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Projeto
Projeto: Justiça começa na Infância: Fortalecendo a atuação do Sistema de Justiça na promoção de
direitos para o desenvolvimento humano integral

Ação: Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região Sul
Realização: Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com financiamento
do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (FDD), em parceria
com os signatários do Pacto Nacional da Primeira Infância

Data de realização:
19 e 20 de agosto de 2021

Local: Plataforma CISCO WEBEX (para os que compõem a programação) e Canal You Tube do CNJ para
o público externo

Carga horária: 16 horas (9h às 18h, horário de Brasília)
Vagas: previsão 10.000 participantes
Público-alvo: Desembargadores, magistrados, procuradores de justiça, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, auditores de Tribunais de Contas, equipes psicossociais-jurídicas, parlamentares e servidores do Poder Executivo e do Legislativo, profissionais do Sistema de Garantia de Direitos e
da sociedade civil da Região Sul e de todo o País, pesquisadores, empresários, entre outros.

Objetivo geral: Sensibilizar os profissionais do Sistema de Justiça e do Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente da Região Sul e do Brasil sobre a importância do Marco Legal da Primeira
Infância, fomentando a implementação da prioridade absoluta prevista no artigo 227 da Constituição
Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para emissão do certificado, será necessário o registro de frequência no dia do evento por meio
do link que será disponibilizado no campo de descrição da transmissão.

Metodologia: Exposição oral e debate entre moderadores e palestrantes. Também serão realizados
workshops temáticos simultâneos, que poderão ser acessados conforme escolha dos participantes,
diretamente pelo Canal do You Tube do CNJ.
Nos workshops, haverá atividade de debate e encaminhamento de sugestões de ações que podem ser
implementadas por órgãos governamentais e instituições não governamentais, com o objetivo de solucionar (ou mitigar) os problemas e as dificuldades identificadas em cada tema debatido pelos participantes e facilitadores, considerando especialmente os novos desafios advindos do contexto da pandemia de Covid 19. Os workshops contarão com moderadores para coordenar os trabalhos e relatores para
registrar as deliberações que serão encaminhadas ao CNJ e aos signatários do Pacto.

Novas adesões ao Pacto Nacional pela Primeira Infância: Nesta oportunidade, serão convidados
como signatários para a Solenidade de Adesão ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, a realizar-se na
Abertura do Seminário, todos os tribunais de justiça, procuradorias gerais de justiça, defensorias públicas, seccionais da ordem dos advogados, assembléias legislativas, governos estaduais e prefeituras das
capitais da Região Sul, entre outras instituições indicadas que desenvolvam ações significativas no campo dos direitos da primeira infância.

1º dia – 19 de agosto de 2021
8h45

Abertura da Sala Virtual
Abertura
Hino Nacional

9h

Apresentação do Ballet Infantil da Escola Bolshoi Brasil (Joinville-SC)
Solenidade de assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância
Pronunciamento das Autoridades
Conferência Magna integrada: Ciência, Lei e Políticas Públicas para Primeira infância
Presidente da Mesa: Richard Pae Kim, Juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, pós-doutor em políticas públicas

10h30

• Cuidado integral às crianças na primeira infância no contexto da Covid 19
• Da ciência à lei: porque o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) é tão estratégico
• A governança colaborativa na implementação das políticas, planos, programas e serviços
para a Primeira Infância
Debate

12h30

Intervalo almoço

Workshops simultâneos
Workshop 1 - Planejamento familiar, pré-natal, parto e pós-parto à luz da importância estratégica
dos primeiros 1000 dias
• Atenção aos 1000 dias pela Pastoral da Criança
• Planejamento familiar e políticas de saúde integral na primeira infância
• Programa Bebê Precioso
• Linha de Cuidado Materno Infantil no Paraná
• Rede Mãe Curitibana Vale a Vida
• Pré-natal do parceiro: a experiência de Bento Gonçalves-RS
• O papel das empresas no apoio ao exercício da parentalidade e da educação infantil para o
futuro da primeira infância brasileira
Debate e encaminhamentos

