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ÁREA TEMÁTICA:(marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

( X)  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE E O PROJETO FAMÍLIA LEGAL: UMA BUSCA PELA 

EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

 

Alexandre Almeida Rocha (UEPG – professor.alexandre.rocha@gmail.com.)1 

Letícia Cristina Savi Martins (UEPG - leticiasaavi@gmail.com)2 

Rachel Libois (UEPG – rachel.libois@hotmail.com)3 

 

 

Resumo :A Constituição de 1988 consagrou a proteção integral à criança e adolescente, estabelecendo que cabe 

ao Estado, sociedade e família a garantia por seus direitos. Em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente 

torna a afirmar que cabe ao Estado, sociedade, família a proteção integral dos direitos da criança e adolescente. 

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ busca a efetivação dos direitos 

das crianças e adolescentes por meio da prevenção e das ações de guarda, tutela e adoção ajuizadas pelas 

advogadas do projeto. Por meio destas ações busca-se que a criança ou adolescente seja devidamente 

representada de modo que seus direitos possam ser buscados e efetivados.  

                                                 
1Estagiária de Direito. UEPG. Direito. leticiasaavi@gmail.com. 

2Estagiária de Direito. UEPG. Direito. rachel.libois@hotmail.com. 

3Coordenador do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude. Departamento de direito do 

Estado. Direito. professor.alexandre.rocha@gmail.com. 
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Palavras-chave: infância e juventude. Projeto família legal. NEDDIJ.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ. 

PÚBLICO-ALVO  

O NEDDIJ realiza atendimento sociojurídico aos usuários e o acolhimento é 

realizado com todos aqueles que procuram o projeto. Não obstante, o projeto se destina a 

oferecer atendimento social e jurídico às famílias em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica cujo núcleo familiar é formado, entre outros, por infantes e adolescentes cuja 

guarda fática não se encontra regularizada.  A regularização da guarda fática se dá por meio 

das ações de guarda, adoção e tutela.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto atendente usuários residentes na comarca de Ponta Grossa, abrangendo os 

distritos. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto localiza-se na Rua Maria Rita Perpétua da Cruz, s/n, ao lado da Justiça do 

Trabalho, Oficinas, na sede do Núcleo de Práticas Jurídicas, no primeiro andar térreo, 

primeira sala à direita. Ações extensionistas foram realizadas nos CRAS da cidade de Ponta 

Grossa, no terminal central da cidade de Ponta Grossa e na sede do Sindicato dos Técnicos e 

Professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

O art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil preconiza que é dever 

da sociedade, da família e do Estado promover a proteção integral à criança e ao adolescente, 

por meio do direito à vida, alimentação, educação, lazer, cultura, respeito, etc. Neste mesmo 

sentido dispõe o art. 4º da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente: cabe a família, 

a sociedade, a comunidade e ao poder público assegurar a efetivação dos direitos das crianças 

e adolescentes.  
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Dispõe a Lei 10.406/02, Código Civil, em seu art. 1º que toda pessoa é capaz de 

direitos e obrigações, não obstante seu art. 3º disponha que os menores de 16 anos são 

absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, de modo que para exercerem os atos 

da vida civil devem ser representados. Ainda, o art. 4º, inciso I dispõe que os maiores de 16 

anos e os menores de 18 anos são relativamente incapazes, portanto, para exercerem os atos 

da vida civil necessitam ser assistidos.  

Maria Helena Diniz (2007, p. 144) nos ensina que a personalidade tem sua medida na 

capacidade e é por meio da capacidade que os atos da vida civil podem ser praticados, a 

autora explica que ter capacidade para praticar atos da vida civil significa adquirir direitos e 

contrair deveres na vida civil. Não obstante, a capacidade no nosso ordenamento jurídico 

sofre restrições pela idade. Ainda, a autora explica que capacidade de fato é a “aptidão de 

exercer por si os atos da vida civil dependendo, portanto, do discernimento (...)”. Portanto, o 

ordenamento jurídico brasileiro estabelece que os menores de 16 anos não podem por si só 

contrair deveres e adquirir direitos precisando ser representados e aqueles maiores de 16 e 

menores de 18 são relativamente capazes, necessitando de assistência.  

Tendo em vista os diplomas legais explicitados e a breve discussão quanto a 

capacidade, é possível perceber que as crianças e adolescentes não podem contrair direitos e 

obrigações sozinhos de modo que para que os direitos expressados na Constituição da 

República Federativa do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, se 

efetivem se faz necessária a representação legal. Via de regra, infantes e adolescentes são 

representados e assistidos por seus pais, mas quando isso não é possível, por inúmeros 

motivos, é por meio das ações de guarda, tutela e adoção que os adolescentes e crianças 

adquirirão novos representantes legais.  

