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Número 02/2013       Salvador/BA, SETEMBRO/OUTUBRO de 2013 

            EDITORIAL 

 

 

É com grande satisfação que publicamos a segunda edição do Boletim Informativo do Centro 

de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente – CAOCA, destinado a servir como mais uma 

ferramenta de trabalho para os Membros do Ministério Público, servidores e demais 

interessados na propagação e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Esperamos que esse boletim eletrônico, de periodicidade bimestral, cumpra o objetivo de 

servir como mais um mecanismo de divulgação dos direitos infanto-juvenis e das atividades 

desenvolvidas por este Centro de Apoio e pelos Órgãos de Execução com atribuição nesta área. 

Nele constam notícias diversas, jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores, além de 

modelos de peças judiciais e extrajudiciais. 

Aproveito o ensejo para reiterar o pedido, notadamente aos Promotores de Justiça que atuam 

na área, que encaminhem para o e-mail do CAOCA (caoca@mpba.mp.br) modelos de peças e 

outros materiais que julguem pertinentes, com o propósito de que sejam incluídos nos 

próximos boletins e compartilhados com os demais colegas, bem como sugestão de pauta para 

aperfeiçoar cada vez mais nosso boletim. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Eliana Elena Portela Bloizi 

Promotora de Justiça  
Coordenadora do CAOCA 

 
 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

Assessoria:  Augusto César Borges Souza  

                      Tâmara Caroline Sento-Sé Lobão Meneses de Sousa (estagiária) 

Secretaria:  Alisson Pacheco Feitosa 
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            NOTÍCIAS 

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CAOCA 

PROMOTORES DA ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE PARTICIPAM DE CURSO DE FORMAÇÃO 

26/08/2013 

Promotores que atuam na área da infância e juventude participam até quarta-feira, dia 28, do 
‘II Curso de Formação’ que está sendo promovido pelo Ministério Público estadual, por 
intermédio do programa ‘Infância em Primeiro Lugar’, no auditório do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). A abertura do evento foi feita pela coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca), promotora de Justiça Eliana Bloizi. 
“Os promotores que atuam nesta área devem ser participativos e se envolverem com a 
comunidade, tornando-se mentores de novos projetos, pensando e agindo de forma 
diferenciada”, destacou. Ela complementou que, na infância não se deve ter medo dos 
números tímidos, pois qualquer ação provoca impactos positivos na vida da comunidade. Além 
de Eliana Bloizi, estiveram na mesa de abertura os promotores de Justiça Marcelo Guedes, 
coordenador da Gestão Estratégica, e Marco Antônio Chaves, corregedor; e o secretário 
executivo da Gestão Estratégica do MP, Roger Luís Souza. 

“Temos que lutar para que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) seja 
implementado, pois ele nos mostra 
perspectivas de mudança da realidade 
atual”, ressaltou o promotor de Justiça 
Marco Antônio Chaves. Segundo o 
secretário executivo da gestão estratégica, 
Roger Luís Souza, o “Infância em Primeiro 
Lugar” é um programa que conta com 
muitas adesões de membros do MP. Ele 
ressaltou que 76 promotores de Justiça 
aderiram espontaneamente ao programa, 
que busca a curto prazo cumprir as metas 
de cada um dos projetos que o integram: fortalecimento dos conselhos, orçamento criança, 
medidas socioeducativas e especialização do sistema de justiça. “Somos agentes de 
transformação social e espero que no final a gente possa dar bons resultados para a sociedade, 
pois esta é a nossa função”, destacou o coordenador da Gestão Estratégica, Marcelo Guedes. 

