

interior do Paraná não tem a menor condição de fazer, são 7 a 8 noites, são 2 horas por

noite, é uma ferramenta, não vai resolver por si, o juiz lá pode complementar, deve

complementar com outras informações locais e etc., mas para você levar essa

informação hoje para esses estados é fundamental.
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Aqui na corregedoria também nós temos, hoje os nossos

processos, já faz uns 8 a 10 anos que os nossos processos de infância são todos

digitalizados, não tem mais nenhum que não esteja digitalizado, quando eu passei pela

corregedoria a primeira coisa que nós fizemos, junto com o DETIC, foi implantar os

alertas, tanto dos processos de destituição, então o processo de destituição chegou, aliás,

o acolhimento chegou há 1 ano, 1 ano e pouco, já começa a piscar para o juiz e para o

promotor que esse processo está vencendo o prazo de acolhimento, faltando 6 meses,

por exemplo, já tem um alerta; a destituição do poder familiar, prazo de 120 dias,

chegou nos 60 dias, 80 dias, já começa a criar alertas para o juiz que prazo está

extinguindo, adoção mesma coisa.

Então, por meio de ferramentas tecnológicas, hoje você tem

condições de fazer isso, tem o controle, a corregedoria tem controle quase que absoluto

dos processos de destituição, porque hoje pede para o servidor, ele vai e emite o

relatório, por exemplo, se quero ver esse processo de destituição da comarca tal, sai na

hora, e se quiser entrar no processo, também entra, porque na corregedoria você tem

acesso a todos os processos.

Então, eu acredito, assim, que essas ferramentas têm que ser

usadas em favor da adoção, talvez os resultados que hoje estamos colhendo são em

grande parte isso, assim como vocês estão fazendo também com a preparação, com a

capacitação dos servidores, dos juízes, que nunca podemos perder de vista, que são

sempre fundamentais nessa área da criança e do adolescente.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA

MARIA EROTIDES KNEIP (REPRESENTANTE DA PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO)
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Doutor Sergio, da vez anterior em que o senhor esteve aqui, não

sei se o senhor se recorda, eram quase 900 crianças acolhidas.

Pelo trabalho da Corregedoria-Geral da Justiça hoje é bem

menor, se Deus permitir.

EXMO. SR. DR. SÉRGIO LUIZ KREUZ (JUIZ DE

DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

É, claro, vê-se que dá para fazer, e sorte dessas crianças que

tiveram alguém que olhou por elas, afinal de contas, o estado somos todos nós, e como

estado, estamos dizendo que tiramos a criança para fazer melhor.

Talvez fazer o nosso melhor é esquecê-la em um abrigo.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Eu vou só fazer um comentário.

O senhor já disse que o sistema do Paraná é só para os

pretendentes habilitados à adoção, a doutora Hélia, gostaria de tirar essa dúvida com ela,

no estado de Pernambuco a busca ativa é realizada só com os habilitados, ou qualquer

interessado tem acessibilidade?

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)
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Vejamos, nós abrimos a possibilidade também para receber não

habilitados, porque agora a Resolução 001/2020 da CEJA, permite, por quê? Porque

quase todos os pretendentes que manifestam interesse na adoção já estão habilitados ou

em vias de serem habilitados, para os que estão habilitados é um perfil diferente do que

ele está habilitado no cadastro.

Em algumas comarcas verificou-se a dificuldade de fazer

alteração no perfil, então nós passamos a receber, a admitir a formalização do processo

direto da adoção, e para os que não estão ainda habilitados, nós também admitimos,

porém condicionamos à realização do estudo interdisciplinar prévio, para verificar a

motivação e as condições daquele pretendente para adoção, até mesmo antes da

aproximação com aquela criança ou adolescente.

Então permitimos, mas continuamos a exigir os requisitos que

são exigidos para uma habilitação.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Então, permite a visualização, só não permite o contato?

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

O contato após o estudo, até para garantir a segurança daquela

criança ou do adolescente, tudo com a prioridade que deve ser feita para adoção desse

perfil.
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EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Certo, entendi, mas existe esse diferencial entre o estado da

senhora, Pernambuco, e o Paraná, o de Pernambuco é um pouco mais amplo.

Muito obrigada.

EXMA. SRA. DRA. HÉLIA VIEGAS SILVA (JUÍZA DE

DIREITO E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA COMISSÃO ESTADUAL

JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE PERNAMBUCO)

Exato, permitimos habilitados e não habilitados.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Muito obrigada.

A visibilidade é ainda maior, mas estamos no caminho.

Por favor, mestre de cerimônias, podemos passar para o terceiro

eixo, por gentileza.

Agradeço aos palestrantes.

EIXO III: “BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA

DIREITO DE TODOS”
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SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Como III Eixo teremos o painel, “Busca Ativa para Adoção -

Família Direito de Todos”, com o DR. Ewerton Nicoli, Juiz de Direito da 1ª Vara da

Infância e Juventude da Comarca de Colatina, Estado do Espírito Santo – experiência

do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com o projeto de busca ativa “ESPERANDO

POR VOCÊ”.

Com a participação da Lindacir Rocha Bernardon- fundadora da

AMPARA e do DR. Túlio Duailibi Alves Souza, Juiz de Direito – Coordenador da

Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. DR. EWERTON NICOLI (JUIZ DE DIREITO

DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)

Boa noite.

Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos na pessoa do

Desembargador José Zuquim Nogueira e também da Desembargadora Maria Erotides

Kneip, e agradecer a oportunidade de participar desta audiência, em meio a tantas

pessoas de referência na área da infância e juventude, e faço uma saudação especial ao

doutor Sergio Luiz Kreuz, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas

tenho uma grande admiração pelo trabalho que desempenha há tantos anos na área da

infância e juventude.
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Quero dizer que doutor Sergio Luiz Kreuz, assim como outros

que estão participando hoje, que é uma referência a todos os magistrados, especialmente

aos que ingressaram a menos tempo na carreira como eu.

Abordarei a experiência do estado do Espírito Santo com a

campanha “Esperado por Você” na busca ativa, serei sucinto, porque grande parte do

que havia preparado para falar já foi exposto, por exemplo, a parte das estatísticas, as

informações do Conselho Nacional de Justiça, do SNA, assim, peço licença para ser

bem direto na minha exposição.

Como foi colocado pela desembargadora Maria Erotides Kneip,

temos que partir de uma mudança de mentalidade no que significa a busca ativa, temos

na Constituição Federal o direito fundamental de toda criança e adolescente à

convivência familiar, e a concretização desse direito é atribuído à família, à sociedade e

ao estado, em se tratando de criança e adolescentes acolhidos institucionalmente, essa

missão toca diretamente a nós, integrantes do sistema de justiça, sem, é claro, prescindir

do apoio da sociedade civil organizada.

Nessa perspectiva de concretização de um direito fundamental, a

busca ativa apresenta-se como uma ferramenta importantíssima, temos as estatísticas

que foram mostradas que revelam que uma mera busca aos cadastros do SNA não é

suficiente para assegurar o encaminhamento de crianças e adolescentes a uma família

substituta ou, como bem colocado pela Doutora Silvana de Moura Moreira, não é

apropriado denominar família substituta, há se desenvolver outras técnicas, e a busca

ativa vem, nesse desiderato.

E, também, como bem colocado, a relevante participação dos

grupos de apoio à adoção, que vem contribuindo para a mudança da feição da adoção no

país, penso que a garra dessas iniciativas, dessa conversação, dessas pontes de diálogo

entre os atores do sistema de justiça, da rede assistencial e a sociedade civil, a busca

ativa revela-se como fundamental.
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Fiquei pensando ao assistir às outras manifestações em que eu

poderia contribuir enquanto Juiz de comarca do interior, e um dos pontos que me fez

refletir, foi essa situação de que no interior, pelo menos no interior do estado do Espírito

Santo, não temos um diálogo muito próximo com os grupos de apoio, temos grupos de

apoio estruturados na região da Grande Vitória, capital do estado, mas, mesmo assim

não percebo isto de uma forma organizada, como foi mostrado pela Doutora Silvana de

Moura Moreira, e como compartilhado por outros colegas de outros estados.

Na realidade, as comarcas do interior têm certa dificuldade nessa

interação com a sociedade, seja porque, na minha percepção, não tenhamos uma rede

tão estruturada que possa fomentar esse diálogo, seja porque não temos nessas

comunidades uma consciência coletiva de que esse problema da criança

institucionalizada é um problema de todos, e que a Constituição Federal apontou como

responsáveis a família, a sociedade e o estado.

Diante desse cenário, temos que avançar para uma perspectiva,

uma decisão, de que a busca ativa não é favor, a busca ativa não é alternativa, a busca

não é um trabalho lateral feito pelo técnico, pelo juiz, pelo promotor, se der tempo, para

além das suas atividades ordinárias, deve ser vista, a meu ver, como um dever, uma

obrigação de todos os integrantes da rede assistencial, incluído o Poder Judiciário.

Como foi mencionado, há projeto de lei que visa alterar o

Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir expressamente a busca ativa, mas

podemos interpretar de uma forma firme, consistente, a natureza de um dever jurídico,

um dever legal, por consequência, um direito da criança ou do adolescente acolhido,

com base desde o Enunciado Constitucional até todas as disposições do Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Então, temos que caminhar para a visão de que a busca ativa é

uma ferramenta para concretização do direito à convivência familiar e deve ser mais
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debatida, sistematizada e adquirir uma metodologia para podermos trabalhar de uma

forma que as boas práticas sejam difundidas.

Percebo muito, pelo menos no estado do Espírito Santo, que

uma Vara faz a busca ativa através dos Grupos de Apoio outra Vara já não faz, assim

mesmo na Justiça percebemos que essas iniciativas são um pouco esparsas. Assim, essa

mudança de concepção no tocante a busca ativa, para além das minhas atribuições, mas

como um dever a ser cumprido, proporcionará o aprofundamento dessa procura, pelo

caminho na concretização desse direito, que é de extrema relevância para toda a criança

e adolescente, em especial das crianças e adolescentes que aguardam na fila de adoção.

Foi com esse espírito que o Poder Judiciário Capixaba, através

da CEJA, desenvolveu essa campanha “Esperando por Você”, elaborada nos idos de

2016 pelos técnicos da CEJA, que são servidores respeitados no estado, gabaritados na

área da adoção. Esses servidores, prontamente foram ouvidos e recepcionados na ideia

que trouxeram para o Tribunal de Justiça, ou seja, não foi uma iniciativa que enfrentou

obstáculos dentro do Tribunal de Justiça, pelo contrário, foi prontamente amparada e

normatizada pelo Provimento nº 19/2017 da CGJ do Estado do Espírito Santo, que criou

o manual de busca ativa da CEJA, incorporando dentre as iniciativas de busca ativa a

campanha.

A campanha, a exemplo do que foi exposto pela Doutora Helia

Viegas Silva, consiste na divulgação de imagens, vídeos e um breve relato sobre a

personalidade da criança através da “internet”, principalmente na página e nas mídias

sociais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ao contrário do que foi colocado pelo Doutor Sergio Luiz

Kreuz, essa divulgação é feita em páginas de acesso público, ou seja, não se limita aos

pretendentes. Compreendo a opção do Tribunal do Paraná por deixar apenas essa

visualização para os pretendentes, e talvez seja um ponto de reflexão, mas o fato é que

percebemos que muitos casos, chegam de pessoas interessadas, que não se tratam de
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pessoas já habilitadas, esse ato da Corregedoria-Geral da Justiça visa melhorar a

metodologia, pelo menos conferir certa uniformidade no tratamento da busca ativa no

Tribunal do Espírito Santo no tocante ao encaminhamento das crianças da campanha

“Esperando por Você”.

Os critérios são praticamente os mesmos expostos pelo Doutor

Sergio Luiz Kreuz e pela Doutora Hélia Viegas Silva, a inexistência de pretendentes

habilitados no SNA, em todos os níveis de cadastros, inclusive no internacional.

A solicitação de encaminhamento é feita pelo Juiz responsável

pelo acolhimento, pois se entende que detém melhores condições, já que está mais

próximo da criança e do adolescente, tem condições de avaliar com maior pertinência a

adesão à campanha. A equipe da CEJA, diante da solicitação do Juiz e da inexistência

de pretendentes habilitados, faz uma interlocução, um contato com a equipe técnica da

instituição de acolhimento, em reunião conjunta traçam uma preparação para a criança

ou adolescente, que expressará seu consentimento em participar da campanha, após

devidamente esclarecido no que consiste, em como ocorrerá a divulgação. O

consentimento da criança ou adolescente é conforme o seu grau de desenvolvimento.

Entendo que é muito importante salientar isso, porque nada é feito sem a manifestação

de vontade expressa da criança ou do adolescente.

Aqui no estado a resistência foi de casos em que tipicamente não

manifesta mais o desejo de adoção, já que está à beira de completar a maioridade e quer

ter sua vida independente, mas a divulgação da sua imagem nunca foi colocado como

um obstáculo para adesão à campanha, pelo contrário, quando a colocamos essa questão

para a criança ou adolescente, de acordo com o seu grau de desenvolvimento

obviamente, todos prontamente manifestam interesse em participar.

Percebo que eles veem a exposição da imagem em redes sociais

com certa naturalidade, porque os acolhidos em muitos casos têm acesso a redes sociais,

estão no mundo, estão vivendo, então, é encarado como algo comum, rotineiro, postam
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fotos sempre, fazem vídeos, e isso é visto como mais uma interação social. Então, não

percebemos resistência por parte das crianças ou adolescentes em participarem, adoram

as sessões de elaboração dos vídeos, participam com muita satisfação.

A partir desse preparo, desse consentimento da criança ou

adolescente, a equipe da CEJA dá o aval junto com a instituição de acolhimento, porque

eles que têm a palavra final sobre a inclusão ou não da criança na campanha, em sendo

positivo, “Sim, incluiremos a criança na campanha”, é elaborado o material, que se trata

de vídeos de curta duração, em torno de um minuto, onde há um cuidado para não expor

muitas características das crianças, especialmente há um cuidado em não expor o local

onde as crianças estão acolhidas, evitando assim que haja uma procura de eventual

interessado sem a intermediação da equipe da CEJA, ela inviabilizará essa proposta,

porque o termo ou palavra desta tarde é invisibilidade.

O vídeo, essa exposição, é feita com um mínimo de segurança

necessária para tentar lançar luz sobre essa invisibilidade.

Após essa divulgação na “internet”, havendo algum interessado,

ele já tem no próprio site do Tribunal de Justiça acesso a um formulário que pode

preencher e manifestar a sua intenção em receber mais informações sobre a criança e até

solicitar uma interação, conhecer a criança, isso é passado pela equipe da CEJA e ao

juiz do caso, que é o juiz responsável pelo acolhimento, o qual é responsável por

autorizar ou não, de acordo com o que for pertinente.

Caso o interessado não seja habilitado é esclarecido sobre a

necessidade de habilitação e encaminhado à habilitação, ou seja, a habilitação não é

dispensada, pode-se fazer até um procedimento um pouco mais abreviado, mas é

imprescindível. O Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça não dispensa a

habilitação, que pode ser feita mesmo durante o processo de aproximação com a

criança.
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Como na maioria dos casos se trata de pretendente inabilitado, o

mesmo é orientado sobre a necessidade de fazer a modificação no perfil do SNA, e a

partir daí seguimos o curso de uma adoção normal, com estreitamento de laços, visitas

de convivência, e assim por diante.

Trago alguns números sobre a nossa campanha que

exemplificam e demonstram de forma bem clara o êxito alcançado desde o início.

Em 2017 foram 75 crianças e adolescentes participantes, desses

11 já foram adotados, adoções concluídas, 09 encontram-se em processo de adoção, 09

estão em aproximação com pretendentes e 12 permanecem na campanha. Alguns

também, como mencionado pelo Doutor Sergio, eles foram excluídos da campanha por

completarem a maioridade e manifestaram a desistência da pretensão de adoção.

Preparei um vídeo de um minuto, apenas para tentar exibir,

queria pedir para o pessoal da organização, se possível.

�� VT. EXIBIÇÃO VÍDEO

Travou para mim, mas deu para passar bem a ideia de como é

desenvolver esse trabalho aqui no estado do Espírito Santo.

Essas meninas que vimos no vídeo, inclusive o vídeo delas será

até retirado essa semana, mas pedi para segurar para podermos exibir aqui, porque elas

são umas daquelas nove que estão em aproximação com interessados, estão atualmente

no estado do Rio de Janeiro.

Conseguimos com a campanha algumas adoções tidas como

extremamente difíceis, de crianças com diagnósticos de microcefalia, portadores de
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deficiência severa com comprometimento elevado, essa adoção já foi concluída através

de uma pretendente do estado de Alagoas.

Tivemos uma visibilidade muito grande, são constantes os

contatos na busca por essas crianças, apenas na comarca onde atuo, essas duas crianças,

a com microcefalia que foi adotada, e tem aproximação também com um adolescente de

14 anos que apresenta comportamento difícil, apesar de não ser possível fechar um

diagnóstico psiquiátrico, mas tudo indica algum transtorno psiquiátrico, mas já vem

sendo assistido de uma forma bastante satisfatória e temos confiança que chegaremos a

um resultado excelente.

Diante da perspectiva de visualizar a busca ativa como um

direito da criança e do adolescente institucionalizado, como um dever dos operadores do

sistema de justiça, é um caminho sem volta, já mencionaram um projeto de lei nesse

sentido, o Conselho Nacional de Justiça dá divulgação à iniciativa dessa natureza e, em

seu próprio site já publicou reportagens, teve criança participante demonstrando que não

enxerga nesse proceder nenhuma violação de direitos, mas tentativas válidas,

comprovadamente eficazes de tutelar essas pessoas nesse aspecto tão importante, que é

pertencimento a uma família, nas suas mais diversas formas.

Encerro aqui, reafirmando essa necessidade educativa.

Agradeço novamente à doutora Christiane da Costa Marques

Neves, aos desembargadores organizadores desse evento, pela oportunidade de falar

nesta data perante um público tão qualificado, e peço desculpas pela singeleza, pela

brevidade da exposição, acredito que muito do que foi colocado já foi dito pelos que me

antecederam, e me coloco à disposição para qualquer ponderação.

Muito obrigado.
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EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutor, que maravilha, fantástico!

Eu estou vendo a desembargadora Maria Erotides batendo

palmas, é fantástico isso que o senhor faz no estado, é maravilhoso o resultado que o

senhor alcança. É fantástico poder integrar essas crianças em uma família, isso é o que

buscamos, muito obrigada, muito obrigada.

Já vou passar a palavra à Lindacir, mas eu me empolgo sempre,

perdoem-me, mas constatamos algumas diferenças entre os estados e vemos que pode

alcançar um resultado muito bom se realmente dermos visibilidade a essas crianças.

Muito obrigado, doutor Ewerton.

Senhora Lindacir, por gentileza, a senhora tem a palavra.

SENHORA LINDACIR ROCHA BERNARDON

(FUNDADORA DA AMPARA)

Boa tarde a todos e a todas, que alegria, que tarde emocionante,

e quanto consolo para mim, doutora Christiane, porque eu sou chorona, cada fala eu

choro um pouco, mas vi que a senhora também chora. Choramos todos, mas unindo

forças no nosso choro podemos transformar vidas.

Cumprimento a todas as autoridades na pessoa do

desembargador José Zuquim Nogueira. Minha amiga Silvana, Tatiane, doutor Savio que

alegria, doutor Sergio, cada um dos senhores aqui juntos neste momento importante de

compartilhar a busca ativa, um sonho tão grande nosso de já algum tempo.

Eu sou mãe do João Paulo, que veio para mim recém-nascido,

mãe da Maria Rita, que veio com um ano e meio, e da Ana Regina, que veio com 5 para

6 anos.
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Após a experiência da maternidade, deparei-me com inúmeros

preconceitos e entendimentos equivocados sobre a adoção, como encontramos até hoje.

Quando falamos em busca ativa, na diversidade da família, é a

razão porque em 2009, uni-me com outros pais e filhos por adoção, e fundamos a

AMPARA, Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção.

Nosso primeiro projeto “Transformando Vidas” tinha como

grande objetivo preparar os pretendentes à adoção e discutir com a sociedade, assim,

com esse objetivo de romper mitos e preconceitos, e lembrando todas as faces da

adoção, porque enquanto pretendente à adoção, às vezes, pensamos em nós, enquanto

técnico pensam nas suas correrias, nas dificuldades do processo.

Então, queríamos trabalhar com todos os atores, fazer com que

todos conhecessem as dores que cercam o assunto, desde a mãe que doa o filho, quem é

essa mulher, os motivos que a levaram entregar essa criança, porque não raras vezes,

vemos pessoas a discriminando, mas não entendem, eu procurei sempre orientar meus

filhos da importância dessa genitora. Assim, orientando também todas as pessoas que

passam pelo pré-natal, pelos pós, os pretendentes à adoção, os operadores de direito,

enfim, todo o sistema de garantia, além, é lógico, de falar da criança e do adolescente

em situação de acolhimento e que vai para a família adotiva.

A partir de 2009 fizemos trabalhos nas escolas através de um

concurso de redação, trabalhando com alunos do quinto ao nono ano do ensino

fundamental, trabalhamos nas faculdades de direito, psicologia, serviço social,

pedagogia, nos hospitais, maternidades, levando ao conhecimento da sociedade a

questão da adoção.