Nesse sentido, o NEDDIJ se coloca como importante instrumento para busca da 

proteção e efetivação dos direitos dos adolescentes e crianças, tendo em vista que regulariza a 

situação fática dos infantes e adolescentes, buscando por meio do processo judicial a guarda 

legal para aqueles que já possuem a guarda de fato. 

OBJETIVOS 
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O projeto NEDDIJ visa garantir os direitos dos infantes e adolescentes. O NEDDIJ 

da cidade de Ponta Grossa busca tal garantia por meio das ações de guarda, tutela e adoção, 

visando a regularização da situação fática para que, por meio de seus representantes legais, os 

infantes e adolescentes possam adquirir direitos e buscar a efetivação destes.  

METODOLOGIA 

A equipe do NEDDIJ Ponta Grossa é multidisciplinar, formada por duas advogadas, 

duas estagiárias de direito, uma assistente social e duas estagiárias de serviço social. A 

primeira vez que o usuário se dirige ao projeto há o acolhimento inicial e agendamento para a 

entrevista social que gerará um relatório social. É por meio do relatório social que a equipe de 

direito produzirá a petição inicial que dará início ao processo judicial. Os usuários vêm 

encaminhados de diversos órgãos como Conselho Tutelar, o Ministério Público, Vara de 

Infância e Juventude, Serviço de Assistência a Infância, etc. 

Assim, o procedimento interno do NEDDIJ se dá em duas etapas: entrevista social e 

processo judicial. Por meio da entrevista busca-se o entendimento da situação fática, visando 

averiguar se o caso em questão está dentro da competência do NEDDIJ, caso se verifique que 

não se encontra dentro da competência a equipe de serviço social encaminhará ao órgão 

competente. Posterior a entrevista, as estagiárias de direito produzem a petição inicial com a 

devida supervisão das advogadas que protocolarão a petição inicial no sistema Projudi. 

Durante o processo outros atos são necessários como audiências e manifestações no processo, 

tais atividades são realizadas pelas advogadas.  

RESULTADOS 

O Projeto Família Legal foi elaborado através de uma parceria entre o NEDDIJ e a 

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ponta Grossa – PR. 

Esse projeto tem como objetivo promover ações judiciais visando a regularização 

judicial das situações de adoção e guarda, atendendo as famílias da Comarca de Ponta Grossa 

que possuem crianças e adolescentes sob seus cuidados, tendo eles vínculos sanguíneo ou por 

afetividade. 
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Atualmente, no município de Ponta Grossa, há diversas situações de guarda e 

adoção que se encontram irregulares, ou seja, sem a correta regularização judicial, conforme 

se pode perceber através do gráfico abaixo, o qual possui dados acerca da maior incidência de 

ações judiciais, que são: guarda e adoção. 

Tipo de processo do NEDDIJ/UEPG- 2018 

 

   Fonte: relatórios serviço social NEDDIJ 2018 

Através do projeto Família Legal as situações irregulares de guarda e de adoção 

podem ser reguladas de forma mais célere, uma vez que há prioridade de tramitação. Dessa 

forma, as crianças e adolescente poderão ter seus direitos efetivados, tendo em vista que terão 

um representante legal para representa-los ou assisti-los na prática dos atos da vida civil. 

O atendimento inicial é feito pela equipe multidisciplinar do NEDDIJ, o qual realiza 

a entrevista social e protocola a ação correspondente no sistema PROJUDI. Após, o processo 

é encaminhado para análise da Juíza da Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa e 

parecer do Ministério Público. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Projeto Família Legal tem como objetivo facilitar o acesso à justiça para 

regularização de guarda e adoção de crianças e adolescentes, permitindo que estes tenham 

seus direitos efetivados, uma vez que poderão ter um representante legal apto para exercer as 

funções que lhe é conferido. 

A divulgação desse Projeto é imprescindível, uma vez que há diversos casos de 

situações irregulares no município de Ponta Grossa. Todavia, ainda há certa dificuldade de 

regularização das situações de fato, uma vez que embora tenham pessoas que compareçam ao 

NEDDIJ buscando atendimento sociojurídico, ausentam-se na data marcada para atendimento 

social, impossibilitando a formulação de exordiais. 

Pode-se concluir que o NEDDIJ representa grande contribuição para a sociedade, uma 

vez que é um órgão que busca garantir os direitos das crianças e dos adolescentes de forma 

efetiva. 

APOIO 

Universidade sem Fronteiras. 
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