‘O mapeamento do Núcleo de Apoio para Implantação, Estruturação e Fortalecimento dos 
Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do adolescente 
(NAIC) e o projeto Fortalecimento dos Conselhos’ foi o tema da palestra ministrada pelo 
coordenador do Naic, promotor de Justiça Millen Castro. “Um dos objetivos do programa é 
provocar uma mudança de paradigmas na nossa atuação enquanto promotores de infância e 
juventude”, explicou ele ressaltando que o ‘Infância em Primeiro Lugar’ visa também 
estruturar a rede de atenção à criança e ao adolescente, com a concretização da prioridade 



 

4 
CAOCA – Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente 
 

absoluta, estruturação do sistema de garantia de direitos e intervenção sobre os indicadores 
da realidade social, produzindo resultados efetivos. 

 

A programação da manhã foi finalizada com a palestra ‘O protagonismo juvenil na construção 
de políticas públicas’, ministrada pela diretora executiva do Instituto Direito e Cidadania (IDC), 
Maria Celeste Pereira. Ela falou sobre a importância da participação da criança e do 
adolescente na criação de políticas públicas. “Muitos dos problemas que são identificados 
nesta área acontecem por falta de gestão”, explicou. Ela complementou que os jovens devem 
ser estimulados para atuar como sujeitos de direitos e indivíduos capazes de expressar sua 
opinião livremente. “Não nos referimos a discursos prontos, repetitivos e treinados, mas há 
um discurso próprio e autônomo”. 

Durante a tarde, a programação contou com as palestras ’23 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os Conselhos e o Ministério Público’, ministrada pelo promotor de Justiça 
Regional da Infância e Juventude em Minas Gerais, André Tuma Ferreira; e ‘Discussão sobre 
estratégias para o fortalecimento dos conselhos’, ministrada pelo promotor de Justiça Millen 
Castro e pela assessora do Naic, Ana Elizabeth Costa Gomes. O curso continua até quarta-feira, 
dia 28, com debates sobre temas como ‘Os instrumentos normativos para o fortalecimento 
dos conselhos’; ‘Os desafios para os conselhos de direitos’; ‘Os planos nacionais em prol das 
crianças e adolescentes’; e ‘O diagnóstico e o plano de ação municipal da criança e do 
adolescente’.  

Crédito das Fotos: Karol Melo (HF Fotografia) Cecom MP 
Fonte: CECOM – MPBA 

________________________________________________________________________ 

ADOLESCENTES INFRATORES DEVEM SER SOCIALIZADOS NA COMUNIDADE ONDE ESTÃO 
INSERIDOS 

27/09/2013 

A promotora de Justiça Eliana Bloizi condenou hoje, dia 
27, a cultura forte que existe no país de considerar que 
a criança e o adolescente que comete atos infracionais 
precisam ser contidos e retirados da sociedade quando, 
na realidade, eles precisam ser socializados, cumprir as 
medidas na própria comunidade onde estão inseridos e 
serem tratados como pessoas com seus direitos 
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respeitados, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Coordenadora do 
Centro de Apoio da Criança e do Adolescente (Caoca), ela abriu pela manhã a “Primeira Mesa-
Redonda Infância em 1º Lugar” que durante todo o dia debateu o tema fornecendo subsídios 
teóricos e práticos para os membros do Ministério Público estadual trabalharem na área 
infracional, principalmente quanto à implementação das medidas socioeducativas em meio 
aberto. 

O evento dá seguimento às metas do programa “Infância em 1º Lugar” que busca, em médio 
prazo, cumprir as metas de cada um dos projetos que o integram: fortalecimento dos 
conselhos, orçamento criança, medidas socioeducativas e especialização do sistema de justiça. 
O projeto de fortalecimento dos conselhos é a primeira das ações do programa e conta com 
três linhas de atuação: estruturação dos Conselhos Tutelares, funcionamento do CMDCA, e 
implementação do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) segundo explicou o promotor de 
Justiça Millen Castro, coordenador do Núcleo de Apoio para Implantação, Estruturação e 
Fortalecimento dos Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Naic). 