Em 2009, com o advento da Lei 12.010/2019, o Tribunal de

Justiça fez a primeira parceria com a AMPARA, com o objetivo de preparar os

habilitandos à adoção. Nessa oportunidade fomos para o mesmo prédio onde funciona a

Vara da Infância e Juventude e começamos a preparar os pretendentes de Cuiabá e
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Várzea Grande, até antes da pandemia, fazíamos presencialmente através de seis

encontros e uma visita na instituição de acolhimento, que falei agora há pouco,

motivado pela desembargadora Maria Erotides, que começou em 2014. Foi, assim,

surpreendente, porque no primeiro ano já foram colocadas em famílias adotivas 24

crianças e adolescentes consideradas na época inadotáveis.

Lembro-me, em um dos encontros, em um dos primeiros

encontros, um casal que tinha o perfil para uma criança até 3 anos, chegando lá era

muita gente, eram 150 crianças que tinham dentro do lar da criança, e mais as famílias

que estavam se habilitando, mais os técnicos, lembro-me que no final daquele encontro,

depois de jogar futebol, jogar bozó, atividades que fazíamos, comer um bolinho,

encontrávamos para avaliação, a mulher falou: “Olha, me apaixonei por uma menina de

12 anos” compartilhando a sua experiência, dali a pouco o marido falou: “Eu me

apaixonei por uma de 8 anos”, e quando percebemos eram irmãs as duas, olha como as

coisas são! Eles as adotaram, hoje as meninas estão com 16 anos, a mais velha, mas

fruto de um encontro desses na preparação dos pretendentes à adoção.

Hoje fazemos online, depois da pandemia, já estamos no quarto

encontro de formação e com uma fila com 60 pessoas aguardando o próximo.

Diante dessas demandas com o pré-natal e todas essas atividades

todas, sentimos a necessidade de acompanhar as famílias depois do acolhimento, foi

quando começamos com o pós-adoção, reunindo uma vez por mês com as famílias

adotivas em um ambiente os pais e em outro ambiente os filhos, os pais acompanhados

por outras famílias que já passaram pela experiência e uma psicóloga, e os filhos em

outro ambiente com uma psicopedagoga e também estagiários que atuam como

voluntários na AMPARA.

Enfim, a cada 2 anos fomos renovando a parceria com o

Tribunal de Justiça, além do pré-natal, o pós-adoção, trabalhando com os habilitados,
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com as famílias adotivas, os técnicos do Poder Judiciário e toda a rede que atua na

adoção.

Hoje a AMPARA possui assento no Conselho Estadual, no

Conselho Municipal de Cuiabá e Várzea Grande, participa do Fórum do Direito da

Criança e do Adolescente do Estado, também participa do Conselho de Assistência

Social como órgão consultivo, é certificada pelo CEBAS como entidade beneficente de

assistência social.

Nosso grande marco foi em 2014, quando se abriu as

instituições e começamos a fazer as visitas com os habilitandos, e também com a

realização do ENAPA (Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção), que foi aqui

em Cuiabá e a desembargadora Maria Erotides teve uma importância fundamental, pois

esteve na coordenação do evento, falou sobre a busca ativa, falou da importância de

profissionais vocacionados atuarem na área.

E naquela oportunidade, Silvana, nós tivemos um presente que

foi o Provimento nº 036 do CNJ, eu lembro o quanto lutamos por isso e fomos

presenteados para noticiar no ENAPA.

Infelizmente, sabemos que no país todo ainda não é cumprido a

contento, tem muito ainda o que se fazer, mas a luta continua.

Percebemos nos encontro dos pretendentes, com essa

visibilidade que se começou a dar para as crianças, que realmente surgia a necessidade

de fazer busca ativa, de mudar aquele conceito que se tinha antes da Constituição

Federal, que era buscar uma criança para uma família, um casal, tínhamos realmente

que correr atrás das famílias para as crianças e adolescentes disponíveis para adoção.

E assim, começamos com os grupos, conforme a Silvana já

falou, de Whatsapp, grupo fechado no Facebook, pelo Telegram, fazendo a busca dessas

famílias. E fazíamos muito caseiramente, era feito através de Power Point a

apresentação dessas crianças e adolescentes disponíveis no próprio pré-natal, quando
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terminava o pré-natal, “Essas são as crianças que estão disponíveis”. Aqueles que

tinham um perfil mais amplo nos procuravam e dava-se início a uma conversa, e já

conhecendo essas crianças através do que passávamos do perfil dessa criança, a idade,

com quantos anos foi para o abrigo, e por aí afora.

Em 2015 coordenamos uma reunião na Secretaria de Direitos

Humanos da Presidência da República, Silvana esteve conosco, Bárbara, com o objetivo

de discutir a busca ativa da adoção legal e a preparação dos pretendentes à adoção, onde

esteve presente o CNJ, a Coordenadoria, o Conselho Nacional da Defensoria Pública,

do Ministério Público e um representante de cada Estado dos Grupos de Apoio à

Adoção, onde elaboramos um documento, em que nos comprometemos a lutar pela

busca ativa.

Em 2016 elaboramos o projeto “Família, Direito de Todos,

Sonho de Muitos”, que tinha como objetivo apresentar as famílias adotivas e as suas

diversas constituições, bem como viabilizar a convivência às crianças em situação de

acolhimento e, quiçá, encontrar uma família para elas.

Foi feita uma parceria com o CEDCA, com a OAB através da

Comissão da Infância e Juventude, onde a doutora Tatiane teve uma importância

fundamental nos ajudando e trabalhando. E faz parte desse projeto as seguintes ações:

A Exposição fotográfica itinerante “O que os olhos veem o

coração sente”, lançada no final de 2016, por ocasião do Dia Mundial da Adoção, em

que Crianças de Várzea Grande e de Chapada dos Guimarães foram autorizadas a

participar, e mensalmente, estávamos com a Exposição em um ambiente diferente.

Em março do ano seguinte, em 2017, lançamos pela OAB a

Exposição, estivemos no TCE, porque deixávamos uma semana a Exposição com

alguém da AMPARA o tempo todo disponível para explicar. Então, estivemos no TCE,

na CNBB, no Encontro Nacional da Pastoral Familiar, enfim, mensalmente ali

trabalhando e mostrando essas crianças e adolescentes disponíveis.
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E com a “Adoção Na Passarela”, que era outra ação organizada,

programada para esse projeto. A primeira edição foi em 9 de novembro de 2016, em um

Shopping de Várzea Grande, cidade vizinha aqui, e a segunda edição foi aqui em

Cuiabá, todos em parceria com a OAB.

Qual era a nossa metodologia utilizada? O planejamento, as

autorizações dos juízes, na primeira edição só os de Várzea Grande participaram, depois

reuniões com as instituições, com os coordenadores, com as equipes técnicas, e depois

reunião com as crianças e adolescentes, as quais eram preparadas e também faziam uma

autorização por escrito ou por vídeo, da forma como eles queriam, dizendo que queriam

participar desses eventos.

O resultado que tivemos em 2016 foram dois casais, famílias

amigas, que sequer estavam na lista de pretendentes, que se interessaram por duas

crianças, que já exaustivamente tinham sido consultadas na lista, uma menina de 14

anos e um menino de 10. E essas famílias depois do evento vieram nos procurar,

orientamos, fizeram curso, habilitaram-se e adotaram.

Aquele vídeo que vimos no início, da Pâmela e da Sandra, foi

fruto desta primeira edição.

Na segunda edição, Cuiabá também participou junto, e como

fruto, nós tivemos também a adoção da Gabriela, e os seus pais não estão aqui hoje

porque estão em Vila Rica buscando outra criança. Depois o cerimonial vai passar a foto

desse casal.

Então, o que aconteceu na verdade, no dia 21 era o dia do

desfile, às 19 horas, e às 14 horas um advogado postou fazendo uma crítica violenta,

dizendo que estávamos voltando ao tempo da escravidão onde se comercializava os

escravos, e que estaríamos fazendo a mesma coisa, e nessa postagem este advogado

marcou 50 e poucas pessoas ligadas à imprensa. O que aconteceu no dia seguinte? O

Brasil inteiro falava sobre isso.
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Mas o aspecto positivo que eu vejo, é que apesar do sofrimento,

apesar dos choros, das dores a semana inteira, uma semana depois encontramos em

Portugal, e foi muito gostoso aquilo, e ele consolando e nos dando apoio, o que eu vejo

de muito gostoso é que o mundo inteiro, vários países falaram sobre isso e ampliou-se

muito mais a busca pela adoção em nosso Estado.

E quero então, encerrando, parabenizar o doutor José Zuquim, a

doutora Christiane, por esse mês da adoção, é o mês, é o ano onde mais vejo a

integração de toda a rede.

E não posso deixar de fazer referência ao ensinamento de Paulo

Freire, que diz assim:

“É preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar,

porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do

verbo esperar não é esperança, é espera, esperança é se levantar e ir atrás,

é construir, é não desistir, esperança é levar adiante, esperança é juntar-se

com outros para fazer de outro modo”.

Obrigada, desembargador José Zuquim, doutora Christiane,

doutor Túlio, enfim, a todos que estão aqui fazendo a diferença e se unindo, um grande

abraço.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Muito obrigada a senhora por estar conosco, que alegria!

Doutor Túlio, por gentileza, meu colega querido, fique à

vontade.
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EXMO. SR. DR. TÚLIO DUAILIBI ALVES SOUZA (JUIZ

DE DIREITO – COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

Boa tarde a todos.

Permita-me a todos cumprimenta-los em nome dos nossos

queridos desembargadores, desembargador José Zuquim Nogueira, nosso

Corregedor-Geral da Justiça, que, com o coração gigante, de uma sensibilidade

tremenda, e com uma coragem extraordinária de colocar esse tema numa audiência

pública para discutirmos a questão da busca ativa.

Parabéns desembargador, parabéns Christiane e todos que

auxiliam nesta área, parabéns à CEJA.

É um assunto que mexe muito conosco, pelo momento doloroso

que vivemos no ano de 2019, então me permitam saudar a todos aqui em nome do

desembargador José Zuquim, desembargadora Maria Erotides, desembargador Paulo da

Cunha, integrante da CEJA, da nossa colega, nossa amiga estimada Christiane da Costa

Marque Neves. Uma boa tarde para todos aqui e boa noite no nosso horário.

Desembargador Zuquim, falar de busca ativa é uma tentativa

muito grande de conciliar razão com emoção. Emoção, porque quando se tentou fazer

um trabalho na Semana da Adoção, no mês da adoção, um trabalho responsável, de

instituições com credibilidade, essas instituições foram execradas publicamente de

forma irresponsável por pessoas inescrupulosas, vamos dizer assim, e eu usei essa

palavra várias vezes em 2019, que nos demandou um esforço gigantesco para dar

explicação para diversas formas de comunicação social dentro Estado, a nível Nacional,

e chegamos a dar satisfação aos órgãos e imprensa internacionais.

Então, enquanto cidadão, já não falou nem enquanto exerço um

cargo de Juiz de Direito, porque naquele momento eu estava na Presidência do Tribunal,

falo enquanto cidadão, foi revoltante ter que explicar o óbvio.
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Conseguimos superar aquele momento, porque foi um momento

de muita união. Muita união com a OAB, com a AMPARA, com os nossos colegas

magistrados expostos de uma maneira, que não tenho nem palavras para descrever a

forma como todos foram expostos naquele momento.

E a razão pela qual tivemos que enfrentar tudo aquilo, e dentro

da boa técnica que nos cabia apresentar enquanto representantes de instituições

públicas, enquanto defesa a nível de CNJ, mas foi um aprendizado muito grande e ao

mesmo tempo muito reconfortante, porque da mesma forma que fomos execrados

instantaneamente com a publicação, quando as explicações começaram a surgir e o

assunto foi devidamente compreendido, a adesão de apoio foi extraordinária.

Recebemos apoio de entidades ligadas à temática sobre infância

e juventude, as manifestações na mídia se reverteram, e saímos maiores do que quando

fomos colocados naquela posição.

A Tatiane falou agorinha pouco do evento que a OAB realizou,

“Prioridade em Debate” na temática do socioeducativo, eu estava fazendo um breve

histórico porque o Brasil, enquanto nação, obrigou-se e sentiu a necessidade, com a

Constituição, com o Estatuto, de romper com aquele sistema perverso do passado.

E após três décadas da Constituição e do Estatuto, é importante

dizer, por exemplo, em 1989, eu tinha 14 anos, quando saiu a Convenção dos Direitos

da Criança e do Adolescente, e agora imagina quem está adentrando ao nosso sistema

de justiça, e olha o ECA, por exemplo, reduzindo a questão da impunidade, é um

absurdo.

Sempre é bom resgatar esses momentos históricos para entender

em que momento a infância e juventude entrou em pauta no cenário internacional,

depois de grandes atrocidades que aconteceram pós-primeira guerra, pós-segunda

guerra, conflitos armados, que tiraram várias crianças e adolescentes do seio das suas

famílias para praticar violência.
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Precisamos voltar e entender esse cenário todo, e volto lá na

Convenção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, no artigo 3º, §1º que fala:

“Em todas as medidas relativas às crianças tomadas por

instituições de bem-estar social públicas ou privadas, Tribunais,

autoridades administrativas ou órgãos legislativos terão consideração

primordial com os interesses superiores da criança”.

E o que seriam esses interesses superiores da criança? Será que

foram aqueles interesses que nos bombardearam em 2019? Garantir a invisibilidade,

permanecer a invisibilidade dessas crianças e adolescentes era garantir o interesse

superior delas?

Olhando para o artigo 12, §2 da mesma convenção:

“Para esse fim a criança será em particular dada a

oportunidade de ser ouvida em qualquer procedimento judicial

administrativo, que lhe diga respeito, diretamente ou através de

representante ou algo apropriado em conformidade com as regras

processuais e direito nacional”;

As nossas crianças e adolescentes naquela ocasião foram

respeitadas, o direito delas se manifestarem e participarem daquele evento, em nenhum

momento sequer foi dado voz para se defenderem daqueles ataques insanos, que foram

feitos porque estavam no seu momento de lazer, diga-se de passagem.

Quando sofremos aqueles ataques estávamos começando nossos

trabalhos de audiências públicas para o planejamento estratégico do Poder Judiciário, e

quando atacados daquela forma, abrimos na imprensa que naquela audiência pública,

que estava sendo realizada na comarca de Várzea Grande, dias após, seria dado espaço

para todos aqueles que rebateram a ideia da “Adoção na Passarela”, fossem ali no palco

próprio externar seu inconformismo com a realização do evento e com o apoio do Poder

Judiciário. E não para surpresa, ninguém compareceu.
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Então, volto ao artigo 21 da Convenção, para dizer que: “O

Estado que reconhecem ou permitem esse sistema de adoção atentarão para o fato de

que a consideração primordial seja o interesse maior da criança”.

E todo aquele movimento que foi construído, que não foi um ato

isolado, como já foi dito, porque fazia parte de todo uma programação para tirar aquelas

crianças e adolescentes, que há tempos estavam em acolhimento, para que pudesse

proporcionar o que o artigo 4º do Estatuto da Criança e o artigo 27 garantem a elas

enquanto sujeito titular de direito, ou seja, direito ao lazer, proporcionar momentos de

lazer. Em que momento alguém bateu na porta de qualquer entidade de acolhimento

aqui e ofereceu algo semelhante?

Garantir a essas crianças e adolescentes o direito ao respeito,

porque elas manifestaram a sua vontade de participar daquele ato, e sobretudo garantir

uma forma de estimular e garantir a convivência familiar e comunitária.

Então, foi um momento muito difícil, mas ficamos felizes com

esse movimento que vemos nessa audiência pública, desembargador, porque o nosso

Tribunal não se acuou, não se acovardou nessas investidas contra a nossa imagem, a

imagem de todos que estavam envolvidos, e está dando um passo importante para que

possamos adotar métodos mais ousados, que é isso que o sistema de proteção exige,

ousadia.

Nós só fomos atacados, desembargador, porque estávamos

fazendo, como disse a Christiane há pouco. Só quem faz está sujeito às críticas, só quem

faz vira alvo. Quem não faz, quem se omite fica na cômoda posição de atirar a flecha e

de soltar pedrada.

Então, essas audiências públicas são de extrema importância

para que nós aqui em Mato Grosso avancemos nessas metodologias ousadas, óbvio,

com respeito né, dentro daquilo que se espera do bom senso, mas que avancemos e

apliquemos, incentivemos a nossa magistratura junto com os nossos parceiros a dar uma
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visibilidade segura para as nossas crianças e adolescentes, que estão ali dentro das

unidades de acolhimento esperando que alguém olhe para elas.

Então aquela experiência trouxe um processo de

amadurecimento para nós muito importante Tivemos que responder ao CNJ, sentamos

todos para alinhar as nossas defesas, e a nossa defesa, depois de algum tempo o

Corregedor Nacional ativou o procedimento, e as nossas razões, resumindo, foi visando

o que o Corregedor já estava fazendo, já estava concretizando o direito à convivência

familiar e comunitária, por que para minha filha eu posso dar autorização para ela

desfilar e aquelas crianças não poderiam, qual é a diferença? Nenhuma, de garantir

aquele lazer.

Mostrou para eles que estávamos respeitando a vontade daquelas

crianças e adolescentes, que anuíram, e que a principal ideia era tira-las da

invisibilidade.

E para nossa alegria o Ministro Corregedor assinalou na decisão

dele:

“A iniciativa não desrespeitou a lógica de que as políticas

públicas têm que restabelecer No caso em análise, a despeito da grande

repercussão, inclusive internaciona.Com as informações que foram trazidas

nestes autos por todos...”, pelo poder judiciário, os colegas, por todos, a

AMPARA, por todos, concluo que não se tratou de evento com o fim

exclusivo de apresentação ou oferta das crianças e adolescentes para

interessados em adota-los, a história da escravidão, do navio negreiro, que

estava ali passando criança e adolescente como se fosse tipo um leilão, tipo

essa, tipo como aquela, foi totalmente descaracterizada aquela coisa do

hino nacional, que ainda reforçou que a prioridade da criança como sujeito

de direito, e nessa linha o projeto em questão pode ser visto como adequado
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ao novo paradigma do processo de adoção, que é o de buscar-se uma

família para uma criança e não uma criança para uma família”.

Então, depois de todo aquele desgaste sentimo-nos aliviados.

Não teve juiz respondendo um processo disciplinar, a nossa autoestima foi resgatada, e

acredito que nos deu uma força gigante de continuar na batalha.

Eu estava assistindo um filme esse final de semana no Netflix,

chamado Milagre Azul, não sei se alguém aqui já assistiu, se não tiver recomendo, vou

resumir, é para dizer que existem traumas que devem ser superados.

O filme traz a história de um casal que tinha uma casa, e fazendo

um paralelo podemos interpretar como um acolhimento familiar. Esse casal estava numa

dívida tremenda por conta do custeio do que faziam naquela casa, que tinha inúmeras

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade extrema, envolvidos com

entorpecente, com drogas, o filme se passa em uma cidade do México, e para tentar

suprir aquela conta que o banco estava cobrando, de cento e tantos mil dólares, a pessoa

e mais algumas crianças da casa foram participar de uma competição, mas para

participar o responsável por elas tinha que superar um trauma. Naquele momento em

que ele estava prestes a perder a oportunidade de quitar aquela dívida, o outro

companheiro de equipe, que não fazia parte, era um terceiro nessa forma de

acolhimento, vamos assim dizer, disse para ele: “Se você desistir, como ficarão essas

crianças?”,

Então, isso que passamos aqui é a mesma situação, se

desistíssemos, se entregássemos os pontos, como estariam hoje as nossas crianças e

adolescentes?

Como eu sei que teve gente que teve vontade de desistir, que

falou para mim inclusive, “Depois de tantos anos, eu vou desistir”, mas fomos firmes e

vencemos essa batalha jurídica, em termos de processo, e fomos campeões na iniciativa.
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Então, desembargador, eu caminho para o final, porque eu me

senti na obrigação de reviver esse momento para mantermos viva essa força de

continuar promovendo iniciativas que tirem essas crianças da invisibilidade.

Hoje temos uma grande oportunidade, eu estava conversando

com o desembargador Paulo da Cunha, nós temos um time de futebol que estreia na

série A do campeonato brasileiro e temos uma grande oportunidade de dar mais um

instrumento de visibilidade às nossas crianças e trazer o tema de incentivo à adoção, dar

força a esse tema, aqui no nosso Estado.

Acredito que para a Federação Mato-Grossense De Futebol e

para o time do Cuiabá, será um orgulho para eles contribuir ou patrocinar essa bandeira

nessa causa da adoção, principalmente, aumente uma metodologia, um instrumento de

busca ativa.

Desembargador, encerro agradecendo a oportunidade,

parabenizo a Vossa Excelência mais uma vez por essa iniciativa.

Que o nosso Tribunal possa avançar e consolidar essa ousadia e

essa coragem que o Estatuto da Criança e a Constituição Federal nos impõem.

Somente conseguimos transformar essa realidade e transformar

a vida dessas crianças se tivermos um pouco de audácia. Caminhar nesse sentido nos

fará com certeza melhor do que nos encontramos hoje.

Fiquei muito feliz aqui com a fala do doutor Sergio, minha vara,

doutor Sergio, é genuinamente de ato infracional e execução de medida socioeducativa,

de que adolescentes em conflito com a lei foram contemplados, vamos dizer assim,

tiveram resultados positivos com a busca ativa.

