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O XXVI Congresso da Associação
Brasileira dos Magistrados da Infância
e da Juventude aconteceu nos dias 11
e 12 de junho, em Brasília, no Hotel
Mercure. A ocasião reuniu
magistrados de todo o país dispostos a
debater sobre temas relevantes para a
infância e juventude e celebrar o
cinquentenário da associação.
A abertura do evento foi marcada
pela presença do ilustre ministro e
vice-presidente do Supremo Tribunal
Federal, o ministro Dias Toffoli. Ao
decorrer dos dois dias, os magistrados
puderam acompanhar palestras de
personalidades como a do juiz Élio
Braz, que explanou sobre “Justiça
Exponencial’’, Augusto Cury, médico
psiquiatra, psicoterapeuta,
pesquisador e escritor brasileiro, que
apresentou a palestra “Gestão da
Emoção: Treinando Mentes Brilhates”
e também a do ganhador do Nobel da
Paz 2014, o ativista indiano Kailash
Satyarthi, para proferir a palestra
“Diálogo sobre Justiça e Paz’’.
Além das palestras, o encontro
também contou com uma roda de
conversa construída entre entidades
ligadas à infância e juventude e o
lançamento de três obras sobre
Justiça Restaurativa, legislação
infantojuvenil e adoção.
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Nova Administração

Durante o XXVI Congresso da Associação Brasileira dos Magistrados da
Infância e da Juventude, os associados elegeram como novo presidente o
d e s e m b a r g a d o r d o T J R S , J o s é A n t ô n i o D a l t o é C e z a r.
O novo presidente agradeceu a participação de todos os associados,
destacou a administração passada do juiz Renato Rodovalho Scussel e ainda
demonstrou alguns dos projetos que tem para o futuro da Abraminj: “Espero
que, daqui a dois anos, eu consiga entregar uma associação, no mínimo, igual
a que o Renato está entregando para esta diretoria hoje”, ressaltou Daltoé.
Os associados também elegeram por aclamação a nova administração
para o biênio 2018/2020, composta pela juíza Katy Braun do Prado (MS),
primeira vice-presidente; juiz Daniel Konder (RS), segundo vice-presidente, e
juiz Eguiliell Ricardo da Silva (TJMS), secretário-geral. Confira abaixo todos
os integrantes da nova administração.

A presidente do STF, Cármen Lúcia,
instituiu a portaria n° 40 de 19/06 do
CNJ, que traz a nova composição
do Foninj. Os magistrados que
compõem o Fórum são: Maria
Iracema do Vale e Luciano
Frota,Maria de Fátima Alves,
Sandra Silvestre, Marlos Merk,
Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho
e Renato Rodovalho Scussel.

O novo Cadastro Nacional da
Adoção entrará em vigor no próximo
mês de agosto. Com as mudanças
os magistrados servidores do
judiciário, promotores e defensores
públicos passarão por um curso
para treinamento e formação básica
sobre as novas ferramentas do
CNA.
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O V Fórum Nacional de Justiça
Protetiva (FONAJUP) acontece no
dia 14 /11, em Campo Grande -MS.
O evento, que reúne magistrados
da infância e juventude de todo o
território nacional, tem como
objetivo a discussão de temas
relevantes sobre o tema. A abertura
será em conjunto com a XXIII
Fonajuv, no dia 12/11.

O XXIII Fórum da Justiça Juvenil
acontece dia 13/11 em Campo
Grande – MS e antecede o V
Fonajup, que acontece no dia 14/11.
Ambos terão a abertura dia 12/11. O
Fonajuv tem como objetivo
conhecer a realidade de cada
região, construir e aplicar medidas
socioeducativas e políticas públicas
voltadas a área da Justiça Juvenil.
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