O coordenador reforçou a importância de ser 
construído um sistema de garantia dos direitos da 
criança e do adolescente cujos processos 
relativos a eles não devem ser tocados como 
mais um processo penal. Para ele, “devemos nos 
indignar com o que é considerado normal como a 
falta de políticas públicas.” O sistema 
socioeducativo não funciona porque não conta 
com a estrutura adequada, diz o promotor de 
Justiça, para quem deve ser intensificado o 
empenho em cada município para a 

concretização do programa seja por parte do Executivo, que deverá cumprir o deliberado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no plano de ação, ou 
do Legislativo, a quem cabe zelar pela prioridade absoluta na destinação de verbas para 
garantia dos direitos infanto-juvenis dentro do orçamento público. 

Para isso, considera fundamental a cobrança 
da realização do diagnóstico da situação 
infanto-juvenil no município, no sentido de 
que se possa elaborar o plano de ação onde 
serão estabelecidas as prioridades que 
deverão constar no orçamento em relação à 
destinação de verbas para a área da criança e 
do adolescente. “A realidade só vai mudar se 
construirmos o sistema e acreditarmos que 
ele funciona”, arremata. Nesta primeira 
mesa-redonda, os promotores de Justiça 
contaram com a participação de Thaise 
Viana, Gersivânia Chaves, Marli Alves e Ana Vilas Boas, técnicas de Coordenação da Proteção 
Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e de Combate à Pobreza (Sedes). A 
equipe levou informações e debateu sobre a implementação de políticas públicas relativas às 
medidas socioeducativas em meio aberto e à tarde Millen Castro discutiu as estratégias 
voltadas ao projeto “Fortalecimento de Conselhos: Diagnósticos e Plano de Ação”. 

Fotos: Humberto Filho / Cecom MPBA 
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Fonte: CECOM – MPBA 

________________________________________________________________________ 

MP PROMOVE SEMINÁRIO 'INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR: ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO’ 

18/10/2013 

 

 

 

 

 

 

A criança é um sujeito de direitos que precisa ser vista e escutada e por isso torna-se 
fundamental que planos municipais pela primeira infância sejam elaborados para assegurar 
direitos previstos em lei. Ao tecer considerações nesse sentido, a representante da Rede 
Nacional da 1ª Infância, Maria Thereza Marcílio, afirmou hoje, dia 18, durante o seminário 
‘Infância em Primeiro Lugar: Estratégias para Execução’, que esses projetos municipais 
auxiliam o plano nacional lançado em 2010, promovendo ações amplas e articuladas de 
promoção e realização dos direitos da criança de até seis anos de idade nos próximos 10 anos. 
O seminário foi aberto com a participação do procurador-geral de Justiça Wellington César 
Lima e Silva, no auditório J. J. Calmon de Passos do Ministério Público, bairro de Nazaré. “É 
nessa fase que acontece o maior número de casos de violência contra a criança. Ainda fazemos 
pouco para melhorar a situação e o que vemos é que a criança não é ouvida, não é escutada e 
pouco vista”, afirmou Thereza Marcílio. 

Em seu pronunciamento, o procurador-geral falou sobre o olhar sensível que deve ser lançado 
sobre a infância que “tratada como prioridade dá sinal de maturidade de um instituto, um 
organismo ou sociedade em um momento civilizatório”. Pontuando que o  ser humano é 
diferenciado e complexo, considerando desde o período de gestação até o tempo que se leva 
para chegar à maturidade, o chefe do MP destacou o cuidado que se deve ter com o primeiro 
período de vida. Durante o evento, Wellington César ouviu os relatos do coordenador 
executivo do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca), Waldemar Oliveira, 
sobre as dificuldades que o levam a pensar na desativação do centro que já atendeu centenas 
de crianças nos seus 23 anos de funcionamento e tem tido papel relevante no atendimento a 
crianças vítimas de violência. Inclusive, Waldemar disse já ter encaminhado requerimento ao 
governador do Estado relatando os problemas e que aguarda o resultado de um convênio 
assinado a fim de pagar os cinco meses de atraso de salários dos colaboradores. Sensível ao 
caso, o PGJ Wellington César pediu que o expediente lhe fosse encaminhado para que dê o seu 
depoimento institucional junto ao Governo do Estado, à Prefeitura Municipal e Secretarias 
Estaduais “para que não permitam o desaparecimento de organismo tão importante”. 