E essa foi uma pauta nossa na semana passada no evento da

OAB, no sentido de que precisamos sair da superficialidade das discussões do Estatuto

e entender, e a sociedade entender, o espírito de proteção e de garantia que o Estatuto
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promove nas nossas crianças, porque não existe nação nesse mundo desenvolvida, que

não trouxe crianças ou adolescentes enquanto prioridade.

Muito obrigado, desembargador Zuquim, Christiane, pela

oportunidade, e me ponho à disposição para as perguntas.

Muito obrigado, uma boa semana para todos nós.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Muito obrigada.

Esse é um amigo querido, uma pessoa especial, fantástica,

quando eu digo que tenho motivo para falar dos meus colegas, dos meus amigos aqui do

Estado, os que estão presentes estão vendo que não é à toa.

E conversamos aqui entre nós e pedimos para mostrar

novamente qual foi o resultado desse desfile “Adoção na Passarela”, que está para quem

quiser ver.

Eu nunca escrevo, mas hoje, esse final de semana eu escrevi o

que eu falaria no início da audiência pública, mas não li porque estávamos atrasados,

mas, por ocasião desse evento da “Adoção na Passarela” eu estava em Foz do Iguaçu,

em um Encontro Nacional de Juízes Estaduais, inclusive com uma colega que tem filhos

adotados, muitos colegas aqui do estado têm filhos adotados, apesar de a doutora

Silvana ter feito um comentário que levarei em consideração daqui para frente, com

muito carinho e cuidado, é “Mãe sem adjetivo, ela é só mãe, porque as mães são mães e

os pais são pais, sem adjetivos”.

A senhora chamou atenção, eu vou me policiar nesse sentido

para não errar mais; e eu me lembro de que nesse evento em Foz do Iguaçu eu fiquei

muito aborrecida, muito chateada, houve discussão entre os juízes em grupos, em rede
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social, e eu não acreditava que a conversa estava naquele nível tão desafiador como o

Túlio mencionou. Ouvi comentários que eu não posso acreditar, como não acreditei,

como não acredito até hoje que alguém pudesse estar mal intencionado ao promover um

evento dessa natureza.

Como o mundo gira e as coisas acontecem, dois anos depois, um

pouco menos do que isso, eu fui convidada para vir para a Corregedoria, vim assustada,

morrendo de medo de não dar conta do serviço ou de porventura não estar à altura, que

também não sei se estou, mas quando cheguei conversei com o desembargador José

Zuquim, que me deu todo apoio para realizar essa audiência sobre busca ativa.

Então, a emoção hoje realmente é de todos, eu só posso

agradecer do fundo do meu coração ao desembargador José Zuquim por nos ter dado

essa oportunidade. Ao desembargador José Zuquim, à diretoria do Tribunal de Justiça,

porque eu sei o que os senhores passaram, eu me recordo muito bem dessa situação, me

recordo perfeitamente. Eu estava em Foz do Iguaçu, o desembargador Rubens de

Oliveira Santos Filho estava lá, vários colegas estavam, foi uma situação muito

delicada, que eu não gostaria que nenhum de nós tivéssemos passado, isso que eu não

sou da Vara da Infância, mas aquilo me machucou muito, e eu conheço vocês.

Então, que bom que tive essa oportunidade, que bom que vocês

estão aqui comigo.

Desculpem, não era meu desejo, eu já estou até passando do

tempo, mas é que para mim também é muito emocionante.

Estar aqui com vocês é muito emocionante, poder participar, e

se conseguirmos, e eu não tenho medo, Túlio, e eu sei que você também não tem, e já

que vocês já enfrentaram tudo isso, nós enfrentaremos mais, vamos levar isso adiante,

vamos fazer essas crianças aparecerem, essas crianças e adolescentes, olha o tanto de

gente que nos apoia, que está aqui conosco, conseguimos, sim.

Obrigada de coração.
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Eu posso abrir para as perguntas, mas antes a doutora Tatiane,

quer usar da palavra.

SENHORA DRA. TATIANE BARROS RAMALHO

(PRESIDENTE DA COMISSÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIJ DA

OAB/MT, REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –

SECCIONAL MATO GROSSO)

Doutora, quanto às minhas colocações, se me permite, gostaria

de ir para as considerações finais, mas é tão somente para reiterar as falas do Dr. Túlio e

da Dra. Lindacir.

Vocês não imaginam o que passamos com essa “Adoção na

Passarela”, vocês não fazem ideia, a Silvana está aqui e ela sabe, porque foi um

desespero.

Para vocês terem uma ideia, quando a Lindacir explicou-me

detalhadamente o que aconteceu e como foi, que foi um advogado, vocês não sabem o

motivo desse advogado ter feito isso, e aqui quero colocá-lo.

Esse advogado não queria enfrentar ou falar mal da AMPARA, o

momento não era para atacar a AMPARA, lógico que atacou, mas não queria, pois

queria atacar a OAB/MT. Por que ele queria atacar a OAB? Porque estávamos vivendo

um momento de eleição e ele queria atacar o nosso Presidente Leonardo, e fez

exatamente para atacá-lo, e olha o que causou. Acredito que ele não tinha ideia do que

causaria, e só tenho a dizer que foi lamentável.

Para vocês terem uma noção, o meu nome, e está aqui Silvana

que não me deixa mentir, foi parar no Conselho Federal da OAB em uma denúncia,

aliás, uma não, um monte, várias, mas em uma delas eram advogados pedindo para que

eu fosse expulsa e excluída dos quadros da OAB, por causa do desfile “Adoção na
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Passarela”, e essa foi apenas uma das denúncias, pois como dito pela Silvana, foram

várias.

Na OAB/MT foi uma crise, porque tentávamos melhorar e os

nossos nomes já estavam a nível internacional, saíram fotos minhas na capa do New

York Times, com um tema gigante mencionando: “Leilão na Passarela em Cuiabá-MT”.

Como dito pelo Doutor Túlio, o tanto que sofremos e estou só

colocando isso para vocês terem a dimensão de como que o povo é mau, como são ruins

as pessoas, porque para fazer uma coisa dessas é uma pessoa muito ruim, porque a

pessoa sabe que tanto a AMPARA como a Comissão de Infância da OAB, jamais

colocaria uma criança em qualquer tipo de situação constrangedora, jamais, mas

sofremos tudo isso.

E aqui só quero reiterar, agradecer ao Dr. Túlio, pela sua

dedicação, porque o senhor foi ao CEDCA (Conselho Estadual de Defesa das Crianças),

porque até lá estávamos sendo atacadas por psicólogos, fazendo nota de repúdio para a

OAB, nota de repúdio para AMPARA, e temos cadeiras no CEDCA, de Conselheira

Titular, e estávamos sendo atacados por colegas que não concordavam com o formato

desfile. Para vocês verem que é muito séria essa questão.

Aproveito esse momento para dizer que em nenhum momento

nos arrependemos do que fizemos, porque não fizemos tudo por amor, tudo conforme

manda a Constituição e o Tribunal de Justiça, com a aprovação dos juízes, e não

fizemos nada errado, absolutamente nada.

Agradeço mais uma vez ao Doutor Túlio e à Doutora Christiane,

é um prazer conhece-la, lindas palavras, fiquei emocionada de verdade com a sua fala, e

que lindo saber que os nossos juízes e os nossos desembargadores têm esse olhar

especial e diferenciado para a causa. Enche-nos de orgulho, saber que Mato Grosso tem

desembargadores e juízes assim, que lutam conosco, por exemplo, o Dr. Túlio, que

esteve o tempo todo do lado da OAB.
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Como visto, não foi fácil ter vários advogados fazendo denúncia

com o seu nome no Conselho Federal, para eu fosse excluída como advogada, assim

como também não foi fácil ver minha foto numa página do New York Times falando

que eu estava fazendo leilão de criança, mas não esmorecemos.

Reitero que não me arrependo de nenhuma vírgula, e nem a

OAB/MT arrepende-se de ter abraçado essa causa, faríamos tudo de novo, se preciso,

contem conosco e como dito: “o que os olhos veem, o coração sente”, não tenho dúvida

disso.

Obrigada.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, doutora, muito obrigada.

Agradeço pelas gentis palavras ao meu respeito e vamos nos

conhecer mais, com certeza.

Se algum palestrante porventura quiser fazer uso da palavra,

caso contrário, passo a palavra ao Desembargador José Zuquim Nogueira e seguiremos

para o encerramento.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ

ZUQUIM NOGUEIRA (CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TJMT):

Agradeço de coração às maravilhosas e profícuas informações

que obtivemos no dia de hoje pelo doutor Sergio, pelo doutor Savio, pela doutora

Silvana, doutora Hélia, doutora Tatiana, Desembargadora Maria Erotides, é sempre um
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prazer ouvi-la, nossa querida Lindacir e também pela nossa querida juíza Christiane da

Costa Marques.

Eu estava a ouvir os desabafos, eu tenho certeza que nessa vida

sempre existe para qualquer ato ou fato o oposto, como existe o preto e existe o branco,

como existe o bem e existe o mal, e não foi em vão esse aborrecimento, essa dor que

vocês demonstraram sentir.

Hoje colhemos os frutos dessa situação, quando podemos

verificar que o grande obstáculo, para se levar adiante o propósito de adoção, de

oferecer um lar condizente, calor humano e amor para essas crianças, principalmente

para essas 430 que temos no nosso estado, precisamos realmente retirá-las da

invisibilidade.

Esse é um projeto que confesso, ainda não sei se daríamos

visibilidade de forma ampla ou de forma parcial, mas assumo o compromisso nesse

momento de que não olvidarei esforços para que seja implantado.

Vamos retirar da invisibilidade essas crianças, dando visibilidade

e oportunidade, mas prefiro discutir melhor, não em período longo, mas ainda essa

semana com a Desembargadora Maria Erotides, com a doutora Tatiane, com o doutor

Túlio, com a doutora Lindacir, com o desembargador Paulo da Cunha, enfim, levar à

baila, trazer a lume todos esses ensinamentos e experiências que nos foi no dia de hoje

proporcionados.

Ainda levando em conta o objetivo dessa audiência, entendo de

bom alvitre fazer a seguinte proposta para a deliberação de vocês:

Criar grupos de adoção em todos os polos do estado, para que

realmente seja preparado, para que realmente seja discutido o processo de adoção,

inclusive com preparação aos pretendentes e às crianças também e adolescentes;

Abertura de casas de acolhimento nos polos, inclusive eu já

passei à doutora Christiane, para que possamos fazer juntamente com a doutora Lindacir
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uma reunião, ainda essa semana, para discutirmos isso, e está convidada a

desembargadora Maria Erotides, o doutor Túlio e também a doutora Tatiane, porque o

nosso tempo urge. Precisamos realmente discutir isso o mais rápido possível, e na

semana passada eu já solicitei à doutora Christiane;

Acredito que precisamos discutir também, como será feita a

disponibilização dos vídeos das crianças aptas à adoção, que pode ser inicialmente feito

pelo site do nosso Tribunal, podemos discutir e ver essa possibilidade;

Implantar essas metas é a meta principal da Corregedoria-Geral

da Justiça no tocante à adoção no decorrer desse ano;

Com relação à criação e abertura das casas de acolhimento, já

vamos discutir essa semana, se possível de conformidade com a pauta de vocês.

Agradeço de coração tudo o que me foi passado, são

informações imprescindíveis para se fazer alguma coisa nesse processo de adoção.

Muito obrigado mesmo, de coração, pela participação dos

senhores e também pela disponibilidade de contribuir conosco.

Agradeço e peço a Deus que dê muita saúde a vocês, que tendo

saúde esforços nós vamos estendê-los, fiquem com Deus todos vocês, muito obrigado.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Obrigada, desembargador Zuquim.

Eu penso que estamos no caminho, como o senhor diz, vamos

discutir já que a audiência pública tinha essa finalidade, trocarmos ideias, conversarmos

a respeito disso, e eu penso que essas considerações que o senhor fez, e nós discutimos,

todos nós, para chegarmos a um denominador comum, algo que seja razoável para todas
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as instituições, é o melhor. E sempre, claro, ouvindo os adolescentes sobre o interesse

ou não de mostrar a imagem, como foi amplamente debatido na tarde de hoje.

A abertura dessas casas, justamente como a Lindacir expôs, a

desembargadora Maria Erotides expôs, em 2014 essas crianças eram vistas, a doutora

Silvana expôs o que acontece ainda no Rio de Janeiro, se elas forem vistas serão

adotadas, lógico que não podemos fazer isso agora, é tempo de pandemia, mas as coisas

acontecem, uma hora isso vai passar.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ

ZUQUIM NOGUEIRA (CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TJMT):

Doutora Christiane, eu quero aqui sanar um equívoco meu,

agradecer de coração a participação do desembargador Paulo da Cunha, que sempre

quando chamado se fez presente, é um fortíssimo parceiro nosso, e muito obrigado,

desembargador Paulo, que Deus o abençoe.

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES

NEVES (JUÍZA-AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO TJMT):

Passa a palavra ao mestre de cerimônias para encerrar a

audiência.

SENHOR JOHNNY MARCUS RIBEIRO (MESTRE DE

CERIMONIA):

Perfeito, doutora.

133



ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JUDICIÁRIA

SETOR DE TAQUIGRAFIA

Com as palavras da Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da

Justiça, doutora Christiane da Costa Marques Neves, e do Corregedor-Geral da Justiça,

desembargador José Zuquim Nogueira, chegamos ao final da audiência pública, um

evento do Poder Judiciário de Mato Grosso, promovido pela Corregedoria-Geral da

Justiça – CGJ e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, “Busca Ativa –

Estratégias para Inserção Familiar de Crianças e Adolescentes Acolhidos”, que debateu

a visibilidade segura das crianças e adolescentes aptos à adoção.

Agradecemos e desejamos aos participantes que nos

acompanharam até o presente momento, uma excelente noite.

Encerramos a gravação e a transmissão.
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(DIVULGAÇÃO E PÓS-EVENTO)



Audiência Pública Busca Ativa: estratégias para
inserção familiar de crianças e adolescentes

acolhidos.



Realização 31 de Maio de 2021
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Audiência debate formas seguras para dar
visibilidade a crianças e adolescentes aptos à

adoção

PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Ter, 1 de Junho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A visibilidade e a importância de estratégias de
promoção de uma busca ativa de pretendentes à
adoção foram os eixos norteadores da Audiência
Pública: Busca Ativa - Estratégias para Inserção
Familiar. O evento debateu sobre a visibilidade segura
das crianças e adolescentes aptos à adoção. O evento
foi totalmente virtual e transmitido simultaneamente
pelo Youtube do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso  (TJMT )  e  da  Assoc iação  pa ra  o
Desenvolvimento Social de Mato Grosso (APDM),
entidade ligada às primeiras damas dos Municípios do
Estado. Assista AQUI .

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, Maria Erotides Kneip, enalteceu o trabalho
dos grupos de busca ativa de pretendentes à adoção e
citou o papa João Paulo II Francisco que disse que a
família é o santuário da vida. "Temos que ter coragem
de sustentar nossas ações, são vidas humanas que
estão dependendo de nós, estão sem famílias. Elas
precisam ser conhecidas, serem vistas e amadas",
ponderou a desembargadora.

A juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, juíza
Christiane da Costa Marques Neves Christiane da
Costa Marques Neves, foi a mediadora do evento que
deu voz a três eixos. No primeiro painel os
debatedores trataram sobre o "direito à convivência
familiar e comunitária e contou com a participação do
procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Sávio Renato
Bittencourt Soares Silva.

Em sua fala, ele defendeu que as crianças precisam
ser vistas, ser conhecidas. "Precisamos promover o
encontro de amor, não apenas com fotos e com
papelzinhos. Temos que deixar que elas sejam
notadas, com troca de olhares, que os pais analisem
suas alminhas, seus desenhos, notas escolares,
dificuldades e qualidades. Isso faz total diferença.
Além disso, temos que dar visibilidade ao processo de
infância e juventude, para que a sociedade civil saiba
das condições as quais essas crianças estão sendo
submetidas", comentou.

Para ilustrar essa rede de apoio, a juíza do Tribunal
de Justiça de Pernambuco, Hélia Viegas Silva, falou
sobre a experiência com o projeto "Família: Um direito

de toda criança e adolescente". "A nossa maior missão
é garantir o direito à convivência familiar e comunitária
da criança e do adolescente principalmente quando
eles estão em situação de acolhimento institucional.
Estamos disponíveis e empenhados a apoiar os
envolvidos na Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente nas suas ações, em especial os juízes e
a equipe interprofissional das varas", pontuou e
emendou que "o que os olhos não vêem o coração
não sente", em alusão as crianças que não podem ter
suas imagens divulgadas para pretendentes aptos a
adoção.

Durante o Eixo 2, no qual foram debatidos o tema
sobre  a  v is ib i l idade segura  de cr ianças e
adolescentes, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), Sérgio Luiz Kreuz, expl icou sobre a
experiência com o aplicativo A.DOT (ferramenta de
Busca Ativa). O Aplicativo possibi l i ta que os
pretendentes habilitados conheçam as crianças e
adolescentes em condições jurídicas de adoção
mesmo com perfil diferente daquele inicialmente
pretendido pela maioria dos futuros pais e mães.

A principal funcionalidade do App A.DOT é fazer com
que essas crianças e adolescentes não sejam apenas
números no Cadastro Nacional de Adoção e que
tenham novas possibilidades, deixando de ser
invisíveis através de fotos e vídeos. "Desta forma, o
apl icat ivo oferece a opor tunidade delas se
apresentarem e contarem um pouco de si à sua futura
família. O acolhimento institucional não pode ser a
solução para essas crianças. Não podemos nos
conformar em manter essas crianças ali internadas
indefinidamente. Precisamos encontrar acolhimento
familiar e pretendentes. O abrigo é a pior solução que
temos para essas crianças.

Já a advogada do Rio de Janeiro, Silvana do Monte
Moreira, comentou que os grupos de apoio e busca
ativa são extremamente relevantes. Para encontrar
pais para essas crianças que estão fora das buscas.
"Essas crianças e adolescentes que não estão nos
perfis "preferidos" pelos adotantes, com irmãos, com
algum desafio cognitivo precisam ser vistas", mostrou
Silvana após de exibir fotos de várias adoções bem
sucedidas que foram concretizadas por meio de
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PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Ter, 1 de Junho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

esforço de grupos de busca ativa que vieram desde o
Orkut, email e outras ferramentas de conexão social.

Durante o último Eixo 3 - que tratou da busca ativa
para adoção - o juiz do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJES), Ewerton Nicoli, argumentou que
a família é um direito de todos. O magistrado falou
sobre o projeto do seu estado "Esperando por Você".
O trabalho visa mudar o futuro de crianças e
adolescentes que vivem há anos em instituições de
acolhimento do Espírito Santo, especificamente as
crianças mais velhas, os grupos de irmãos e aquelas
que possuem alguma condição especial de saúde.

"A campanha dá voz a esses meninos e meninas,
órfãos ou destituídos de suas famílias de origem e que
já estão prontos para a adoção. Eles revelam suas
qualidades, habilidades, potencialidades e sonhos.
Participam do projeto apenas crianças e adolescentes
para os quais não foram encontrados pretendentes
nas buscas estaduais, nacionais e internacionais
realizadas pela equipe da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção", explicou Ewerton Nicoli.

Site: https://paginadoestado.com.br/audiencia-debate-
formas-seguras-para-dar-visibilidade-a-criancas-e-
adolescentes-aptos-a-adocao/
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O BOM DA NOTÍCIA / CUIABÁ / MT - CIDADES. Ter, 1 de Junho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A visibilidade e a importância de estratégias de
promoção de uma busca ativa de pretendentes à
adoção foram os eixos norteadores da Audiência
Pública: Busca Ativa - Estratégias para Inserção
Familiar. O evento debateu sobre a visibilidade segura
das crianças e adolescentes aptos à adoção. O evento
foi totalmente virtual e transmitido simultaneamente
pelo Youtube do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso  (TJMT )  e  da  Assoc iação  pa ra  o
Desenvolvimento Social de Mato Grosso (APDM),
entidade ligada às primeiras damas dos Municípios do
Estado. Assista AQUI .

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, Maria Erotides Kneip, enalteceu o trabalho
dos grupos de busca ativa de pretendentes à adoção e
citou o papa João Paulo II Francisco que disse que a
família é o santuário da vida. Temos que ter coragem
de sustentar nossas ações, são vidas humanas que
estão dependendo de nós, estão sem famílias. Elas
precisam ser conhecidas, serem vistas e amadas ,
ponderou a desembargadora.

A juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, juíza
Christiane da Costa Marques Neves Christiane da
Costa Marques Neves, foi a mediadora do evento que
deu voz a três eixos. No primeiro painel os
debatedores trataram sobre o direito à convivência
familiar e comunitária e contou com a participação do
procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Sávio Renato
Bittencourt Soares Silva.

Em sua fala, ele defendeu que as crianças precisam
ser vistas, ser conhecidas. Precisamos promover o
encontro de amor, não apenas com fotos e com
papelzinhos. Temos que deixar que elas sejam
notadas, com troca de olhares, que os pais analisem
suas alminhas, seus desenhos, notas escolares,
dificuldades e qualidades. Isso faz total diferença.
Além disso, temos que dar visibilidade ao processo de
infância e juventude, para que a sociedade civil saiba
das condições as quais essas crianças estão sendo
submetidas , comentou.