14h às 18h

Workshop 2 – Reconhecimento da paternidade, enfrentamento do sub-registro de nascimento,
desaparecimento e tráfico de crianças
• Pai presente na gestação, pré-natal, parto e puerpério
• Projeto Pai Presente
• O Compromisso pela erradicação do sub-registro: Projeto de modernização do registro civil e
da documentação básica
• A Declaração de Nascido Vivo e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos: perspectivas
do setor saúde
• As Crianças na Implementação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas
• Projeto Cadê (Cadastro Biométrico de Desaparecido)
• Sub-Registro no Brasil sob a perspectiva do Registrador Civil
• O papel das Corregedorias no enfrentamento do sub-registro e implementação do artigo 42
do Marco Legal da Primeira Infância
Debate e encaminhamentos

Workshop 3 – Valorização da Parentalidade: apoio às famílias para formação e fortalecimento de
vínculos na primeira infância
• Prevenção da violência a partir da promoção de interações parentais na primeira infância
• Implantação do Programa P como metodologia para fortalecimento do exercido da paternidade e do cuidado
• Oficina das Famílias: a mediação em situações de divórcio litigioso envolvendo filhos na primeira infância
• Projeto Hora: Intervenção junto a homens autores de violência contra mulher, na perspectiva
da proteção às crianças e suas mães
• Lacunas da Lei Maria da Penha em relação aos direitos das crianças à luz da experiência do
acolhimento conjunto em Curitiba-PR
• A importância do respeito à cultura familiar de povos e comunidades tradicionais em programas e serviços de apoio às famílias com filhos na primeira infância
Debate e encaminhamentos
Workshop 4 – Neurociência do desenvolvimento, saúde mental, inclusão e determinantes sociais da
saúde na primeira infância
• Neurociência do desenvolvimento na primeira infância
14 às 18h

• Sintomas depressivos maternos na linha de base do estudo de avaliação do impacto do Programa Criança Feliz
• Primeira infância e inclusão: desafios para o avanço nas políticas públicas
• Detecção precoce de sinais de risco ao desenvolvimento psíquico e capacitação profissional a
partir do Marco Legal da Primeira Infância
• Atenção aos determinantes sociais da saúde a partir do Plano de Ação Familiar
• O Futuro em 1000 dias: ações para o desenvolvimento de uma cultura do cuidado à primeira
infância em Francisco Beltrão-PR
Debate e encaminhamentos
Workshop 5 – Educação na primeira infância e os desafios para ampliação do acesso com qualidade
• Importância e especificidade da educação na primeira infância
• A criança como protagonista de seu desenvolvimento e aprendizagem
• Judicialização do acesso à educação infantil e a integração às políticas públicas.
• Articulação intersetorial em favor da Educação Infantil - o olhar do controle externo
• Painel de monitoramento da Educação Infantil em Santa Catarina (Meta 1 do Plano Nacional
de Educação)
• Políticas públicas de financiamento da Educação Infantil a partir do FNDE
Debate e encaminhamentos

2º dia – 20 de agosto de 2021

Painel I – Aprimoramento do Sistema de Justiça para proteção e promoção do desenvolvimento na
primeira infância
• O trabalho em rede na perspectiva da Justiça da Infância
• Lei da Escuta Protegida e a prevenção da revitimização da criança vítima ou testemunha de
violência
9h

• Justiça Restaurativa e Primeira Infância
• O papel do Defensor Público da Criança e do Adolescente
• Delegacia Amiga da Criança: experiência piloto em Marmeleiro-PR
Debate
Painel II – Práticas intersetoriais inovadoras na Região Sul
• A era dos direitos positivos a partir do pioneirismo do Programa Primeira Infância Melhor no
Rio Grande do Sul e do Programa Criança
• Universidade da Criança: estratégia de implementação do Marco Legal da Primeira Infância a

11h

partir dos recursos locais em nível municipal
• Direitos da Criança como disciplina obrigatória no currículo universitário
• FORTIS – Força Tarefa Infância Segura
Debate