O seminário integra a comemoração da Semana Nacional de Prevenção da Violência na 
Primeira Infância, instituída pela Lei federal 11.523/2007, segundo a coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (CAOCA), promotora de Justiça Eliana Bloizi. 
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O evento contou também com a apresentação de programas e estratégias de execução para o 
fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Fundos da Infância e Adolescência, além da 
participação do coral “MP em Canto”, com regência da maestrina Natanira Gonçalves. Nas 
mesas-redondas foram debatidos temas como a importância dos espaços públicos na 
formação da primeira infância; educação inclusiva e perícia psicológica e médica na criança 
vitimizada. 

Nas discussões sobre experiências exitosas, o psiquiatra forense Luiz Roberto Benia e a 
promotora de Justiça da Infância de Porto Alegre, Denise Vilela, mostraram os bons resultados 
obtidos a partir de muita luta, para que a criança vitimizada conte hoje com a presença de 
profissionais que, no próprio hospital, façam perícia psicológica e ginecológica, evitando que 
tenha que se deslocar para vários órgãos, o que resulta na sua revitimização. O tema foi 
tratado na mesa-redonda que teve participação da diretora do Instituto Médico Legal da Bahia 
Ana Maria Soares. Também participaram dos debates as promotoras de Justiça Edicira Chang, 
Ana Bernadete Melo, Márcia Rabelo e Cecília Pondé, bem como a representante nacional da 
Redsolare Brasil, Marília Dourado e a psicóloga Luciana Barreto, coordenadora do serviço 
social de apoio psicossocial do MP baiano, tendo o chefe de gabinete, promotor de Justiça 
Márcio Fahel, participado da mesa de abertura. 

Fotos: Humberto Filho - Cecom/MPBA 

Fonte: CECOM – MPBA 

 

________________________________________________________________________ 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR VAI APURAR ENVOLVIMENTO DE JUIZ COM ADOÇÕES ILEGAIS 

NA BAHIA 

Por unanimidade, o plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, nesta segunda-feira 

(23/9), durante a 175ª Sessão Ordinária, instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar 

(PAD) para apurar o envolvimento do juiz Vítor Manuel Sabino Xavier Bizerra, do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia (TJBA), com adoções ilegais de cinco crianças de uma mesma família 

do interior do estado. O plenário também decidiu que o magistrado ficará afastado de suas 

funções pelo menos até a conclusão do PAD. 

 A proposta de abertura do PAD e de afastamento do juiz foi apresentada em plenário pelo 

corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, relator da Correição Nº 0006775-

41.2012.2.00.0000. Em seu voto, o corregedor enumerou vários indícios de irregularidades 

apurados durante correição que a Corregedoria Nacional de Justiça realizou nas comarcas de 

Monte Santo, Cansanção e Euclides da Cunha, todas do interior da Bahia, no período de 12 a 

16 de novembro. 

O caso se refere a adoções de cinco irmãos por quatro famílias do estado de São Paulo, duas de 

Campinas, duas de Indaiatuba. Por decisão do juiz Vitor Bizerra, os pais biológicos perderam a 

guarda das crianças em processo de medida de proteção ajuizado pelo Ministério Público. 
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Segundo apurou a correição, os fatos começaram quando um casal de Indaiatuba chegou ao 

município de Monte Santo, no dia 12 de maio de 2011, pleiteando adoção e guarda provisória 

de um dos cinco irmãos, a criança E.J.S, de apenas 58 dias de vida. Na mesma data, constatou a 

correição, o Ministério Público deu parecer favorável à guarda provisória, e o juiz Vitor Bizerra 

concedeu a liminar no dia seguinte. Conforme destacou o ministro Francisco Falcão, os pais 

biológicos não foram citados nem intimados no processo. 

“O magistrado, então, no dia seguinte, defere a guarda provisória ao casal, sem, contudo, 

determinar qualquer citação ou mesmo intimação dos pais biológicos e sem esclarecer, nos 

autos, onde se encontrava a criança até aquela data. Tudo leva a crer que o casal passou 

apenas cerca de dois dias em Monte Santo e dali já saiu com a guarda da criança”, escreveu o 

ministro Francisco Falcão em seu voto. 

No caso dos outros quatro filhos, segundo o voto do corregedor nacional de Justiça, os pais 

biológicos também não foram ouvidos nos processos. Por outro lado, o juiz Vitor Bizerra 

demonstrou estar muito empenhado em concluir o caso, tendo realizado, no mesmo dia, em 1º 

de junho de 2011, e no mesmo horário (11h30), as três audiências que selaram a guarda das 

quatro crianças. O ministro destacou ainda essas três audiências não contaram com a 

participação de representante do Ministério Público, o que se configura em mais uma 

irregularidade. 

Mesmo tendo o Conselho Tutelar rogado ao magistrado em 8 de junho de 2011 a nomeação de 

advogado para defender os interesses dos pais biológicos, este nada fez, tendo o casal perdido 

a guarda das crianças sem qualquer oportunidade de defesa. 

Para o ministro Francisco Falcão, a atuação do juiz Vitor Bizerra fere o artigo 35 da Lei Orgânica 

da Magistratura Nacional (Loman), que trata dos deveres do magistrado. Também está em 

desacordo, segundo ele, com os artigos 9 e 25 do Código de Ética da Magistratura, que cuidam, 

respectivamente, do dever de se dar tratamento igual às partes de um processo e da 

necessidade de o juiz ser cauteloso e estar atento às consequências de suas decisões. 

“Havendo indícios do descumprimento aos artigos 35, I, da Lei Complementar 35/1979 e 9º e 

25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, instaure-se o competente processo 

administrativo disciplinar, a fim de que, apurados e confirmados os fatos apresentados, seja 

aplicada a penalidade eventualmente cabível”, escreveu o ministro Francisco Falcão em seu 

voto, acrescentando que a atuação do juiz Vitor Bizerra “trouxe efeitos nefastos para todos os 

envolvidos, principalmente para as crianças”. 

Veja a íntegra do voto do relator 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/relatoriovitorbizerra.pdf
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________________________________________________________________________ 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

RELATOR PEDE QUE MEC SE PRONUNCIE EM AÇÃO SOBRE LIMITE DE IDADE PARA ENSINO 
INFANTIL E FUNDAMENTAL 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao Ministério da 
Educação (MEC), a serem prestadas no prazo de cinco dias, sobre a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292, ajuizada pela Procuradoria Geral da 
República (PGU), com pedido de liminar, contra normas do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) que teriam restringido o acesso de crianças à educação básica e gratuita. O ministro 
aplicou o artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei 9.882/1999 (Lei da ADPF), “diante da relevância da 
matéria constitucional suscitada e considerando a existência, em tese, de medidas judiciais 
típicas do controle difuso para impugnação de ato do Poder Público”. 