Para ilustrar essa rede de apoio, a juíza do Tribunal
de Justiça de Pernambuco, Hélia Viegas Silva, falou
sobre a experiência com o projeto "Família: Um direito

de toda criança e adolescente". A nossa maior missão
é garantir o direito à convivência familiar e comunitária
da criança e do adolescente principalmente quando
eles estão em situação de acolhimento institucional.
Estamos disponíveis e empenhados a apoiar os
envolvidos na Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente nas suas ações, em especial os juízes e
a equipe interprofissional das varas", pontuou e
emendou que o que os olhos não vêem o coração não
sente , em alusão as crianças que não podem ter suas
imagens divulgadas para pretendentes aptos a
adoção.

Durante o Eixo 2, no qual foram debatidos o tema
sobre  a  v is ib i l idade segura  de cr ianças e
adolescentes, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), Sérgio Luiz Kreuz, expl icou sobre a
experiência com o aplicativo A.DOT (ferramenta de
Busca Ativa). O Aplicativo possibi l i ta que os
pretendentes habilitados conheçam as crianças e
adolescentes em condições jurídicas de adoção
mesmo com perfil diferente daquele inicialmente
pretendido pela maioria dos futuros pais e mães.

A principal funcionalidade do App A.DOT é fazer com
que essas crianças e adolescentes não sejam apenas
números no Cadastro Nacional de Adoção e que
tenham novas possibilidades, deixando de ser
invisíveis através de fotos e vídeos. Desta forma, o
apl icat ivo oferece a opor tunidade delas se
apresentarem e contarem um pouco de si à sua futura
família. O acolhimento institucional não pode ser a
solução para essas crianças. Não podemos nos
conformar em manter essas crianças ali internadas
indefinidamente. Precisamos encontrar acolhimento
familiar e pretendentes. O abrigo é a pior solução que
temos para essas crianças.

Já a advogada do Rio de Janeiro, Silvana do Monte
Moreira, comentou que os grupos de apoio e busca
ativa são extremamente relevantes. Para encontrar
pais para essas crianças que estão fora das buscas.
Essas crianças e adolescentes que não estão nos
perfis preferidos pelos adotantes, com irmãos, com
algum desafio cognitivo precisam ser vistas , mostrou
Silvana após de exibir fotos de várias adoções bem
sucedidas que foram concretizadas por meio de
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esforço de grupos de busca ativa que vieram desde o
Orkut, email e outras ferramentas de conexão social.

Durante o último Eixo 3 - que tratou da busca ativa
para adoção - o juiz do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJES), Ewerton Nicoli, argumentou que
a família é um direito de todos. O magistrado falou
sobre o projeto do seu estado "Esperando por Você".
O trabalho visa mudar o futuro de crianças e
adolescentes que vivem há anos em instituições de
acolhimento do Espírito Santo, especificamente as
crianças mais velhas, os grupos de irmãos e aquelas
que possuem alguma condição especial de saúde.

A campanha dá voz a esses meninos e meninas,
órfãos ou destituídos de suas famílias de origem e que
já estão prontos para a adoção. Eles revelam suas
qualidades, habilidades, potencialidades e sonhos.
Participam do projeto apenas crianças e adolescentes
para os quais não foram encontrados pretendentes
nas buscas estaduais, nacionais e internacionais
realizadas pela equipe da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção , explicou Ewerton Nicoli.

A fundadora da Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (AMPARA), Lindacir
Rocha Bernardon, narrou sua experiência própria com
a adoção e comentou como iniciou a parceria com o
Judiciário mato-grossense. Percebemos ao longo do
nosso trabalho que precisávamos correr atrás de
pretendentes aptos. A relevância da busca ativa para
essas crianças e adolescentes institucionalizados ,
lembrou.

Por fim, o juiz Coordenador da Infância e Juventude de
Mato Grosso (CIJ), Túlio Duailibi Alves Souza
encerrou dizendo que falar em busca ativa é uma
tentativa de conciliar razão versus emoção. Emoção
porque quando se tentou fazer um trabalho
responsável de instituições serias, para dar visibilidade
as crianças institucionalizadas, nossas ações foram
execradas de forma inescrupulosa e tivemos que dar
satisfações para órgãos de imprensa nacionais e
internacionais. Por outro lado, usamos a racionalidade
para apresentar uma bela técnica e sem utilizar a
emoção como argumentação e sim a razão. Essa
audiência pública é um passo importante para
criarmos e aperfeiçoarmos métodos mais ousados
para dar visibilidade a essas crianças. Essas crianças
precisam ter visibilidade segura, pois elas estão ali
esperando e nós temos essa obrigação de responder
à altura, concluiu.

A audiência concluiu uma série de eventos sobre
adoção desenvolvidos pela Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (Ceja) ligada à Corregedoria-
Geral da Justiça com o apoio da Presidência e Vice-
Presidência do TJMT e uma Rede de Proteção

formada entre outros, por parceiros como o Ministério
Público, Assembleia Legislativa, Governo de Mato
Grosso e Associação Mato-grossense de Pesquisa e
Apoio à Adoção (Ampara).

Site:
https://www.obomdanoticia.com.br/cidades/audiencia-
debate-formas-seguras-para-dar-visibilidade-a-criancas-
e-adolescentes-aptos-a-adocao/118226
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Da Redação

A visibilidade e a importância de estratégias de
promoção de uma busca ativa de pretendentes à
adoção foram os eixos norteadores da Audiência
Pública: Busca Ativa - Estratégias para Inserção
Familiar. O evento debateu sobre a visibilidade segura
das crianças e adolescentes aptos à adoção. O evento
foi totalmente virtual e transmitido simultaneamente
pelo Youtube do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso  (TJMT )  e  da  Assoc iação  pa ra  o
Desenvolvimento Social de Mato Grosso (APDM),
entidade ligada às primeiras damas dos Municípios do
Estado. Assista AQUI.

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, Maria Erotides Kneip, enalteceu o trabalho
dos grupos de busca ativa de pretendentes à adoção e
citou o papa João Paulo II Francisco que disse que a
família é o santuário da vida. Temos que ter coragem
de sustentar nossas ações, são vidas humanas que
estão dependendo de nós, estão sem famílias. Elas
precisam ser conhecidas, serem vistas e amadas ,
ponderou a desembargadora.

A juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, juíza
Christiane da Costa Marques Neves Christiane da
Costa Marques Neves, foi a mediadora do evento que
deu voz a três eixos. No primeiro painel os
debatedores trataram sobre o direito à convivência
familiar e comunitária e contou com a participação do
procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Sávio Renato
Bittencourt Soares Silva.

Em sua fala, ele defendeu que as crianças precisam
ser vistas, ser conhecidas. Precisamos promover o
encontro de amor, não apenas com fotos e com
papelzinhos. Temos que deixar que elas sejam
notadas, com troca de olhares, que os pais analisem
suas alminhas, seus desenhos, notas escolares,
dificuldades e qualidades. Isso faz total diferença.
Além disso, temos que dar visibilidade ao processo de
infância e juventude, para que a sociedade civil saiba
das condições as quais essas crianças estão sendo
submetidas , comentou.

Para ilustrar essa rede de apoio, a juíza do Tribunal

de Justiça de Pernambuco, Hélia Viegas Silva, falou
sobre a experiência com o projeto "Família: Um direito
de toda criança e adolescente". A nossa maior missão
é garantir o direito à convivência familiar e comunitária
da criança e do adolescente principalmente quando
eles estão em situação de acolhimento institucional.
Estamos disponíveis e empenhados a apoiar os
envolvidos na Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente nas suas ações, em especial os juízes e
a equipe interprofissional das varas", pontuou e
emendou que o que os olhos não vêem o coração não
sente , em alusão as crianças que não podem ter suas
imagens divulgadas para pretendentes aptos a
adoção.

Durante o Eixo 2, no qual foram debatidos o tema
sobre  a  v is ib i l idade segura  de cr ianças e
adolescentes, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), Sérgio Luiz Kreuz, expl icou sobre a
experiência com o aplicativo A.DOT (ferramenta de
Busca Ativa). O Aplicativo possibi l i ta que os
pretendentes habilitados conheçam as crianças e
adolescentes em condições jurídicas de adoção
mesmo com perfil diferente daquele inicialmente
pretendido pela maioria dos futuros pais e mães.

A principal funcionalidade do App A.DOT é fazer com
que essas crianças e adolescentes não sejam apenas
números no Cadastro Nacional de Adoção e que
tenham novas possibilidades, deixando de ser
invisíveis através de fotos e vídeos. Desta forma, o
apl icat ivo oferece a opor tunidade delas se
apresentarem e contarem um pouco de si à sua futura
família. O acolhimento institucional não pode ser a
solução para essas crianças. Não podemos nos
conformar em manter essas crianças ali internadas
indefinidamente. Precisamos encontrar acolhimento
familiar e pretendentes. O abrigo é a pior solução que
temos para essas crianças.

Já a advogada do Rio de Janeiro, Silvana do Monte
Moreira, comentou que os grupos de apoio e busca
ativa são extremamente relevantes. Para encontrar
pais para essas crianças que estão fora das buscas.
Essas crianças e adolescentes que não estão nos
perfis preferidos pelos adotantes, com irmãos, com
algum desafio cognitivo precisam ser vistas , mostrou
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Silvana após de exibir fotos de várias adoções bem
sucedidas que foram concretizadas por meio de
esforço de grupos de busca ativa que vieram desde o
Orkut, email e outras ferramentas de conexão social.

Durante o último Eixo 3 - que tratou da busca ativa
para adoção - o juiz do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJES), Ewerton Nicoli, argumentou que
a família é um direito de todos. O magistrado falou
sobre o projeto do seu estado "Esperando por Você".
O trabalho visa mudar o futuro de crianças e
adolescentes que vivem há anos em instituições de
acolhimento do Espírito Santo, especificamente as
crianças mais velhas, os grupos de irmãos e aquelas
que possuem alguma condição especial de saúde.

A campanha dá voz a esses meninos e meninas,
órfãos ou destituídos de suas famílias de origem e que
já estão prontos para a adoção. Eles revelam suas
qualidades, habilidades, potencialidades e sonhos.
Participam do projeto apenas crianças e adolescentes
para os quais não foram encontrados pretendentes
nas buscas estaduais, nacionais e internacionais
realizadas pela equipe da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção , explicou Ewerton Nicoli.

A fundadora da Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (AMPARA), Lindacir
Rocha Bernardon, narrou sua experiência própria com
a adoção e comentou como iniciou a parceria com o
Judiciário mato-grossense. Percebemos ao longo do
nosso trabalho que precisávamos correr atrás de
pretendentes aptos. A relevância da busca ativa para
essas crianças e adolescentes institucionalizados ,
lembrou.

Por fim, o juiz Coordenador da Infância e Juventude de
Mato Grosso (CIJ), Túlio Duailibi Alves Souza
encerrou dizendo que falar em busca ativa é uma
tentativa de conciliar razão versus emoção. Emoção
porque quando se tentou fazer um trabalho
responsável de instituições serias, para dar visibilidade
as crianças institucionalizadas, nossas ações foram
execradas de forma inescrupulosa e tivemos que dar
satisfações para órgãos de imprensa nacionais e
internacionais. Por outro lado, usamos a racionalidade
para apresentar uma bela técnica e sem utilizar a
emoção como argumentação e sim a razão. Essa
audiência pública é um passo importante para
criarmos e aperfeiçoarmos métodos mais ousados
para dar visibilidade a essas crianças. Essas crianças
precisam ter visibilidade segura, pois elas estão ali
esperando e nós temos essa obrigação de responder
à altura, concluiu.

A audiência concluiu uma série de eventos sobre
adoção desenvolvidos pela Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (Ceja) ligada à Corregedoria-

Geral da Justiça com o apoio da Presidência e Vice-
Presidência do TJMT e uma Rede de Proteção
formada entre outros, por parceiros como o Ministério
Público, Assembleia Legislativa, Governo de Mato
Grosso e Associação Mato-grossense de Pesquisa e
Apoio à Adoção (Ampara).

Site: https://www.folhamax.com/cidades/audiencia-
debate-formas-seguras-para-dar-visibilidade-a-criancas-
e-adolescentes-aptos-a-adocao/306426
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Tribunal de Justiça de MT

A visibilidade e a importância de estratégias de
promoção de uma busca ativa de pretendentes à
adoção foram os eixos norteadores da Audiência
Pública: Busca Ativa - Estratégias para Inserção
Familiar. O evento debateu sobre a visibilidade segura
das crianças e adolescentes aptos à adoção. O evento
foi totalmente virtual e transmitido simultaneamente
pelo Youtube do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso  (TJMT )  e  da  Assoc iação  pa ra  o
Desenvolvimento Social de Mato Grosso (APDM),
entidade ligada às primeiras damas dos Municípios do
Estado. Assista AQUI .

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, Maria Erotides Kneip, enalteceu o trabalho
dos grupos de busca ativa de pretendentes à adoção e
citou o papa João Paulo II Francisco que disse que a
família é o santuário da vida. Temos que ter coragem
de sustentar nossas ações, são vidas humanas que
estão dependendo de nós, estão sem famílias. Elas
precisam ser conhecidas, serem vistas e amadas ,
ponderou a desembargadora.

A juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, juíza
Christiane da Costa Marques Neves Christiane da
Costa Marques Neves, foi a mediadora do evento que
deu voz a três eixos. No primeiro painel os
debatedores trataram sobre o direito à convivência
familiar e comunitária e contou com a participação do
procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Sávio Renato
Bittencourt Soares Silva.

Em sua fala, ele defendeu que as crianças precisam
ser vistas, ser conhecidas. Precisamos promover o
encontro de amor, não apenas com fotos e com
papelzinhos. Temos que deixar que elas sejam
notadas, com troca de olhares, que os pais analisem
suas alminhas, seus desenhos, notas escolares,
dificuldades e qualidades. Isso faz total diferença.
Além disso, temos que dar visibilidade ao processo de
infância e juventude, para que a sociedade civil saiba
das condições as quais essas crianças estão sendo
submetidas , comentou.

Para ilustrar essa rede de apoio, a juíza do Tribunal

de Justiça de Pernambuco, Hélia Viegas Silva, falou
sobre a experiência com o projeto "Família: Um direito
de toda criança e adolescente". A nossa maior missão
é garantir o direito à convivência familiar e comunitária
da criança e do adolescente principalmente quando
eles estão em situação de acolhimento institucional.
Estamos disponíveis e empenhados a apoiar os
envolvidos na Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente nas suas ações, em especial os juízes e
a equipe interprofissional das varas", pontuou e
emendou que o que os olhos não vêem o coração não
sente , em alusão as crianças que não podem ter suas
imagens divulgadas para pretendentes aptos a
adoção.

Durante o Eixo 2, no qual foram debatidos o tema
sobre  a  v is ib i l idade segura  de cr ianças e
adolescentes, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), Sérgio Luiz Kreuz, expl icou sobre a
experiência com o aplicativo A.DOT (ferramenta de
Busca Ativa). O Aplicativo possibi l i ta que os
pretendentes habilitados conheçam as crianças e
adolescentes em condições jurídicas de adoção
mesmo com perfil diferente daquele inicialmente
pretendido pela maioria dos futuros pais e mães.

A principal funcionalidade do App A.DOT é fazer com
que essas crianças e adolescentes não sejam apenas
números no Cadastro Nacional de Adoção e que
tenham novas possibilidades, deixando de ser
invisíveis através de fotos e vídeos. Desta forma, o
apl icat ivo oferece a opor tunidade delas se
apresentarem e contarem um pouco de si à sua futura
família. O acolhimento institucional não pode ser a
solução para essas crianças. Não podemos nos
conformar em manter essas crianças ali internadas
indefinidamente. Precisamos encontrar acolhimento
familiar e pretendentes. O abrigo é a pior solução que
temos para essas crianças.

Já a advogada do Rio de Janeiro, Silvana do Monte
Moreira, comentou que os grupos de apoio e busca
ativa são extremamente relevantes. Para encontrar
pais para essas crianças que estão fora das buscas.
Essas crianças e adolescentes que não estão nos
perfis preferidos pelos adotantes, com irmãos, com
algum desafio cognitivo precisam ser vistas , mostrou

12



JORNAL O DIÁRIO / MT - NOTÍCIAS. Ter, 1 de Junho de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silvana após de exibir fotos de várias adoções bem
sucedidas que foram concretizadas por meio de
esforço de grupos de busca ativa que vieram desde o
Orkut, email e outras ferramentas de conexão social.

Durante o último Eixo 3 - que tratou da busca ativa
para adoção - o juiz do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJES), Ewerton Nicoli, argumentou que
a família é um direito de todos. O magistrado falou
sobre o projeto do seu estado "Esperando por Você".
O trabalho visa mudar o futuro de crianças e
adolescentes que vivem há anos em instituições de
acolhimento do Espírito Santo, especificamente as
crianças mais velhas, os grupos de irmãos e aquelas
que possuem alguma condição especial de saúde.

A campanha dá voz a esses meninos e meninas,
órfãos ou destituídos de suas famílias de origem e que
já estão prontos para a adoção. Eles revelam suas
qualidades, habilidades, potencialidades e sonhos.
Participam do projeto apenas crianças e adolescentes
para os quais não foram encontrados pretendentes
nas buscas estaduais, nacionais e internacionais
realizadas pela equipe da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção , explicou Ewerton Nicoli.

A fundadora da Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (AMPARA), Lindacir
Rocha Bernardon, narrou sua experiência própria com
a adoção e comentou como iniciou a parceria com o
Judiciário mato-grossense. Percebemos ao longo do
nosso trabalho que precisávamos correr atrás de
pretendentes aptos. A relevância da busca ativa para
essas crianças e adolescentes institucionalizados ,
lembrou.

Por fim, o juiz Coordenador da Infância e Juventude de
Mato Grosso (CIJ), Túlio Duailibi Alves Souza
encerrou dizendo que falar em busca ativa é uma
tentativa de conciliar razão versus emoção. Emoção
porque quando se tentou fazer um trabalho
responsável de instituições serias, para dar visibilidade
as crianças institucionalizadas, nossas ações foram
execradas de forma inescrupulosa e tivemos que dar
satisfações para órgãos de imprensa nacionais e
internacionais. Por outro lado, usamos a racionalidade
para apresentar uma bela técnica e sem utilizar a
emoção como argumentação e sim a razão. Essa
audiência pública é um passo importante para
criarmos e aperfeiçoarmos métodos mais ousados
para dar visibilidade a essas crianças. Essas crianças
precisam ter visibilidade segura, pois elas estão ali
esperando e nós temos essa obrigação de responder
à altura, concluiu.

A audiência concluiu uma série de eventos sobre
adoção desenvolvidos pela Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (Ceja) ligada à Corregedoria-

Geral da Justiça com o apoio da Presidência e Vice-
Presidência do TJMT e uma Rede de Proteção
formada entre outros, por parceiros como o Ministério
Público, Assembleia Legislativa, Governo de Mato
Grosso e Associação Mato-grossense de Pesquisa e
Apoio à Adoção (Ampara).

Veja mais matérias correlatas:

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Membros do Judiciário recebem moção de Câmara de
Cuiabá

Mês da adoção: Primavera do Leste prepara curso
virtual para pretendentes a adoção

Ulisses Lalio

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do
TJMT

imprensa@tjmt.jus.br

Fonte: Tribunal de Justiça de MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/audiencia-debate-formas-seguras-para-dar-
visibilidade-a-criancas-e-adolescentes-aptos-a-
adocao/261527
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No último dia do mês de maio a sociedade mato-
grossense debateu durante a Audiência Pública
Busca Ativa: Estratégias para Inserção Familiar a
visibilidade segura das crianças e adolescente aptos à
adoção no Estado. O evento foi totalmente virtual e
transmitido simultaneamente pelo youtube do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e da Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado.

A audiência concluiu uma série de eventos sobre
adoção desenvolvidos pela Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (Ceja) ligada à Corregedoria-
Geral da Justiça com o apoio da Presidência e Vice-
Presidência do TJMT e uma Rede de Proteção
formada entre outros, por parceiros como o Ministério
Público, Assembleia Legislativa, Governo de Mato
Grosso e Associação Mato-grossense de Pesquisa e
Apoio à Adoção (Ampara).

O procurador Paulo Roberto Jorge do Prado iniciou
saudando a todas as crianças e adolescentes que
estão acolhidas e a todas as famílias que de alguma
forma sofrem em decorrência da pandemia. "Elogio o
gesto do Judiciário em se abrir para ouvir. Somos
órgãos públicos, portanto devemos ouvir a sociedade
para melhorarmos nossos procedimentos. Os
palestrantes foram escolhidos a dedo e teremos um
excelente evento", considerou o procurador da Infância
e Adolescente. O vice-presidente da Comissão
E s t a d u a l  J u d i c i á r i a  d e  A d o ç ã o  ( C e j a ) ,
desembargador Paulo da Cunha, também fez uso da
palavra. "Preconceitos sobre o instituto, a preferência
por bebês, crianças com deficiências, todo isso
emperra os procedimentos l igados à adoção.
Devemos mudar conceitos e melhorar serviços",
observou o magistrado.

"Criança é sujeito de direito e não propriedade de
alguém. Desejo que novos caminhos sejam traçados
após este encontro e todos os outros que já
realizamos este mês e contem com nossa comissão
da OAB para dinamizar todo o necessário em prol
desta causa tão importante", disse a presidente da
Comissão de Infância e Juventude da OAB/MT,
Tatiane Barros Ramalho.