12h45

Intervalo almoço

Workshops simultâneos

Workshop 1 – Garantia do direito à convivência familiar entre filhos e mães/pais privados de liberdade
• O Panorama do aprisionamento de mulheres que são mães no Brasil e a Resolução CNJ
369/ 2021
• Análise longitudinal do efeito da prisão dos pais nos filhos
• Perfil Geral do Presidiário do Estado do Paraná e o custo do aprisionamento
14h às
17h45

• Promoção de direitos para mulheres privadas de liberdade e seus filhos: a experiência do Primeira Infância Melhor (Boa Prática premiada no Pacto Nacional pela Primeira Infância)
• Experiências da Vara de Execuções Penais de Joinville na atenção a crianças filhas de mães
ou pais em privação de liberdade
• O contexto socioeducativo à luz do Marco Legal da Primeira Infância
Debate e encaminhamentos

Workshop 2 – Proteção e promoção do desenvolvimento no contexto de ruptura de vínculos, acolhimento, reintegração familiar ou adoção
Apresentação do Prêmio Adoção Tardia (Senador Fabiano Contarato)
• Do abandono à adoção: uma experiência no Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre
• Os efeitos da ruptura do vínculo familiar e da institucionalização na primeira infância e as
estratégias de trabalho social com vistas à reintegração familiar
14h às

• Estratégias para implantação dos serviços de acolhimento familiar

17h45

• Afeto, afinidade e família: limites da busca da família extensa na destituição do poder familiar
• Entrega voluntária para adoção, preparação da criança na primeira infância e dos interessados para adoção
• Promovendo a entrega legal para a adoção - educação em direitos
• Adoção internacional: contexto atual e perspectivas
Debate e encaminhamentos
Workshop 3 – Direito ao brincar, cultura e meio ambiente seguro e prevenção do trabalho infantil,
da violência e de acidentes
• O direito ao brincar na primeira infância na perspectiva da criança como protagonista de seu
próprio desenvolvimento
• A prevenção da violência pela promoção da educação sem uso de castigos físicos
• Enfrentamento à violência virtual

14h às
17h45

• Abuso digital e dependência
• Pacto Pelotas pela Paz
• Prevenção de acidentes na primeira infância diante do aumento de queimaduras no período
da pandemia
• A importância da formação do Sistema de Garantia de Direitos para efetivação da Doutrina
da Proteção Integral
Debate e encaminhamentos
Workshop 4 – Integração e sustentabilidade das políticas públicas para Primeira Infância: avanços e
desafios
• Avaliação de ações ministeriais voltadas à primeira infância
• Plano pela Primeira Infância de Chopinzinho-PR
• A Primeira Infância no Orçamento Público: diretrizes a partir do PPA e da LOA e os desafios
para o monitoramento preconizado no Marco Legal da Primeira Infância
• Programa Bem-Estar da Família: a integração intersetorial da partir do Programa Criança

14h às

Feliz

17h45

• Projeto 1000 dias para mudar uma vida inteira
• Lições aprendidas a partir das sete edições do Prêmio Zilda Arns de Boas Práticas para a Primeira Infância
Debate e encaminhamentos

Workshop 5 – Primeira infância em tempos de Covid 19: perspectivas para proteção e promoção do
desenvolvimento integral
• Perdas parentais em virtude da pandemia (Órfãos da Covid 19)
• Proteção à gestante trabalhadora em tempos de Covid 19
• Estratégias de enfrentamento à violência contra crianças e ampliação dos canais de denúncia
• Atuação da Pastoral da Criança em tempos de Covid 19: da inclusão digital ao respeito à
diversidade cultural

14h às

• Aplicação dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente no enfrentamento dos fatores

17h45

de risco e vulnerabilidade durante a pandemia
• Educação Infantil em tempos de pandemia (trecho do documentário O Começo da Vida 2 –
Do lado de fora)
• A inclusão digital na primeira infância em tempos de Covid-19: Projeto Alquimia II
Debate e encaminhamentos

17h45 às
18h

Encerramento
Palavras aos signatários do Pacto Nacional pela Primeira Infância: próximos passos (vídeo)

Apoio:
Signatários
DO PACTO

Realização:

