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DECISÃO
SEI N° 0019330-77.2018.8.16.6000
Com o objetivo de implementar ações que contribuam para a qualificação e a
inserção social de adolescentes sob medida protetiva de acolhimento pela via da aprendizagem,
firmou-se, em 12.6.2018, Protocolo de Intenções entre a Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Paraná, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o Ministério Público do
Trabalho da 9ª Região, o Ministério Público do Estado do Paraná e a Superintendência Regional
do Trabalho no Paraná (ID. 3102100).
A iniciativa foi implementada, inicialmente, em Curitiba.
Nesse sentido, após passarem por Ensino Social Profissionalizante nas
Instituições de Ensino parceiras, 50 (cinquenta) adolescentes já iniciaram ou estão em vias
de iniciar o programa de aprendizado nesta Corte.
Na última reunião realizada entre os órgãos signatários, contudo, decidiu-se
pela expansão do projeto.
Necessário, portanto, verificar as Comarcas que desejam participar da ação
estratégica.
Assim, noticie-se aos Magistrados com competência na área da Infância e da
Juventude que, havendo interesse, deverão encaminhar, até o dia 26.11.2018, listagem de todos
os adolescentes acolhidos, com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, e a respectiva
escolaridade.
Saliente-se, enfim, que demais dúvidas poderão ser encaminhadas ao Conselho de
Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude do Paraná, na pessoa da servidora Margarete
Challela (41 3200-2601).
Expeça-se Ofício-Circular com tais recomendações.

Curitiba, data gerada pelo sistema.

ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça
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