O corregedor iniciou seu pronunciamento perguntando
aos participantes sobre alguns perfis de pessoas

adotadas e que tiveram notório sucesso público. Entre
eles este exemplo: "Ele foi colocado para adoção
porque sua mãe biológica estava na faculdade quando
o teve e os pais  dela não aprovavam seu
relacionamento com um imigrante sírio/muçulmano.
Alguém tem ideia de quem estou falando? Ele foi um
dos homens mais ricos e influentes do mundo,
certamente já utilizamos algumas de suas invenções.
Steve Jobs. O criador da Apple, que revolucionou pelo
menos seis indústrias: computadores pessoais, filmes
de animação, música, telefones, tablets e publicações
digitais", revelou o magistrado propondo uma grande
reflexão de todos, sobre as possibilidades geradas
pela adoção.

Ele continuou: "Chegamos ao último dia do mês de
maio e realizamos dezenas de eventos.milhares de
pessoas part iciparam e principalmente foram
impactadas. Agradeço ao apoio de cada um dos
senhores. Ao empenho em cada evento, em cada
entrevista dada, em cada fala proferida, pois de
alguma maneira, alguém foi tocado e o trabalho da
adoção é este, também. Tocar os corações das
pessoas, formando uma grande rede de amor e
acolhimento. Chegará o dia em que não precisaremos
de instituições, pois seremos uma sociedade
acolhedora, aí sim, nosso propósito será totalmente
justificado", concluiu o corregedor.

"Precisamos sair deste encontro com alguma
estratégia diferenciada. Tenho certeza que o
corregedor Zuquim já aceitou uma das propostas de
ampliar os serviços da Ampara para os polos judiciais
de nosso Estado. Parabenizo muito o formato que o
senhor trouxe a esta audiência pública. Não é possível
que nós consigamos dormir tranquilos sabendo que
temos 430 crianças que ainda estão acolhidas em
nosso Estado. Temos muito que fazer", sustentou a
desembargadora  Mar ia Erot ides Kneip.  Ela
representou a presidente do TJMT, Maria Helena
Gargaglione Póvoas. Em seguida foi apresentado um
vídeo sobre uma adoção realizada após o evento
Adoção na Passarela, feito no ano passado. Clique
aqui para assistir.

A juíza auxiliar da Corregedoria-Geral do Estado
Christiane da Costa Marques Neves concluiu a parte
dos pronunciamentos das autoridades. "O que os
olhos veem o coração sente". "Está é uma frase da
senhora Lindacir, fundadora da Ampara. E assim
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pudemos comprovar por diversas situações que já
vivenciamos. Tivemos um caso recente de uma
pessoa que estava no interior do Estado de São Paulo
e assim que ela recebeu um vídeo de uma criança
especial, acolhida no interior de nosso Estado, ela
identificou como filha dela. Penso que devemos
incentivar isso mais. Eu agradeço muito pela grande
oportunidade que estamos gerando, estou ansiosa
para ouvir nossos palestrantes", revelou a magistrada
que é responsável pela temática da Adoção na
Corregedoria do TJMT.

Ainda participam da audiência a vice-presidente do
TJMT, desembargador Maria Aparecida Ribeiro,
que também é responsável pela Coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar no Âmbito do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso  (Cemulher), o juiz
responsável pela Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ), Tulio Duailibi Alves Souza, o
secretário de assessoria parlamentar do TCE-MT,
Carlos Brito, representando o presidente  da
instituição, conselheiro Guilherme Maluf, a secretária-
adjunta de Ação Governamental da Casa Civil de MT,
Cláudia Cristina Ferraz de Souza, representando o
secretário Mauro Carvalho, a presidente  da
Associação para o Desenvolvimento Social de Mato
Grosso  (APDM), Sheila Pedroso da Silva, a
presidente da Associação Mato-Grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Daisy Anne
Guilem, além de vários magistrados, servidores e
pessoas ligadas à causa da Adoção.

Veja AQUI o vídeo - Adoção tardia é uma decisão que
transforma vidas

Leia mais sobre a programação desenvolvida em maio

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Membros do Judiciário recebem moção de Câmara de
Cuiabá

Mês da adoção: Primavera do Leste prepara curso
virtual para pretendentes a adoção

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Site: https://paginadoestado.com.br/audiencia-publica-
reune-rede-de-protecao-em-prol-da-adocao/
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Tribunal de Justiça de MT

No último dia do mês de maio a sociedade mato-
grossense debateu durante a Audiência Pública
Busca Ativa: Estratégias para Inserção Familiar a
visibilidade segura das crianças e adolescente aptos à
adoção no Estado. O evento foi totalmente virtual e
transmitido simultaneamente pelo youtube do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e da Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado.

A audiência concluiu uma série de eventos sobre
adoção desenvolvidos pela Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (Ceja) ligada à Corregedoria-
Geral da Justiça com o apoio da Presidência e Vice-
Presidência do TJMT e uma Rede de Proteção
formada entre outros, por parceiros como o Ministério
Público, Assembleia Legislativa, Governo de Mato
Grosso e Associação Mato-grossense de Pesquisa e
Apoio à Adoção (Ampara).

O procurador Paulo Roberto Jorge do Prado iniciou
saudando a todas as crianças e adolescentes que
estão acolhidas e a todas as famílias que de alguma
forma sofrem em decorrência da pandemia. "Elogio o
gesto do Judiciário em se abrir para ouvir. Somos
órgãos públicos, portanto devemos ouvir a sociedade
para melhorarmos nossos procedimentos. Os
palestrantes foram escolhidos a dedo e teremos um
excelente evento", considerou o procurador da Infância
e Adolescente. O vice-presidente da Comissão
E s t a d u a l  J u d i c i á r i a  d e  A d o ç ã o  ( C e j a ) ,
desembargador Paulo da Cunha, também fez uso da
palavra. "Preconceitos sobre o instituto, a preferência
por bebês, crianças com deficiências, todo isso
emperra os procedimentos l igados à adoção.
Devemos mudar conceitos e melhorar serviços",
observou o magistrado.

"Criança é sujeito de direito e não propriedade de
alguém. Desejo que novos caminhos sejam traçados
após este encontro e todos os outros que já
realizamos este mês e contem com nossa comissão
da OAB para dinamizar todo o necessário em prol
desta causa tão importante", disse a presidente da
Comissão de Infância e Juventude da OAB/MT,
Tatiane Barros Ramalho.

O corregedor iniciou seu pronunciamento perguntando
aos participantes sobre alguns perfis de pessoas
adotadas e que tiveram notório sucesso público. Entre
eles este exemplo: "Ele foi colocado para adoção
porque sua mãe biológica estava na faculdade quando
o teve e os pais  dela não aprovavam seu
relacionamento com um imigrante sírio/muçulmano...
Alguém tem ideia de quem estou falando? Ele foi um
dos homens mais ricos e influentes do mundo,
certamente já utilizamos algumas de suas invenções.
Steve Jobs. O criador da Apple, que revolucionou pelo
menos seis indústrias: computadores pessoais, filmes
de animação, música, telefones, tablets e publicações
digitais", revelou o magistrado propondo uma grande
reflexão de todos, sobre as possibilidades geradas
pela adoção.

Ele continuou: "Chegamos ao último dia do mês de
maio e realizamos dezenas de eventos...milhares de
pessoas part iciparam e principalmente foram
impactadas. Agradeço ao apoio de cada um dos
senhores. Ao empenho em cada evento, em cada
entrevista dada, em cada fala proferida, pois de
alguma maneira, alguém foi tocado e o trabalho da
adoção é este, também. Tocar os corações das
pessoas, formando uma grande rede de amor e
acolhimento. Chegará o dia em que não precisaremos
de instituições, pois seremos uma sociedade
acolhedora, aí sim, nosso propósito será totalmente
justificado", concluiu o corregedor.

"Precisamos sair deste encontro com alguma
estratégia diferenciada. Tenho certeza que o
corregedor Zuquim já aceitou uma das propostas de
ampliar os serviços da Ampara para os polos judiciais
de nosso Estado. Parabenizo muito o formato que o
senhor trouxe a esta audiência pública. Não é possível
que nós consigamos dormir tranquilos sabendo que
temos 430 crianças que ainda estão acolhidas em
nosso Estado. Temos muito que fazer", sustentou a
desembargadora  Mar ia Erot ides Kneip.  Ela
representou a presidente do TJMT, Maria Helena
Gargaglione Póvoas. Em seguida foi apresentado um
vídeo sobre uma adoção realizada após o evento
Adoção na Passarela, feito no ano passado. Clique
aqui para assistir.

A juíza auxiliar da Corregedoria-Geral do Estado
Christiane da Costa Marques Neves concluiu a parte
dos pronunciamentos das autoridades. "O que os
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olhos veem o coração sente". "Está é uma frase da
senhora Lindacir, fundadora da Ampara. E assim
pudemos comprovar por diversas situações que já
vivenciamos. Tivemos um caso recente de uma
pessoa que estava no interior do Estado de São Paulo
e assim que ela recebeu um vídeo de uma criança
especial, acolhida no interior de nosso Estado, ela
identificou como filha dela. Penso que devemos
incentivar isso mais. Eu agradeço muito pela grande
oportunidade que estamos gerando, estou ansiosa
para ouvir nossos palestrantes", revelou a magistrada
que é responsável pela temática da Adoção na
Corregedoria do TJMT.

Ainda participam da audiência a vice-presidente do
TJMT, desembargador Maria Aparecida Ribeiro,
que também é responsável pela Coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar no Âmbito do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso  (Cemulher), o juiz
responsável pela Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ), Tulio Duailibi Alves Souza, o
secretário de assessoria parlamentar do TCE-MT,
Carlos Brito, representando o presidente  da
instituição, conselheiro Guilherme Maluf, a secretária-
adjunta de Ação Governamental da Casa Civil de MT,
Cláudia Cristina Ferraz de Souza, representando o
secretário Mauro Carvalho, a presidente  da
Associação para o Desenvolvimento Social de Mato
Grosso  (APDM), Sheila Pedroso da Silva, a
presidente da Associação Mato-Grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Daisy Anne
Guilem, além de vários magistrados, servidores e
pessoas ligadas à causa da Adoção.

Veja AQUI o vídeo - Adoção tardia é uma decisão que
transforma vidas

Leia mais sobre a programação desenvolvida em maio

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Membros do Judiciário recebem moção de Câmara de
Cuiabá

Mês da adoção: Primavera do Leste prepara curso
virtual para pretendentes a adoção

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/audiencia-publica-reune-rede-de-protecao-em-
prol-da-adocao/261464
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Audiência pública vai debater estratégias
para inserção familiar de crianças acolhidas
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Leiagora

As inscrições para a audiência pública Busca Ativa:
Estratégias para Inserção Familiar seguem abertas até
às 12h do dia 31 de maio (segunda-feira). No evento
será discutida a visibilidade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O debate com toda a
sociedade ocorrerá no mesmo dia 31, entre 13h30 e
18h e será totalmente virtual.

Os interessados em enviar perguntas devem se
inscrever. Após a inscrição será encaminhado o
acesso à Plataforma Teams, por meio do link que será
disponibilizado. Clique aqui para fazer a inscrição em
um dos três eixos abordados. Quem quiser apenas
acompanhar pode assistir pelo canal do Youtube do
Poder Judiciário de Mato Grosso. Participe deste
momento importante. Exerça sua cidadania.

O evento é uma promoção dos parceiros da Rede de
Proteção. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso,
O Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo
de Mato Grosso, Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado, entre outros parceiros. Clique
aqui para ter acesso à programação do evento .

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. São disponibilizados apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção
(SNA) Mato Grosso possui atualmente 431 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 instituições no estado.
Destes, 199 são do sexo masculino e 232 do feminino.
Por idade: zero a nove anos: 169, entre nove e 12
anos: 60, e entre 12 e 18 anos: 202.

Ao todo 40 estão aptos para adoção no Estado. Por
Gênero: Masculino, são 26 registros, Feminino: 14
registros. Com deficiência física e mental: oito; sem

deficiência: 32.

Da assessoria

Site:
https://www.leiagora.com.br/noticia/100023/audiencia-
publica-vai-debater-estrategias-para-insercao-familiar-
de-criancas-acolhidas
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Audiência Pública discute estratégias para
inserção familiar
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Continuam abertas até às 12h de segunda-feira (31/5)
as inscrições para a Audiência Pública Busca Ativa:
Estratégias para Inserção Familiar. No evento será
discutida a visibil idade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O debate com toda a
sociedade ocorrerá na segunda, entre 13h30 e 18h.
Será totalmente virtual. Os interessados em enviar
perguntas devem se inscrever. Após a inscrição será
encaminhado o acesso à Plataforma Teams, por meio
do link que será disponibilizado. Clique aqui para fazer
a inscrição em um dos três eixos abordados. Quem
quiser apenas acompanhar pode assistir pelo canal do
You tube do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Participe deste momento importante. Exerça sua
cidadania.

O evento é uma promoção dos parceiros da Rede de
Proteção. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso,
o Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo
de Mato Grosso, Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado, entre outros parceiros. Clique
aqui para ter acesso à programação do evento.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. São disponibilizados apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção
(SNA) Mato Grosso possui atualmente 431 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 instituições no estado.
Destes, 199 são do sexo masculino e 232 do feminino.
Por idade: zero a nove anos: 169, entre nove e 12
anos: 60 e entre 12 e 18 anos: 202. Ao todo 40 estão
aptos para adoção no Estado. Por Gênero: Masculino,
são 26 registros, Feminino: 14 registros. Com
deficiência física e mental: oito; sem deficiência: 32.

Confira aqui a programação.

Site:
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http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/39
/materia/257171/t/Audi%EAncia+P%FAblica+discute+estr
at%E9gias+para+inser%E7%E3o+familiar

20



Inscrições para debate sobre imagens de
crianças acolhidas estão no fim
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Redação

Continuam abertas até às 12h desta segunda-feira
(31/5) as inscrições para a Audiência Pública Busca
Ativa: Estratégias para Inserção Familiar. No evento
será discutida a visibilidade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O debate com toda a
sociedade ocorrerá na segunda, entre 13h30 e 18h.
Será totalmente virtual. Os interessados em enviar
perguntas devem se inscrever. Após a inscrição será
encaminhado o acesso à Plataforma Teams, por meio
do link que será disponibilizado. Clique AQUI para
fazer a inscrição em um dos três eixos abordados.
Quem quiser apenas acompanhar pode assistir pelo
canal do You tube do Poder Judiciário de Mato
Grosso. Participe deste momento importante. Exerça
sua cidadania.

O evento é uma promoção dos parceiros da Rede de
Proteção. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso,
O Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo
de Mato Grosso, Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado, entre outros parceiros. Clique
aqui para ter acesso à programação do evento.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. São disponibilizados apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção
(SNA) Mato Grosso possui atualmente 431 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 instituições no estado.
Destes, 199 são do sexo masculino e 232 do feminino.
Por idade: zero a nove anos: 169, entre nove e 12
anos: 60 e entre 12 e 18 anos: 202. Ao todo 40 estão
aptos para adoção no Estado. Por Gênero: Masculino,
são 26 registros, Feminino: 14 registros. Com
deficiência física e mental: oito; sem deficiência: 32.

Acesse AQUI o hotsite da audiência pública.

Confira AQUI a programação.

Assista a audiencia pública pelo canal do TJMT no
Youtube. Clique AQUI.

Site: http://oempallador.com.br/inscricoes-para-debate-
sobre-imagens-de-criancas-acolhidas-estao-no-fim/
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É mito que crianças não se adaptam e
atrapalham adoções; processo é seguro
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Reprodução

A adoção no Brasil, apesar da evolução dos últimos
anos, ainda é um tabu. Há quem defenda riscos em
adotar uma criança, ao contrário de dados públicos,
como o do Poder Judiciário ,  que garante a
preparação psicológica de crianças e adolescentes,
além dos candidatos a adoção. Em Mato Grosso, a
lista de pretendentes se aproxima de mil, entre casais
e pessoas solteiras, que sonham em crescer a família.
Para elucidar os fatos, oentrevistou a Elaine Zorgetti,
que é secretária-geral da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (Ceja) desde o ano de 2011,
onde garantiu que o processo de adoção é a última
alternativa de acolhimento de crianças que foram
abandonadas ou saíram, por algum motivo, do seio
familiar da família biológica. A secretária ainda garante
que o risco de não adaptação existe, mas é pequeno,
pois a burocracia também garante este tempo de
preparação para pessoas que sonham com a adoção.
Contrariando o que se diz, ela diz que a burocracia
pode possibilitar uma adoção em até cento e vinte
dias. O que demora neste processo, grande parte das
vezes, são os critérios de exigências no perfil das
crianças. Quem tem o perfil aberto, segundo a
servidora, nã demonstra dificuldade no processo.

____________________________________________
___

Confira os melhores trechos da entrevista

Acredita que a adoção ainda é um tabu no Brasil?

A adoção ainda tem muitos mitos e preconceitos, teve
um grande avanço no assunto adoção nos últimos
anos, mas ainda existem os tabus, preconceitos, que
envolve a adoção. Um deles é aquela criança que virá
a ser adotada, virá com vários problemas, que a
genética irá influenciar e cria-se esse preconceito em
volta do que é a adoção. A gente sabe que não é isso.
Quando a pessoa está disposta mesmo a adotar, o
amor transforma. Quem está disposto a ser um pai ou
uma mãe, com muita paciência e muita preparação,
saber de todas as etapas e possíveis dificuldades que
virão com a adoção.

Quais tipos de ações são promovidas e, por quem,
para reverter essa realidade?

Quanto o poder judiciário, quanto todas as pessoas
envolvidas na rede de adoção, principalmente os
grupos de adoção, vem trabalhando com campanhas,
muita divulgação e muita orientação, ainda mais em
tempo de pandemia - porque antes da pandemia
fazíamos muita coisa presencial. Divulgando vários
eventos juntos a sociedade. Graças a nossa
tecnologia temos conseguido chegar a sociedade.
Estamos no mês de adoção, que é lembrado no dia 25
de março, o Dia Nacional da Adoção - então o Brasil
todo está incluído nesse assunto.

Além do preconceito, existem outros fatores que
inibem a adoção? Quais são eles?

Não sei se inibem, mas dificultam. As crianças e
adolescentes são acolhidos em uma instituição, uma
unidade de acolhimento, por algum motivo. Alguns
desses motivos podem ser abandono, maus-tratos,
riscos de vida. Eles vão para essa unidade e não são
colocados de imediato para a adoção, primeiro será
feito um procedimento de medida protetiva, e
averiguar realmente a situação daquela criança ou
adolescente. Nessa etapa fazem parte a Defensoria
Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, que
irá verificar a situação dessa criança, que irão verificar
a possibilidade de reintegrar essa criança a família,
porque se for um problema de risco de vida no sentido
de vulnerabilidade e pobreza, que possam ser
resolvidos, então precisa ser feita alguma coisa por
essa família. Nesse caso pode retornar para a família
de origem ou família extensa, que podem ser avós ou
tios. Não sendo possível, é feita a destituição do poder
familiar, e aí sim a criança irá para o processo de
disponibilidade de adoção. Existe todo o trâmite para
proteger essa criança ou esse adolescente.

Sabemos que a burocracia é importante para a
segurança das adoções. No entanto, ela costuma ser
alvo de críticas, como severas demais. Elas costumam
durar quantos anos, pra que servem e quais os tipos
de critérios são importantes nesse processo?

Após a pessoa estar habilitada, ela vai aguardar a
criança desejada no perfil que ela colocou ali no
cadastro. A criança para ficar disponível para a adoção
passa por esse processo de destituição familiar. O
nosso Estatuto da Criança e Adolescente (ECA),
estabelece que tanto para a destituição do poder
familiar, quanto para a adoção o prazo é de 120 dias.
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No entanto, as vezes, não é possível se fazer a
destituição porque a assistente social e a psicóloga
procuram essa família e, nesse processo, a família
extensa pode morar em outro Estado e isso demora
um pouco mais no processo, porque pede-se uma
carta precatória, se essa família manifestar interesse
nessa criança faz novamente o mesmo estudo, porque
não importa só o parentesco, tem que ter afetividade e
afinidade, além da estrutura, só parentesco mão é
uma causa para que a criança ou adolescente retorne
para a família. Se essa criança for destituida do poder
familiar e for pra um responsável pretendente
devidamente habilitado, o processo de adoção é
rápido e pode durar cerca de 120 dias. Toda essa
burocracia é para proteger a criança ou o adolescente
e também o pretendente. A gente enfatiza muito que o
processo seja legal e a pessoa não pegue diretamente
de uma mãe gestante ou outra que estiver doando
uma criança, e a mãe, que não tem condições, pode
fazer a entrega da criança, não é crime, chama-se
entrega voluntária. O ECA tem todas as regras e ela
vai ter toda segurança e sigilo para isso. O abandono
é crime, mas a entrega voluntária é legal.

Os candidatos a adoção costumam preferir crianças
mais jovens? Qual a faixa etária mais adotada e
também a menos adotada?

Em Mato Grosso temos um cadastro com 832
pretendentes habilitados, entre eles, casais heteros,
homossexuais, só um homem ou uma mulher,
qualquer pessoa pode se habi l i tar  para ser
pretendente a adoção. O perfil desejado para os
pretendentes continua sendo a faixa etária, tivemos
um avanço muito grande em relação a sexo e cor, a
maioria coloca sexo e cores diferentes, mas a idade a
maioria coloca até cinco anos de idade. Há sete anos
atrás, a maioria dos pretendentes desejavam até três
anos e, ainda, de sexo feminino e cor branca. Agora, a
partir dos cinco anos, já fica mais complicado dessa
criança ser inserida e por isso temos o projeto do
Busca Ativa. Ainda temos também as crianças com
problemas de saúde, a maioria não aceita. Mais de
50% querem crianças de até dois anos de idade,
porque querem ter a experiência de ter um bebê. A
gente ressalta, que neste caso, demora muito mais na
fila.

Houve, em 2019, um desfile de crianças que estavam
aguardando adoção. O que foi debatido sobre isso e
como dar visibilidade para as crianças e adolescentes
sem que isso seja interpretado de forma negativa?

O caso do desfile e adoção com o caso das crianças e
adolescentes foi muito polemizado, não só no Brasil
como no mundo todo. Só que as pessoas viram só o
lado negativo, não viram o positivo. Porque essas
crianças precisam ser vistas. Lógico, com muita

responsabilidade, ali no desfile não tinha bebês e nem
crianças menores, eram só crianças maiores de nove
anos, já destituidas do poder familiar, adolescentes,
que já se encaixam na Busca Ativa. Esse projeto
Busca Ativa disponibiliza o nome das crianças e
adolescentes, o perfil, e teremos no dia 31 de março
uma audiência sobre este projeto, que é para debater
com a sociedade, qual a forma segura de divulgar,
então, essas imagens. Porque nós também não
podemos ficar de mãos atadas deixando essas
crianças e adolescentes mofarem nas unidades de
acolhimento. A sociedade tem que estar mais aberta,
porque as crianças precisam localizar uma família pra
elas.Naquela época, por conta daquele desfile, uma
criança de 12 anos foi adotada após ser vista por um
casal de pretendentes devidamente habilitado.

Site: https://www.rdnews.com.br/entrevista-especial/e-
mito-que-criancas-nao-se-adaptam-e-atrapalham-
adocoes-processo-e-seguro/144913
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Audiência Pública discute estratégias para
inserção familiar
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Ministério Público MT

Continuam abertas até às 12h de segunda-feira (31/5)
as inscrições para a Audiência Pública Busca Ativa:
Estratégias para Inserção Familiar. No evento será
discutida a visibil idade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O debate com toda a
sociedade ocorrerá na segunda, entre 13h30 e 18h.
Será totalmente virtual. Os interessados em enviar
perguntas devem se inscrever. Após a inscrição será
encaminhado o acesso à Plataforma Teams, por meio
do link que será disponibilizado. Clique aqui para fazer
a inscrição em um dos três eixos abordados. Quem
quiser apenas acompanhar pode assistir pelo canal do
You tube do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Participe deste momento importante. Exerça sua
cidadania.

O evento é uma promoção dos parceiros da Rede de
Proteção. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso,
o Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo
de Mato Grosso, Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado, entre outros parceiros. Clique
aqui para ter acesso à programação do evento.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. São disponibilizados apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção
(SNA) Mato Grosso possui atualmente 431 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 instituições no estado.
Destes, 199 são do sexo masculino e 232 do feminino.
Por idade: zero a nove anos: 169, entre nove e 12
anos: 60 e entre 12 e 18 anos: 202. Ao todo 40 estão
aptos para adoção no Estado. Por Gênero: Masculino,
são 26 registros, Feminino: 14 registros. Com
deficiência física e mental: oito; sem deficiência: 32.

Confira aqui a programação.

Assista a audiência pública pelo canal do TJMT no
YouTube .

(Assessoria do TJMT)

Fonte: MP MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/audiencia-publica-discute-estrategias-para-
insercao-familiar/261126
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Veja Bem MT

Continuam abertas até às 12h de segunda-feira (31/5)
as inscrições para a Audiência Pública Busca Ativa:
Estratégias para Inserção Familiar. No evento será
discutida a visibil idade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O debate com toda a
sociedade ocorrerá na segunda, entre 13h30 e 18h.
Será totalmente virtual. Os interessados em enviar
perguntas devem se inscrever. Após a inscrição será
encaminhado o acesso à Plataforma Teams, por meio
do link que será disponibilizado. Clique aqui para fazer
a inscrição em um dos três eixos abordados. Quem
quiser apenas acompanhar pode assistir pelo canal do
You tube do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Participe deste momento importante. Exerça sua
cidadania.

O evento é uma promoção dos parceiros da Rede de
Proteção. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso,
o Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo
de Mato Grosso, Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado, entre outros parceiros. Clique
aqui para ter acesso à programação do evento.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. São disponibilizados apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção
(SNA) Mato Grosso possui atualmente 431 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 instituições no estado.
Destes, 199 são do sexo masculino e 232 do feminino.
Por idade: zero a nove anos: 169, entre nove e 12
anos: 60 e entre 12 e 18 anos: 202. Ao todo 40 estão
aptos para adoção no Estado. Por Gênero: Masculino,
são 26 registros, Feminino: 14 registros. Com
deficiência física e mental: oito; sem deficiência: 32.

Confira aqui a programação.

Assista a audiência pública pelo canal do TJMT no
YouTube .

(Assessoria do TJMT)

Deputado Ulysses durante sessão na ALMT.

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Site: https://vejabemmt.com.br/poderes/audiencia-
publica-discute-estrategias-para-insercao-familiar/
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Redação

Continuam abertas até às 12h de segunda-feira (31/5)
as inscrições para a Audiência Pública Busca Ativa:
Estratégias para Inserção Familiar. No evento será
discutida a visibil idade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O debate com toda a
sociedade ocorrerá na segunda, entre 13h30 e 18h.
Será totalmente virtual. Os interessados em enviar
perguntas devem se inscrever. Após a inscrição será
encaminhado o acesso à Plataforma Teams, por meio
do link que será disponibilizado. Clique aqui para fazer
a inscrição em um dos três eixos abordados. Quem
quiser apenas acompanhar pode assistir pelo canal do
You tube do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Participe deste momento importante. Exerça sua
cidadania.

O evento é uma promoção dos parceiros da Rede de
Proteção. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso,
o Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo
de Mato Grosso, Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado, entre outros parceiros. Clique
aqui para ter acesso à programação do evento.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. São disponibilizados apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção
(SNA) Mato Grosso possui atualmente 431 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 instituições no estado.
Destes, 199 são do sexo masculino e 232 do feminino.
Por idade: zero a nove anos: 169, entre nove e 12
anos: 60 e entre 12 e 18 anos: 202. Ao todo 40 estão
aptos para adoção no Estado. Por Gênero: Masculino,
são 26 registros, Feminino: 14 registros. Com
deficiência física e mental: oito; sem deficiência: 32.

Confira aqui a programação.

Assista a audiência pública pelo canal do TJMT no
YouTube .

(Assessoria do TJMT)

Site: https://pagina1.com.br/audiencia-publica-discute-
estrategias-para-insercao-familiar/
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Poder Judiciário realiza nesta segunda
audiência pública para debater adoção

RD NEWS / MT - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 28 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Divulgação

Na próxima segunda (31) acontece a Audiência
Pública Busca Ativa: Estratégias para Inserção
Familiar. O evento, que discute o tema adoção, é
gratuito, online e livre para todos os públicos. Com
início às 13h30, a programação segue até às 18h,
contando com as participações de membros do Poder
Judiciário do Estado de Mato Grosso. As inscrições
seguem até segunda (31), às 12h, pela internet,
gratuitamente.

Entre os diálogos levantados no evento estão: o
Direito à Convivência Familiar e Comunitária e a
Busca Ativa, a Visibilidade Segura de Crianças e
Adolescentes e A Busca Ativa Para Adoção - Família
Direito De Todos.

Os participantes poderão fazer perguntas relacionadas
aos Eixos discutidos, desde que antecipadamente, no
momento da inscrição manifestem interesse. Após a
inscrição será encaminhado o acesso à Plataforma
Teams, por meio do link que será disponibilizado. Já
os que desejarem somente assistir à audiência é só
acessar assistir o canal do Youtube do Poder
Judiciário de Mato Grosso.

O evento é uma promoção dos parceiros da Rede de
Proteção. Além do Poder Judiciário de Mato Grosso,
O Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo
de Mato Grosso, Associação Mato-grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação
para o Desenvolvimento Social de Mato Grosso
(APDM), entidade ligada às primeiras damas dos
Municípios do Estado, entre outros parceiros.

Programação:

EIXO 1 - O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA E A BUSCA ATIVA

- 14h- Palestrante: Dr. Sávio Renato Bittencourt
Soares Silva, Procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro

- 14h30- Palestrante: Dra. Hélia Viegas Silva, Juíza de
Direito e Secretária Executiva da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção - CEJA, do Tribunal de Justiça
do Estado de Pernambuco - Experiência com o Projeto
"Família: Um direito de toda criança e adolescente".

- 15h- Participação/Debatedora: Priscila Barcellos-
Analista Judiciária/Pedagoga - TJPE

EIXO 2 - VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

- 15h15- Palestrante: Dr. Sérgio Luiz Kreuz, Juiz de
Direito - TJPR - Experiência com o Aplicativo A.DOT -
ferramenta de Busca Ativa.

- 15h45- Palestrante: Dra. Silvana do Monte Moreira -
Advogada do Estado do Rio de Janeiro.

- 16h15- Participação/Debatedora: Desembargadora
Maria Erotides Kneip - TJMT

EIXO 3 - BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA
DIREITO DE TODOS

- 16h30- Palestrante: Dr. Ewerton Nicoli, Juiz de
Direito - TJES - Experiência com o Projeto de Busca
Ativa "Esperando por Você".

- Participação/Debatedores:

- 17h- Lindacir Rocha Bernardon- AMPARA

- 17h15- Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, Juiz de Direito
- Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inscreva-se

Canal - Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Site: https://www.rdnews.com.br/cidades/poder-
judiciario-realiza-nesta-segunda-audiencia-publica-para-
debater-adocao/144965
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Webinário debate adoção e acolhimento
familiar em Mato Grosso
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
realizou, nessa terça-feira (25/5), o webinário Adoção
e Acolhimento familiar. O evento, no Dia Nacional da
Adoção, reuniu profissionais do Judiciário da rede de
apoio de diversas cidades do estado.

O corregedor-geral do TJMT, José Zuquim Nogueira,
salientou a dificuldade em se adotar pelas preferências
de perf i l .  "Mato Grosso  tem 430 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 locais, segundo dados
do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).
São 199 meninos e 231 meninas. Por outro lado,
temos 831 famílias candidatas a adotar. A conta não
fecha, pois a maioria faz exigências para adotar."

Ele conta que o desequilíbrio é flagrante em diversas
situações. "Enquanto 239 pretendentes à adoção
aceitam crianças de até 2 anos de idade e 264,
crianças de até 4 anos, temos apenas 12 registros de
pessoas interessadas que aceitam crianças de 12
anos, 8 registros de interessados que aceitam crianças
de até 14 anos e 5 registros de interessados na
adoção de crianças com 16 anos."

A juíza da 2ª Vara de Tangará da Serra (MT),
Leilamar Aparecida Rodrigues, apresentou os
passos para a adoção, anseios e dificuldades e as
vitórias também. Ela, que atua na comarca há seis
anos, constatou várias mudanças de perfil dos
interessados ao longo deste tempo. Falou de um casal
de outra comarca que passou pelo curso da Ampara e
alterou sua preferência para adoção. "A mãe me disse:
eu descobri que eu queria um filho, mas ele não
escolheu como queria a mãe dele. Se fosse branca ou
negra, velha ou nova. Por isso alteramos nosso perfil."

Os pretendentes acabaram adotando um casal de
irmãos em idade mais velha. Exatamente uma das
maiores dificuldades para a Adoção. Mesmo a menina
tendo grande resistência em ser adotada. "A angústia
da criança foi superada pelo preparo do casal. As
crianças testam os casais, com medo de serem
devolvidas. Eles estão juntos agora", revelou a
magistrada.

Leilamar ainda abordou a Entrega Legal e a Família
Acolhedora. "Muitas mães ainda não sabem que
podem entregar seus filhos para adoção. Não há crime
nisto, mas se preocupam com o julgamento social por
fazerem a entrega. Eu sempre explico que é um ato de

amor evitar que a criança passe por dificuldades."

Já a desembargadora Maria Erort ides Kneip
compartilhou sua experiência pessoal de adoção e da
magistratura. "Quero responder uma pergunta que
muitas pessoas fazem. Porquê comemorar o Dia
Nacional da Adoção? Eu respondo: porque a
consanguinidade não assegura uma criança feliz e
plena. Há necessidade da família, dos ensinamentos.
Eu tenho quatro filhos, um deles me chegou pela
adoção. Todos estão encaminhados na vida. Seguem
suas carreiras e seus estudos. A minha família ganhou
muito com a adoção. Eles aprenderam a respeitar
quem não tinha o mesmo DNA deles. Isso foi um
processo."

Ela defendeu que a integração das crianças e jovens a
novas famílias é também um caminho para promover a
segurança pública. "Quando eu cheguei na comarca
de Várzea Grande, em 1985, tínhamos a Fundação
Estadual do Bem Estar do Menor (Febemat), local
onde os adolescentes infratores eram conduzidos.
Mas eu me recusava a mandar as crianças por
pequenos problemas pra lá. Conseguíamos coloca-los
em casas de famílias. Esse contato com a estrutura
familiar é essencial. As crianças reagem bem a isso."

Maria Erortides destacou também a importância da
iniciativa de acolhimento familiar. "Como foi bom poder
ensinar ao meu filho o que era verdura e proteína,
como foi bom ler os primeiros livros pra ele, aos 12
anos de idade. O acolhimento faz bem, é comprovado.
Temos as vantagens de um acolhimento familiar. Hoje
temos 485 crianças e adolescentes em Mato Grosso
que poderiam estar em uma Família Acolhedora. Um
período em que os laços poderiam estar sendo
construídos. Quando alguém o cobrisse de noite, ele
poderia desenvolver o sentimento de amor e respeito
ao próximo."

O procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado
também trouxe experiências pessoais e ponderou pelo
fortalecimento da Rede de Proteção. "Lembro-me de
uma criança de seis anos que me segurou pelas
pernas e pediu para achar alguém pra ela chamar de
mãe. Vamos reunir toda a Rede, vamos mostrar aos
gestores. Temos agora as facilidades dos meios
eletrônicos, são econômicos e fáceis. Vamos fazer
uma reunião e apresentar a Família Acolhedora.
Vamos buscar na Ceja todos aqueles casais que
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tenham disponibilidade em adotar. Adoção é amor. Se
são homos ou héteros, não importa. Bastam
princípios."

A programação do Mês da Adoção do TJMT continua.
No próximo dia 31, haverá a Audiência Pública - 2021-
Busca Ativa - Estratégias para inserção familiar de
crianças e adolescentes acolhidos .

Fonte: TJMT

Fonte Oficial: https://www.cnj.jus.br/webinario-debate-
adocao-e-acolhimento-familiar-em-mato-grosso/ .

Site:
https://portaldomagistrado.com.br/2021/05/27/webinario-
debate-adocao-e-acolhimento-familiar-em-mato-grosso/
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CNJ - Webinário debate adoção e
acolhimento familiar em Mato Grosso
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CNJ - Webinário debate adoção e acolhimento familiar
em Mato Grosso

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
realizou, nessa terça-feira (25/5), o webinário Adoção
e Acolhimento familiar. O evento, no Dia Nacional da
Adoção, reuniu profissionais do Judiciário da rede de
apoio de diversas cidades do estado.

O corregedor-geral do TJMT, José Zuquim Nogueira,
salientou a dificuldade em se adotar pelas preferências
de perf i l .  "Mato Grosso  tem 430 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 locais, segundo dados
do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).
São 199 meninos e 231 meninas. Por outro lado,
temos 831 famílias candidatas a adotar. A conta não
fecha, pois a maioria faz exigências para adotar."

Ele conta que o desequilíbrio é flagrante em diversas
situações. "Enquanto 239 pretendentes à adoção
aceitam crianças de até 2 anos de idade e 264,
crianças de até 4 anos, temos apenas 12 registros de
pessoas interessadas que aceitam crianças de 12
anos, 8 registros de interessados que aceitam crianças
de até 14 anos e 5 registros de interessados na
adoção de crianças com 16 anos."

A juíza da 2ª Vara de Tangará da Serra (MT),
Leilamar Aparecida Rodrigues, apresentou os
passos para a adoção, anseios e dificuldades e as
vitórias também. Ela, que atua na comarca há seis
anos, constatou várias mudanças de perfil dos
interessados ao longo deste tempo. Falou de um casal
de outra comarca que passou pelo curso da Ampara e
alterou sua preferência para adoção. "A mãe me disse:
eu descobri que eu queria um filho, mas ele não
escolheu como queria a mãe dele. Se fosse branca ou
negra, velha ou nova. Por isso alteramos nosso perfil."

Os pretendentes acabaram adotando um casal de
irmãos em idade mais velha. Exatamente uma das
maiores dificuldades para a Adoção. Mesmo a menina
tendo grande resistência em ser adotada. "A angústia
da criança foi superada pelo preparo do casal. As
crianças testam os casais, com medo de serem
devolvidas. Eles estão juntos agora", revelou a
magistrada.

Leilamar ainda abordou a Entrega Legal e a Família
Acolhedora. "Muitas mães ainda não sabem que

podem entregar seus filhos para adoção. Não há crime
nisto, mas se preocupam com o julgamento social por
fazerem a entrega. Eu sempre explico que é um ato de
amor evitar que a criança passe por dificuldades."

Já a desembargadora Maria Erort ides Kneip
compartilhou sua experiência pessoal de adoção e da
magistratura. "Quero responder uma pergunta que
muitas pessoas fazem. Porquê comemorar o Dia
Nacional da Adoção? Eu respondo: porque a
consanguinidade não assegura uma criança feliz e
plena. Há necessidade da família, dos ensinamentos.
Eu tenho quatro filhos, um deles me chegou pela
adoção. Todos estão encaminhados na vida. Seguem
suas carreiras e seus estudos. A minha família ganhou
muito com a adoção. Eles aprenderam a respeitar
quem não tinha o mesmo DNA deles. Isso foi um
processo."

Ela defendeu que a integração das crianças e jovens a
novas famílias é também um caminho para promover a
segurança pública. "Quando eu cheguei na comarca
de Várzea Grande, em 1985, tínhamos a Fundação
Estadual do Bem Estar do Menor (Febemat), local
onde os adolescentes infratores eram conduzidos.
Mas eu me recusava a mandar as crianças por
pequenos problemas pra lá. Conseguíamos coloca-los
em casas de famílias. Esse contato com a estrutura
familiar é essencial. As crianças reagem bem a isso."

Maria Erortides destacou também a importância da
iniciativa de acolhimento familiar. "Como foi bom poder
ensinar ao meu filho o que era verdura e proteína,
como foi bom ler os primeiros livros pra ele, aos 12
anos de idade. O acolhimento faz bem, é comprovado.
Temos as vantagens de um acolhimento familiar. Hoje
temos 485 crianças e adolescentes em Mato Grosso
que poderiam estar em uma Família Acolhedora. Um
período em que os laços poderiam estar sendo
construídos. Quando alguém o cobrisse de noite, ele
poderia desenvolver o sentimento de amor e respeito
ao próximo."

O procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado
também trouxe experiências pessoais e ponderou pelo
fortalecimento da Rede de Proteção. "Lembro-me de
uma criança de seis anos que me segurou pelas
pernas e pediu para achar alguém pra ela chamar de
mãe. Vamos reunir toda a Rede, vamos mostrar aos
gestores. Temos agora as facilidades dos meios

30



ANOREGRS / PORTO ALEGRE / RS - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

eletrônicos, são econômicos e fáceis. Vamos fazer
uma reunião e apresentar a Família Acolhedora.
Vamos buscar na Ceja todos aqueles casais que
tenham disponibilidade em adotar. Adoção é amor. Se
são homos ou héteros, não importa. Bastam
princípios."

A programação do Mês da Adoção do TJMT continua.
No próximo dia 31, haverá a Audiência Pública - 2021-
Busca Ativa - Estratégias para inserção familiar de
crianças e adolescentes acolhidos

Site: https://www.anoreg.org.br/site/2021/05/27/cnj-
webinario-debate-adocao-e-acolhimento-familiar-em-
mato-grosso/
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Webnário Adoção e Acolhimento Familiar
debate temática

PÁGINA DO ESTADO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Qua, 26 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Webnário Adoção e Acolhimento familiar debateu a
temática de maneira democrática e ampla de foram
virtual na tarde desta terça-feira (25/5). Dia Nacional
da Adoção. A Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT
(CGJ) por meio da Comissão Estadual Judiciária de
Adoção (Ceja) convidou profissionais da Rede de
Apoio de diversos Municípios de Mato Grosso, por
intermédio do grupo de primeiras damas do Estado.
Associação para o Desenvolvimento Social de Mato
Grosso (APDM). O ato faz parte da proposta do
Poder Judiciário de incentivar parcerias institucionais
em prol de maior abrangência da sociedade. Vídeos
ilustrativos produzidos pela Coordenadoria de
Comunicação do TJMT e Ministério da Cidadania
foram apresentados ao longo dos debates. Clique aqui
para acessar o Tutorial - Pedido de Habilitação e aqui
para o Dia Nacional da Adoção.

O evento faz parte de um grupo de iniciativas que
envolvem além de ações do Poder Judiciário de
Mato Grosso, via Presidência, Vice-Presidência e
Corregedoria-Geral, ações também dos parceiros
como a Associação Mato-grossense de Pesquisa e
Apoio à Adoção (Ampara), Governo do Estado de
Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado,
Ministério Público, OAB, Associação Mato-grossense
dos Municípios (AMM) e Associação para o
Desenvolvimento Social de Mato Grosso (APDM),
entre outros.

O corregedor fez a abertura do evento salientando a
dificuldade em se adotar pelas preferências de perfil.
"Só para termos noção de nossa realidade mais
próx ima Mato Grosso  tem 430 cr ianças e
adolescentes acolhidos em 83 locais, segundo dados
do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNI).
São 199 meninos e 231 meninas. Por outro lado temos
831 candidatos à Adoção. A conta não fecha, pois a
maioria faz exigências para adotar. As situações vão
ficando cada vez piores em alguns casos. Por
exemplo, enquanto 239 pretendentes à Adoção
aceitam crianças de até 2 anos de idade e 264,
crianças de até 4 anos, temos apenas 12 registros de
pessoas interessadas que aceitam crianças de 12
anos. 8 registros de interessados que aceitam crianças
de até 14 anos e 5 registros de interessados na
adoção de crianças com 16 anos", informou o
corregedor Zuquim .  "Citei  estes dados para
refletirmos e também despertarmos o interesse em
resolvermos esta questão", concluiu o corregedor

ressaltando o pedido do CNJ pelo compartilhamento
do Twi taço com a #AdotarÉAmor 2021 em
comemoração ao Dia Nacional da Adoção. A intenção
é sensibilizar as pessoas sobre a adoção com
mensagens positivas sobre o tema.

A juíza auxiliar da CGJ Christiane da Costa Marques
Neves conduziu a Live. "Sinto-me honrada em poder
conduzir este evento tão importante para o futuro de
nossas crianças e adolescentes. Como nosso
corregedor José Zuquim salienta juntos somos mais
fortes e isso é o que queremos, fortalecer nossa Rede
de Apoio e o conhec imento da sociedade sobre esta
causa. Desejo um excelente evento a todos e que
possamos colher bons frutos dele", considerou a
magistrada.

O tema foi abordado pela juíza da Segunda Vara de
Tangará da Serra (distante 239 km ao médio-norte),
Leilamar Aparecida Rodrigues e foi comentado pela
desembargadora Maria Erotides Kneip (mãe adotiva)
e pelo procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do
Prado. A juíza de Tangará falou sobre os meandros
para a adoção, anseios, dificuldades e vitórias
também. Ela disse que atua na comarca há seis anos
é constatou vár ias mudanças de perf i l  dos
interessados ao longo deste tempo. Falou de um casal
de outra comarca que passou pelo curso da Ampara e
alterou sua preferência para adoção. "A mãe me disse:
eu descobri que eu queria um filho, mas ele não
escolheu como queria a mãe dele. Se fosse branca ou
negra, velha ou nova. Por isso alteramos nosso perfil",
disse a magistrada. Os pretendentes acabaram
adotando um casal de irmãos em idade mais velha.
Exatamente uma das maiores dificuldades para a
Adoção. Mesmo a menina tendo grande resistência
em ser adotada. "A angústia da criança foi superada
pelo preparo do casal. As crianças testam os casais,
com medo de serem devolvidas. Eles estão juntos
agora", revelou a magistrada.

Ela ainda abordou a Entrega Legal e a Família
Acolhedora. "Muitas mães ainda não sabem que
podem entregar seus filhos para adoção. Não há crime
nisto, mas se preocupam com o julgamento social por
fazerem a entrega. Eu sempre explico que é um ato de
amor evitar que a criança passe por dificuldades",
explicou a juíza. Na sequência um vídeo sobre Família
Acolhedora foi exibido. Clique aqui.
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A desembargadora Maria Erortides Kneip compartilhou
sua experiência pessoal de adoção e da magistratura.
"Quero responder uma pergunta que muitas pessoas
fazem. Porquê comemorar o Dia Nacional da Adoção?
Eu respondo: porque a consanguinidade não assegura
uma criança feliz e plena. Há necessidade da família,
dos ensinamentos. Eu tenho quatro filhos, um deles
me chegou pela adoção. Todos estão encaminhados
na vida. Seguem suas carreiras e seus estudos. A
minha família ganhou muito com a adoção. Eles
aprenderam a respeitar quem não tinha o mesmo DNA
deles. Isso foi um processo. Quando eu cheguei na
Comarca de Várzea Grande, em 1985, tínhamos a
Fundação Estadual do Bem Estar do Menor
(Febemat), local onde os adolescentes infratores eram
conduzidos, mas eu me recusava a mandar as
c r ianças  po r  pequenos  p rob lemas  p ra  l á .
Conseguíamos coloca-los em casas de famílias. Esse
contato com a estrutura familiar é essencial. As
crianças reagem bem a isso. Como foi bom poder
ensinar ao meu filho o que era verdura e proteína,
como foi bom ler os primeiros livros pra ele, aos 12
anos de idade. O acolhimento faz bem, é comprovado.
Temos as vantagens de um acolhimento familiar. Hoje
temos 485 crianças e adolescentes em Mato Grosso,
que poderiam estar em uma Família Acolhedora. Um
período em que os laços poderiam estar sendo
construídos. Quando alguém o cobrisse de noite, ele
poderia desenvolver o sentimento de amor e respeito
ao próximo. Faço algumas sugestões como esta de
desenvolvermos as Famílias Acolhedoras", expôs a
desembargadora que é grande defensora da causa.

O procurador Paulo Prado concluiu a explanação
também com experiências pessoais e ponderou pelo
fortalecimento da Rede de Proteção. "Lembro-me de
uma criança de seis anos que me segurou pelas
pernas e pediu para achar alguém pra ela chamar de
mãe. Vamos reunir toda a Rede, vamos mostrar aos
gestores. Temos agora as facilidades dos meios
eletrônicos, são econômicos e fáceis. Vamos fazer
uma reunião e apresentar a Família Acolhedora.
Vamos buscar na Ceja todos aqueles casais que
tenham disponibilidade em adotar. Adoção é amor. Se
são homos ou héteros, não importa. Bastam
princípios. Achei muito interessante o corregedor
convidar a APDM para participar deste debate. Muitas
vezes as primeiras damas não têm a estrutura
necessária para tocarem projetos, vamos viabilizar.
Conversar sobre a possibilidade de vocês terem em
seus Municípios estas Famílias Acolhedoras. Vamos
dialogar com as Universidades. Termino com dizeres
de Mi l ton Nascimento,  minei ro da terra da
desembargadora Erotides: É importante que este dia
se vá para que outros, bem melhores amanheçam",
disse o procurador.

Os profissionais participantes como assistentes

sociais, conselheiros tutelares, enfermeiras e
secretários municipais, mandaram perguntas que
foram respondidas pelo chat. A programação do mês
de maio da Adoção do Poder Judiciário de Mato
Grosso continua. No próximo dia 31 haverá a
Audiência Pública - 2021- Busca Ativa - Estratégias
para inserção familiar de crianças e adolescentes
acolhidos. Clique aqui para mais informações.

Leia mais sobre o tema e a programação:

Poder Judiciário discute em live adoção em tempos
de pandemia com profissionais da área

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Juiz de Cáceres esclarece Adoção Tardia e Entrega
Legal

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Site: https://paginadoestado.com.br/webnario-adocao-e-
acolhimento-familiar-debate-tematica/
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
realizou, nessa terça-feira (25/5), o webinário Adoção
e Acolhimento familiar. O evento, no Dia Nacional da
Adoção, reuniu profissionais do Judiciário da rede de
apoio de diversas cidades do estado.

O corregedor-geral do TJMT, José Zuquim Nogueira,
salientou a dificuldade em se adotar pelas preferências
de perf i l .  "Mato Grosso  tem 430 crianças e
adolescentes acolhidos em 83 locais, segundo dados
do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).
São 199 meninos e 231 meninas. Por outro lado,
temos 831 famílias candidatas a adotar. A conta não
fecha, pois a maioria faz exigências para adotar."

Ele conta que o desequilíbrio é flagrante em diversas
situações. "Enquanto 239 pretendentes à adoção
aceitam crianças de até 2 anos de idade e 264,
crianças de até 4 anos, temos apenas 12 registros de
pessoas interessadas que aceitam crianças de 12
anos, 8 registros de interessados que aceitam crianças
de até 14 anos e 5 registros de interessados na
adoção de crianças com 16 anos."

A juíza da 2ª Vara de Tangará da Serra (MT),
Leilamar Aparecida Rodrigues, apresentou os
passos para a adoção, anseios e dificuldades e as
vitórias também. Ela, que atua na comarca há seis
anos, constatou várias mudanças de perfil dos
interessados ao longo deste tempo. Falou de um casal
de outra comarca que passou pelo curso da Ampara e
alterou sua preferência para adoção. "A mãe me disse:
eu descobri que eu queria um filho, mas ele não
escolheu como queria a mãe dele. Se fosse branca ou
negra, velha ou nova. Por isso alteramos nosso perfil."

Os pretendentes acabaram adotando um casal de
irmãos em idade mais velha. Exatamente uma das
maiores dificuldades para a Adoção. Mesmo a menina
tendo grande resistência em ser adotada. "A angústia
da criança foi superada pelo preparo do casal. As
crianças testam os casais, com medo de serem
devolvidas. Eles estão juntos agora", revelou a
magistrada.

Leilamar ainda abordou a Entrega Legal e a Família
Acolhedora. "Muitas mães ainda não sabem que
podem entregar seus filhos para adoção. Não há crime
nisto, mas se preocupam com o julgamento social por
fazerem a entrega. Eu sempre explico que é um ato de

amor evitar que a criança passe por dificuldades."

Já a desembargadora Maria Erort ides Kneip
compartilhou sua experiência pessoal de adoção e da
magistratura. "Quero responder uma pergunta que
muitas pessoas fazem. Porquê comemorar o Dia
Nacional da Adoção? Eu respondo: porque a
consanguinidade não assegura uma criança feliz e
plena. Há necessidade da família, dos ensinamentos.
Eu tenho quatro filhos, um deles me chegou pela
adoção. Todos estão encaminhados na vida. Seguem
suas carreiras e seus estudos. A minha família ganhou
muito com a adoção. Eles aprenderam a respeitar
quem não tinha o mesmo DNA deles. Isso foi um
processo."

Ela defendeu que a integração das crianças e jovens a
novas famílias é também um caminho para promover a
segurança pública. "Quando eu cheguei na comarca
de Várzea Grande, em 1985, tínhamos a Fundação
Estadual do Bem Estar do Menor (Febemat), local
onde os adolescentes infratores eram conduzidos.
Mas eu me recusava a mandar as crianças por
pequenos problemas pra lá. Conseguíamos coloca-los
em casas de famílias. Esse contato com a estrutura
familiar é essencial. As crianças reagem bem a isso."

Maria Erortides destacou também a importância da
iniciativa de acolhimento familiar. "Como foi bom poder
ensinar ao meu filho o que era verdura e proteína,
como foi bom ler os primeiros livros pra ele, aos 12
anos de idade. O acolhimento faz bem, é comprovado.
Temos as vantagens de um acolhimento familiar. Hoje
temos 485 crianças e adolescentes em Mato Grosso
que poderiam estar em uma Família Acolhedora. Um
período em que os laços poderiam estar sendo
construídos. Quando alguém o cobrisse de noite, ele
poderia desenvolver o sentimento de amor e respeito
ao próximo."

O procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado
também trouxe experiências pessoais e ponderou pelo
fortalecimento da Rede de Proteção. "Lembro-me de
uma criança de seis anos que me segurou pelas
pernas e pediu para achar alguém pra ela chamar de
mãe. Vamos reunir toda a Rede, vamos mostrar aos
gestores. Temos agora as facilidades dos meios
eletrônicos, são econômicos e fáceis. Vamos fazer
uma reunião e apresentar a Família Acolhedora.
Vamos buscar na Ceja todos aqueles casais que
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tenham disponibilidade em adotar. Adoção é amor. Se
são homos ou héteros, não importa. Bastam
princípios."

A programação do Mês da Adoção do TJMT continua.
No próximo dia 31, haverá a Audiência Pública - 2021-
Busca Ativa - Estratégias para inserção familiar de
crianças e adolescentes acolhidos .

Fonte: TJMT

Site: https://www.cnj.jus.br/webinario-debate-adocao-e-
acolhimento-familiar-em-mato-grosso/
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MAIO DA ADOÇÃO - Judiciário debate
Adoção e Acolhimento Familiar
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A programação do mês de maio da Adoção continua

No Dia Nacional da Adoção, o Poder Judiciário de
Mato Grosso promoveu um Webinário Adoção e
Acolhimento familiar, de forma virtual. O evento faz
parte de um grupo de iniciativas que envolvem o
Poder Judiciário e parceiros.

Assim, na intenção de sensibilizar as pessoas, o tema
foi abordado pela juíza da Segunda Vara de Tangará
da Serra, Leilamar Aparecida Rodrigues .  A
magistrada falou sobre os meandros para a adoção,
anseios, dificuldades e vitórias também. Ela ainda
abordou a Entrega Legal e a Família Acolhedora.

A programação do mês de maio da Adoção do Poder
Judiciário de Mato Grosso continua. No próximo dia
31 haverá a Audiência Pública - 2021- Busca Ativa -
Estratégias para inserção familiar de crianças e
adolescentes acolhidos.

Site:
http://newds.diariodaserra.com.br/Noticia/Detalhes/MTk0
NzQ5/MAIO-DA-ADOCAO---Judiciario-debate-Adocao-e-
Acolhimento-Familiar
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Entrega Legal
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Entrega Legal e Adoção Tardia foram temas de dois
eventos promovidos pelo juiz da Primeira Vara Cível
de Cáceres, Pierro de Faria Mendes. Os eventos
foram destinados a casais e pessoas que querem se
habilitar à Adoção e profissionais das áreas de Saúde,
Educação e Assistência Social. O objetivo foi o
esclarecimento de todos. Eles foram realizados de
forma totalmente virtual.

Foram duas oportunidades. Na primeira o magistrado
conversou com candidatos à Adoção. O juiz Pierro
apresentou informações importantes e abriu o debate
aos técnicos e interessados no assunto. Os
part ic ipantes puderam esclarecer dúvidas e
conhecerem melhor os procedimentos.

Camilla Coelho Carducci disse que ela e o marido
entraram com o processo há quase um ano e meio.
"Passamos por todas as etapas. Esta foi uma
oportunidade esclarecedora. Bastante importante, pois
nos agregou muito conhecimento. Entramos agora no
mundo da adoção, mas há várias lições que não
conhecíamos ainda. Tem gente muito experiente que
pode dar essa base para quem está entrando agora,
gostei bastante", disse a dentista casada há 10 anos
com um advogado, que também participou da palestra.
"Sempre foi uma intenção minha adotar", revelou a
pretendente.

"Falamos também sobre a Adoção Tardia. Geralmente
as pessoas buscam um bebê branco e sem problemas
físicos. Temos mais de 5 mil crianças no Brasil para a
adoção e cerca de 30 mil pretendentes. Essa conta
não fecha. Justamente por isso. Exigências em
relação ao perfil da criança a ser adotada", disse o juiz
Pierro. "Essa idealização da criança é temerosa
também. Idealizar alguém é arriscado, isso em
qualquer relação. As expectativas podem ser
frustradas. O pretendente deve estar muito certo desta
decisão que é adotar. Adotar é escolher amar e ser
amado. Os interessados devem abrir o coração",
ponderou o magistrado.

A segunda temática foi destinada aos profissionais da
área de Saúde, Assistência Social e Educação do
Município de Cáceres. Segundo o magistrado
profissionais que geralmente têm as primeiras
informações sobre o que pode vir a se tornar uma
Entrega Legal. Ato que é previsto pelo Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA). "Além de ser um ato

legal salva vidas, evitamos o abandono, adoções
ilegais, vendas de crianças e até o infanticídio.
Conversamos sobre toda a sistemática também. O
objetivo foi de levar conhecimento a estes profissionais
e evitarmos o julgamento da sociedade, já que a mãe
que faz Entrega Legal pode estar passando por outras
dificuldades, como ter sido vítima de violência sexual,
enfrentando dificuldades financeiras, falta de apoio
familiar ou sofrer de problemas psicológicos. É um
Direito de a gestante ser acompanhada e também o de
protegermos a criança. Não devemos vê-la como vilã.
O Estado deve assumir seu papel e auxiliá-la",
esclareceu o juiz.

A assistente social e a psicóloga da Associação Mato-
grossense de Pesquisa e Apoio a Adoção (Ampara),
respectivamente, Denise Araújo Campos e Fernanda
Denadai Neves Bueno, participaram dos eventos.

"Eventos como estes que reúnem várias instituições
que compõe a Rede de Atendimento de crianças e
adolescentes e principalmente profissionais que
atendem diretamente as mães são importantíssimos.
Precisamos estar preparados para legalizar a
manifestação e o desejo da entrega do filho. Pudemos
constatar que muitas pessoas ainda desconhecem a
sistemática. Precisamos de mais eventos como este
para este público", explicou a assistente social que
enalteceu a iniciativa do magistrado e disse que Rede
de Cáceres é bastante ativa, pois tenta dialogar. "Eles
têm nos procurado mais em busca de informações,
principalmente sobre Busca Ativa e estratégias de
aproximação das famílias", concluiu a assistente social
Denise.

A promotora de Justiça Enaile Laura Nunes da Silva
salientou que não há crime na Entrega Legal e que os
interessados devem procurar a Justiça para realizarem
da maneira correta o ato. Mais de 70 pessoas
participaram dos debates.

Entre as participantes a enfermeira da uma unidade
básica de Saúde, Rafaela Vila Ramos. Ela representou
a Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres. "Foi de
suma importância para mim. Estou mais sensível a
este tipo de ocorrência. Consegui perceber que muitas
vezes elas não conseguem expressar o problema que
estão passando e que nós podemos fazer a diferença
nestes casos. Muitas das mães têm medo do
julgamento das pessoas. Agora estaremos mais
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atentas aos sinais que as gestantes nos passam. O
apoio e acompanhamento social durante a gestação é
muito importante. Conseguiremos fazer com que a
criança tenha o melhor destino possível. A sociedade
ganhará muito com isso", concluiu a profissional da
linha de frente.

Leia mais sobre aproximação da sociedade e adoção:

Juiz usa tecnologia para estar próximo da comunidade
acadêmica

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Audiência Pública debaterá estratégias de imagem e
inserção familiar

Poder Judiciário reúne sistema de Justiça para falar
de adoção na pandemia e Entrega Legal

Webinário do PJMT discute Adoção e Acolhimento
Familiar

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Site: https://paginadoestado.com.br/juiz-de-caceres-
esclarece-adocao-tardia-e-entrega-legal/
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Tribunal de Justiça de MT

Entrega Legal e Adoção Tardia foram temas de dois
eventos promovidos pelo juiz da Primeira Vara Cível
de Cáceres, Pierro de Faria Mendes. Os eventos
foram destinados a casais e pessoas que querem se
habilitar à Adoção e profissionais das áreas de Saúde,
Educação e Assistência Social. O objetivo foi o
esclarecimento de todos. Eles foram realizados de
forma totalmente virtual.

Foram duas oportunidades. Na primeira o magistrado
conversou com candidatos à Adoção. O juiz Pierro
apresentou informações importantes e abriu o debate
aos técnicos e interessados no assunto. Os
part ic ipantes puderam esclarecer dúvidas e
conhecerem melhor os procedimentos.

Camilla Coelho Carducci disse que ela e o marido
entraram com o processo há quase um ano e meio.
"Passamos por todas as etapas. Esta foi uma
oportunidade esclarecedora. Bastante importante, pois
nos agregou muito conhecimento. Entramos agora no
mundo da adoção, mas há várias lições que não
conhecíamos ainda. Tem gente muito experiente que
pode dar essa base para quem está entrando agora,
gostei bastante", disse a dentista casada há 10 anos
com um advogado, que também participou da palestra.
"Sempre foi uma intenção minha adotar", revelou a
pretendente.

"Falamos também sobre a Adoção Tardia. Geralmente
as pessoas buscam um bebê branco e sem problemas
físicos. Temos mais de 5 mil crianças no Brasil para a
adoção e cerca de 30 mil pretendentes. Essa conta
não fecha. Justamente por isso. Exigências em
relação ao perfil da criança a ser adotada", disse o juiz
Pierro. "Essa idealização da criança é temerosa
também. Idealizar alguém é arriscado, isso em
qualquer relação. As expectativas podem ser
frustradas. O pretendente deve estar muito certo desta
decisão que é adotar. Adotar é escolher amar e ser
amado. Os interessados devem abrir o coração",
ponderou o magistrado.

A segunda temática foi destinada aos profissionais da
área de Saúde, Assistência Social e Educação do
Município de Cáceres. Segundo o magistrado
profissionais que geralmente têm as primeiras
informações sobre o que pode vir a se tornar uma

Entrega Legal. Ato que é previsto pelo Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA). "Além de ser um ato
legal salva vidas, evitamos o abandono, adoções
ilegais, vendas de crianças e até o infanticídio.
Conversamos sobre toda a sistemática também. O
objetivo foi de levar conhecimento a estes profissionais
e evitarmos o julgamento da sociedade, já que a mãe
que faz Entrega Legal pode estar passando por outras
dificuldades, como ter sido vítima de violência sexual,
enfrentando dificuldades financeiras, falta de apoio
familiar ou sofrer de problemas psicológicos. É um
Direito de a gestante ser acompanhada e também o de
protegermos a criança. Não devemos vê-la como vilã.
O Estado deve assumir seu papel e auxiliá-la",
esclareceu o juiz.

A assistente social e a psicóloga da Associação Mato-
grossense de Pesquisa e Apoio a Adoção (Ampara),
respectivamente, Denise Araújo Campos e Fernanda
Denadai Neves Bueno, participaram dos eventos.

"Eventos como estes que reúnem várias instituições
que compõe a Rede de Atendimento de crianças e
adolescentes e principalmente profissionais que
atendem diretamente as mães são importantíssimos.
Precisamos estar preparados para legalizar a
manifestação e o desejo da entrega do filho. Pudemos
constatar que muitas pessoas ainda desconhecem a
sistemática. Precisamos de mais eventos como este
para este público", explicou a assistente social que
enalteceu a iniciativa do magistrado e disse que Rede
de Cáceres é bastante ativa, pois tenta dialogar. "Eles
têm nos procurado mais em busca de informações,
principalmente sobre Busca Ativa e estratégias de
aproximação das famílias", concluiu a assistente social
Denise.

A promotora de Justiça Enaile Laura Nunes da Silva
salientou que não há crime na Entrega Legal e que os
interessados devem procurar a Justiça para realizarem
da maneira correta o ato. Mais de 70 pessoas
participaram dos debates.

Entre as participantes a enfermeira da uma unidade
básica de Saúde, Rafaela Vila Ramos. Ela representou
a Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres. "Foi de
suma importância para mim. Estou mais sensível a
este tipo de ocorrência. Consegui perceber que muitas
vezes elas não conseguem expressar o problema que
estão passando e que nós podemos fazer a diferença
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nestes casos. Muitas das mães têm medo do
julgamento das pessoas. Agora estaremos mais
atentas aos sinais que as gestantes nos passam. O
apoio e acompanhamento social durante a gestação é
muito importante. Conseguiremos fazer com que a
criança tenha o melhor destino possível. A sociedade
ganhará muito com isso", concluiu a profissional da
linha de frente.

Leia mais sobre aproximação da sociedade e adoção:

Juiz usa tecnologia para estar próximo da comunidade
acadêmica

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Audiência Pública debaterá estratégias de imagem e
inserção familiar

Poder Judiciário reúne sistema de Justiça para falar
de adoção na pandemia e Entrega Legal

Webinário do PJMT discute Adoção e Acolhimento
Familiar

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/juiz-de-caceres-esclarece-adocao-tardia-e-
entrega-legal/260183
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Entidades em Dia Nacional da Adoção
realizam debates, live e carreata
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DA ASSESSORIA

O Dia Nacional da Adoção é celebrado em 25 de maio,
e foi implantado no Brasil por uma lei decretada em
2002. A adoção é o ato de aceitar uma criança ou
adolescente em sua família, transformando-o em seu
filho. A adoção cumpre propósitos de garantir o direito
ao afeto de uma família a todas as crianças e jovens.

Em Cuiabá, a AMPARA - A Associação Mato-
grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção- Ampara,
promoverá uma série de atividades em alusão ao Dia
Nacional da Adoção, que será comemorado no dia 25
de maio. As ações serão realizadas em parceria de
diversos órgãos e instituições envolvidas com a defesa
do direito a convivência familiar e comunitária de
crianças e adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, as atividades começam no
domingo (23/05) com uma carreata, que parte da
Praça das Bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção e no mesmo dia outras ações
estão programadas como uma LIVE sobre o tema da
adoção, promovida pela APDM, e já no dia seguinte
(25/05) outra LIVE promovida pelo Tribunal de
Justiça sobre adoção e o acolhimento familia. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública

com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

Atualmente, quase 10 mil crianças estão na fila para
adoção, sendo que a maior parte delas possui idade
superior a cinco anos. Os interessados em adotar uma
criança ou adolescente precisam atender uma série de
requisitos estabelecidos como forma de garantir ao
adotado que ele tenha acesso a tudo que precisa.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade
também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://www.midianews.com.br/cotidiano/entidades-
em-dia-nacional-da-adocao-realizam-debates-live-e-
carreata/399388
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Ampara realiza carreata, debates e lives para
celebrar o Dia Nacional da Adoção
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No dia 25 de maio é celebrado o Dia Nacional da
Adoção. Em comemoração à data que foi implantada
no Brasi l  por uma lei decretada em 2002, a
Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção (Ampara) promoverá uma série de atividades.
As ações serão realizadas em parceria com diversos
órgãos e instituições envolvidas com a defesa do
direito a convivência familiar e comunitária de crianças
e adolescentes.

Conforme a programação, as atividades começam no
domingo (23) com uma carreata, que parte da Praça
das Bandeiras e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do estado também vão realizar ações
simultaneamente. Na segunda-feira (24) acontecerá
uma sessão solene na Câmara de Cuiabá em
comemoração ao Dia Nacional da Adoção e no
mesmo dia outras ações estão programadas como
uma live sobre o tema da adoção, promovida pela
APDM. Já no dia seguinte (25) outra live promovida
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA sobre adoção e o
acolhimento familia.

Os aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo PODER
JUDICIÁRIO.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de MATO
GROSSO-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, TRIBUNAL DE JUSTIÇA de MATO
GROSSO, Assembleia Legislativa e a Comissão da
Infância, Adolescência e Juventude da Ordem dos
Advogados do Brasil-OAB/MT, como também o
Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Criança
e Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Atualmente, quase 10 mil crianças estão na fila para
adoção, sendo que a maior parte delas possui idade
superior a 5 anos. Os interessados em adotar uma
criança ou adolescente precisam atender uma série de
requisitos estabelecidos como forma de garantir ao

adotado que ele tenha acesso a tudo que precisa.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em MATO
GROSSO com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade
também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://www.hnt.com.br/cidades/ampara-realiza-
carreata-debates-e-lives-para-celebrar-o-dia-nacional-da-
adocao/222163
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Audiência Pública debaterá estratégias de
imagem e inserção familiar
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Da Redação

Estão abertas as inscrições para a Audiência Pública
Busca Ativa: estratégias para inserção familiar de
crianças e adolescentes acolhidos. O objetivo principal
é debater a visibilidade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O evento é do Poder
Judiciário de Mato Grosso (TJMT) promovido por
meio da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) e da
Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja). Será
realizado totalmente de forma virtual no dia 31 de
maio, entre 13h30 e 18h. As inscrições podem ser
feitas até o dia 27 de maio de 2021, às 17h. Após a
inscrição será encaminhado o acesso à Plataforma
Teams, por meio do link que será disponibilizado.
Clique aqui para fazer a inscrição.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. Mas disponibiliza apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

O evento que conta com apoio da presidente do
T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,
desembargadora Maria Helena Gargaglione
Póvoas, da vice-presidente e responsável pela
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Tribunal
de  Just iça  de  Mato  Grosso  (Cemu lhe r ) ,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e do
corregedor-geral de Justiça, desembargador José
Zuquim Nogueira, terá três eixos:

EIXO 1 - O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA E A BUSCA ATIVA

- 14h Palestrante: procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, Sávio Renato
Bittencourt Soares Silva.

- 14h30 Palestrante: juíza e secretária executiva da
Comissão  Es tadua l  Jud i c i á r i a  de  Adoção
(CEJA/TJPE), Hélia Viegas Silva - Experiência com o
Projeto "Família: Um direito de toda criança e

adolescente".

-  1 5 h -  P a r t i c i p a ç ã o / D e b a t e d o r a :  a n a l i s t a
judiciária/pedagoga (TJPE), Priscila Barcellos.

EIXO 2 - VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

- 15h15 Palestrante: juiz (TJPR), Sérgio Luiz Kreuz -
Experiência com o Aplicativo A.DOT - ferramenta de
Busca Ativa.

- 15h45- Palestrante: advogada do Estado do Rio de
Janeiro, Silvana do Monte Moreira.

- 16h15- Participação/Debatedora: desembargadora
Maria Erotides Kneip (TJMT)

EIXO 3 - BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA
DIREITO DE TODOS

- 16h30 Palestrante: juiz (TJES), Ewerton Nicoli -
Experiência com o Projeto de Busca Ativa "Esperando
por Você".

Participação/Debatedores:

- 17h Lindacir Rocha Bernardon - Associação Mato-
grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara)

- 17h15 juiz Túlio Duailibi Alves Souza - Coordenador
da Infância e Juventude (CIJ) do TJMT.

O evento faz parte da programação desenvolvida no
mês de comemoração a Adoção.

Site: https://www.folhamax.com/cidades/audiencia-
publica-debatera-estrategias-de-imagem-e-insercao-
familiar/304563
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Audiência Pública debaterá estratégias de
imagem e inserção familiar
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Estão abertas as inscrições para a Audiência Pública
Busca Ativa: estratégias para inserção familiar de
crianças e adolescentes acolhidos. O objetivo principal
é debater a visibilidade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O evento é do Poder
Judiciário de Mato Grosso (TJMT) promovido por
meio da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) e da
Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja). Será
realizado totalmente de forma virtual no dia 31 de
maio, entre 13h30 e 18h. As inscrições podem ser
feitas até o dia 27 de maio de 2021, às 17h. Após a
inscrição será encaminhado o acesso à Plataforma
Teams, por meio do link que será disponibilizado.
Clique aqui para fazer a inscrição.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. Mas disponibiliza apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

O evento que conta com apoio da presidente do
T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,
desembargadora Maria Helena Gargaglione
Póvoas, da vice-presidente e responsável pela
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Tribunal
de  Just iça  de  Mato  Grosso  (Cemu lhe r ) ,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e do
corregedor-geral de Justiça, desembargador José
Zuquim Nogueira, terá três eixos:

EIXO 1 - O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA E A BUSCA ATIVA

- 14h Palestrante: procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, Sávio Renato
Bittencourt Soares Silva.

- 14h30 Palestrante: juíza e secretária executiva da
Comissão  Es tadua l  Jud i c i á r i a  de  Adoção
(CEJA/TJPE), Hélia Viegas Silva - Experiência com o
Projeto "Família: Um direito de toda criança e
adolescente".

-  1 5 h -  P a r t i c i p a ç ã o / D e b a t e d o r a :  a n a l i s t a
judiciária/pedagoga (TJPE), Priscila Barcellos.

EIXO 2 - VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

- 15h15 Palestrante: juiz (TJPR), Sérgio Luiz Kreuz -
Experiência com o Aplicativo A.DOT - ferramenta de
Busca Ativa.

- 15h45- Palestrante: advogada do Estado do Rio de
Janeiro, Silvana do Monte Moreira.

- 16h15- Participação/Debatedora: desembargadora
Maria Erotides Kneip (TJMT)

EIXO 3 - BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA
DIREITO DE TODOS

- 16h30 Palestrante: juiz (TJES), Ewerton Nicoli -
Experiência com o Projeto de Busca Ativa "Esperando
por Você".

Participação/Debatedores:

- 17h Lindacir Rocha Bernardon - Associação Mato-
grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara)

- 17h15 juiz Túlio Duailibi Alves Souza - Coordenador
da Infância e Juventude (CIJ) do TJMT.

O evento faz parte da programação desenvolvida no
mês de comemoração a Adoção.

Veja AQUI a programação.

Saiba mais sobre a programação do mês de Maio:

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Site: https://paginadoestado.com.br/audiencia-publica-
debatera-estrategias-de-imagem-e-insercao-familiar/
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Audiência Pública debaterá estratégias de
imagem e inserção familiar
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Tribunal de Justiça de MT

Estão abertas as inscrições para a Audiência Pública
Busca Ativa: estratégias para inserção familiar de
crianças e adolescentes acolhidos. O objetivo principal
é debater a visibilidade segura das crianças e
adolescente aptos à adoção. O evento é do Poder
Judiciário de Mato Grosso (TJMT) promovido por
meio da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) e da
Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja). Será
realizado totalmente de forma virtual no dia 31 de
maio, entre 13h30 e 18h. As inscrições podem ser
feitas até o dia 27 de maio de 2021, às 17h. Após a
inscrição será encaminhado o acesso à Plataforma
Teams, por meio do link que será disponibilizado.
Clique aqui para fazer a inscrição.

A Corregedoria de Mato Grosso já desenvolve um
Projeto de Busca Ativa por meio dos Provimentos 11 e
12, desde 2019. Mas disponibiliza apenas nomes e
característica das crianças e adolescentes. A segunda
fase do projeto prevê a divulgação com fotos e para
dar segurança a esta etapa ouvirá também a
sociedade por meio da audiência pública. É válido
ressaltar que apenas pretendentes habilitados e
cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA) terão acesso a estas informações.

O evento que conta com apoio da presidente do
T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,
desembargadora Maria Helena Gargaglione
Póvoas, da vice-presidente e responsável pela
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Tribunal
de  Just iça  de  Mato  Grosso  (Cemu lhe r ) ,
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e do
corregedor-geral de Justiça, desembargador José
Zuquim Nogueira, terá três eixos:

EIXO 1 - O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA E A BUSCA ATIVA

- 14h Palestrante: procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, Sávio Renato
Bittencourt Soares Silva.

- 14h30 Palestrante: juíza e secretária executiva da
Comissão  Es tadua l  Jud i c i á r i a  de  Adoção
(CEJA/TJPE), Hélia Viegas Silva - Experiência com o
Projeto "Família: Um direito de toda criança e

adolescente".

-  1 5 h -  P a r t i c i p a ç ã o / D e b a t e d o r a :  a n a l i s t a
judiciária/pedagoga (TJPE), Priscila Barcellos.

EIXO 2 - VISIBILIDADE SEGURA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

- 15h15 Palestrante: juiz (TJPR), Sérgio Luiz Kreuz -
Experiência com o Aplicativo A.DOT - ferramenta de
Busca Ativa.

- 15h45- Palestrante: advogada do Estado do Rio de
Janeiro, Silvana do Monte Moreira.

- 16h15- Participação/Debatedora: desembargadora
Maria Erotides Kneip (TJMT)

EIXO 3 - BUSCA ATIVA PARA ADOÇÃO - FAMÍLIA
DIREITO DE TODOS

- 16h30 Palestrante: juiz (TJES), Ewerton Nicoli -
Experiência com o Projeto de Busca Ativa "Esperando
por Você".

Participação/Debatedores:

- 17h Lindacir Rocha Bernardon - Associação Mato-
grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara)

- 17h15 juiz Túlio Duailibi Alves Souza - Coordenador
da Infância e Juventude (CIJ) do TJMT.

O evento faz parte da programação desenvolvida no
mês de comemoração a Adoção.

Veja AQUI a programação.

Saiba mais sobre a programação do mês de Maio:

Eventos sobre Adoção movimentam mês de maio

Ranniery Queiroz

Assessor de imprensa CGJ/TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT

Site: http://www.jornalodiario.com.br/geral/mato-
grosso/audiencia-publica-debatera-estrategias-de-
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imagem-e-insercao-familiar/259452
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo Tribunal de Justiça sobre
adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de maio. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade
também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: http://bastidoresdopoder.com.br/entidades-
promovem-atividades-alusivas-a-comemoracao-do-dia-
nacional-da-adocao/
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção

CORREIO DE MATO GROSSO / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Ter, 18 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Da Redação

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo Tribunal de Justiça sobre
adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de maio. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade

também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Fonte: AMM

Site: https://correiodematogrosso.com.br/entidades-
promovem-atividades-alusivas-a-comemoracao-do-dia-
nacional-da-adocao/
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção

TANGARA EM FOCO / MT - NOTÍCIAS. Ter, 18 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Da Redação

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo Tribunal de Justiça sobre
adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de maio. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade

também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://tangaraemfoco.com.br/2021/05/18/entidades-
promovem-atividades-alusivas-a-comemoracao-do-dia-
nacional-da-adocao.html
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção

PORTAL MT - NOTÍCIAS. Ter, 18 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo Tribunal de Justiça sobre
adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de maio. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade
também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://portalmt.com.br/entidades-promovem-
atividades-alusivas-a-comemoracao-do-dia-nacional-da-
adocao/
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção

FOCADO NEWS / MT - NOTÍCIAS. Ter, 18 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo Tribunal de Justiça sobre
adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de maio. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade
também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://focadonews.com.br/2021/05/18/entidades-
promovem-atividades-alusivas-a-comemoracao-do-dia-
nacional-da-adocao/
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção

MOMENTO MT / CUIABÁ / MT - MOMENTO CIDADES. Ter, 18 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo Tribunal de Justiça sobre
adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de maio. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade
também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://momentomt.com.br/momento-
cidades/entidades-promovem-atividades-alusivas-a-
comemoracao-do-dia-nacional-da-adocao/
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção

LAPADA LAPADA / CUIABÁ / MT - NOTÍCIAS. Ter, 18 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Da Redação

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de MATO
GROSSO-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, TRIBUNAL DE JUSTIÇA de MATO
GROSSO, Assembleia Legislativa e a Comissão da
Infância, Adolescência e Juventude da Ordem dos
Advogados do Brasil-OAB/MT, como também o
Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Criança
e Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
sobre adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de
maio. Os aspectos jurídicos serão tratados pela
Associação Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A
OAB também realizará uma reunião online para tratar
do assunto no dia 27 e outra no dia 28 de maio. As
atividades serão encerradas no dia 31, como uma
audiência pública com o tema busca ativa, promovida
pelo PODER JUDICIÁRIO.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em MATO
GROSSO com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade

também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://lapadalapada.com.br/2021/05/18/entidades-
promovem-atividades-alusivas-a-comemoracao-do-dia-
nacional-da-adocao.html
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Entidades promovem atividades alusivas a
comemoração do Dia Nacional da Adoção

VOZ MT / CUIABÁ / MT - MUNICÍPIOS. Ter, 18 de Maio de 2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à
Adoção- Ampara, promoverá uma série de atividades
em alusão ao Dia Nacional da Adoção, que será
comemorado no dia 25 de maio. As ações serão
realizadas em parceria de diversos órgãos e
instituições envolvidas com a defesa do direito á
convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.

Participam dos eventos a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, a Associação Para
Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato
Grosso-APDM, a Associação Mato-grossense dos
Municípios-AMM, as Comissões do Ministério Público
Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Assembleia Legislativa e a Comissão da Infância,
Adolescência e Juventude da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/MT, como também o Conselho
Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente-CEDCA, os Conselhos Tutelares dos
municípios, além de outras entidades.

Conforme a programação, será realizada no próximo
domingo, dia 23, a carreata da adoção, que parte da
praça das bandeiras, e percorrerá as principais ruas e
avenidas da capital. Alguns municípios de diversas
regiões do Estado, também vão realizar ações
simultaneamente.

Na segunda-feira, dia 24, acontecerá uma sessão
solene na Câmara de Cuiabá em comemoração ao Dia
Nacional da Adoção. Outras ações estão programadas
como uma live sobre o tema da adoção, promovida
pela APDM, e outra pelo Tribunal de Justiça sobre
adoção e o acolhimento familiar no dia 25 de maio. Os
aspectos jurídicos serão tratados pela Associação
Brasileira de Adoção-ABA, no dia 26. A OAB também
realizará uma reunião online para tratar do assunto no
dia 27 e outra no dia 28 de maio. As atividades serão
encerradas no dia 31, como uma audiência pública
com o tema busca ativa, promovida pelo Poder
Judiciário.

A Ampara que é dirigida por Daisy Anne Marklew
Guillem, trabalha há mais de 11 anos em Mato
Grosso com o direito a convivência familiar e
comunitária, disseminando conhecimento aos
postulantes e atendendo as famílias. A entidade
também luta contra os preconceitos na causa da
adoção. As suas ações são pautadas na Lei e no

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Formar
famílias, é o principal objetivo da entidade.

Site: https://www.vozmt.com.br/municipios/entidades-
promovem-atividades-alusivas-a-comemoracao-do-dia-
nacional-da-adocao/
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14. ÁREAS ENVOLVIDAS
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14. ÁREAS ENVOLVIDAS

•	 Presidência do Tribunal de Justiça;

•	 Vice Presidência;

•	 Corregedoria Geral da Justiça;

•	 Diretoria geral;

•	 Gabinete da Juíza Auxiliar da Corregedoria - Dra. Christiane C. Marques Neves; 

•	 Coordenadoria da Corregedoria;

•	 Assessoria de relações públicas da corregedoria

•	 CEJA – Comissão Estadual Judiciária de Adoção;

•	 Coordenadoria de Comunicação;

•	 Comunicação da Corregedoria Geral da Justiça;

•	 Cerimonial;

•	 Coordenadoria de Infraestrutura;

•	 Coordenadoria de Tecnologia da informação; 

•	 Coordenadoria Militar; 

•	 Departamento Gráfico; 

•	 Escola dos servidores;

•	 Taquigrafia;
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15. AGRADECIMENTO

Presidente do Tribunal de Justiça 
Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice Presidente do Tribunal de Justiça 
Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedor-Geral da Justiça 
Des. José Zuquim Nogueira

Juíza Auxiliar da Corregedoria 
Dra. Christiane da Costa Marques Neves

Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça 
Flávio de Paiva Pinto