O objeto da ADPF 292 é a Resolução 6/2010 da Câmara de Educação Básica do CNE (CNE/CEB), 
que estabelece a exigência de quatro anos completos até 31 de março para ingresso no 
primeiro ano do ensino infantil, e a Resolução 1/2010, que exige seis anos completos até a 
mesma data para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Tais regras, segundo a PGR, 
burlam o comando constitucional que determina a oferta da educação básica obrigatória e 
gratuita dos quatro aos 17 anos de idade (artigo 208, inciso I, da Constituição Federal) ao 
restringir o acesso àquelas crianças que completem a idade mínima depois de 31 de março. A 
ADPF pede a suspensão de dispositivos que condicionam o ingresso na pré-escola e no ensino 
fundamental às respectivas idades mínimas, por considerar que as crianças nascidas depois de 
31 de março têm tratamento discriminatório, pois só poderão ingressar no ensino infantil com 
cinco anos, retardando também a entrada no ensino fundamental. 

Em outro ponto, a Procuradoria sustenta que as resoluções provocam tratamento desigual 
entre as crianças dos diversos estados da Federação, violando o princípio da isonomia no 
acesso à educação pois, em decorrência de ações civis públicas sem eficácia nacional, as 
normas questionadas estão suspensas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. 

Segundo a PGR, as crianças com restrição de acesso acabam por ter outro prejuízo, pois só 
completarão o Ensino Fundamental com 18 anos de idade. De acordo com a ADPF, esse fator 
causará maior evasão escolar, “já que os jovens com 18 anos de idade não mais ficarão 
vinculados à decisão do poder familiar dos pais, que, por sua vez, por ausência de poder sobre 
os filhos maiores, não mais poderão impedir que estes jovens abandonem a escola”. 

Para a parte autora, o pedido de liminar se justifica em razão das providências que estados e 
municípios deverão adotar para organizarem as atividades escolares para o próximo ano letivo. 

Fonte: Secretaria de Comunicação Social do STF  
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________________________________________________________________________ 

 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
PAI QUE APENAS ENTREGA VEÍCULO A ADOLESCENTE NÃO PODE SER CONDENADO POR 

HOMICÍDIO CULPOSO 

O pai que entrega ou, por omissão, permite que o filho menor de idade dirija seu carro não 
pode ser automaticamente condenado por homicídio culposo. Para a Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se pode presumir a culpa nem implicar penalmente o pai 
pela conduta do filho, em razão de responsabilidade reflexa. 

O menor dirigia bêbado quando causou acidente de trânsito que resultou em uma morte. A 
primeira instância absolveu o pai por falta de provas, mas o tribunal local o condenou como 
coautor de homicídio culposo no trânsito. Ele também foi condenado pelo crime de entrega de 
veículo a pessoa não habilitada. 

Coautoria e participação  

O ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que o Brasil adota a teoria monista no concurso 
de agentes. Isto é: em regra, todos os agentes que executam condutas que levam ao resultado 
típico são condenados pelo mesmo crime. 

Porém, essa teoria só vale para crimes intencionais. Nos crimes culposos, não se admite a 
condenação por participação. Partícipe é aquele agente que, sem praticar o fato típico, auxilia, 
instiga ou induz o autor a cometer o crime. De modo diverso, o coautor também executa o fato 
típico e pode ser condenado em crime culposo. 

O relator ressaltou que o concurso de agentes exige dos envolvidos uma unidade de objetivos 
ou intenções. Nos crimes culposos, isso é avaliado em relação à conduta pretendida – em geral, 
lícita – e não ao resultado previsível – lesivo ao direito. 

Culpa presumida  

“A culpa não se presume”, alertou o ministro. “Deve ser demonstrada e provada pelo órgão 
acusador. Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, verifica-se, num 
primeiro momento, que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o pai 
efetivamente autorizou o filho a pegar as chaves do carro na data dos fatos, ou seja, tem-se 
apenas ilações e presunções, destituídas de lastro fático e probatório”, completou. 

“Ademais, o crime culposo, ainda que praticado em coautoria, exige dos agentes a 
previsibilidade do resultado. Portanto, não sendo possível, de plano, atestar a conduta do pai 
de autorizar a saída do filho com o carro, muito menos se pode a ele atribuir a previsibilidade 
do acidente de trânsito causado”, acrescentou Bellizze. 

Negligência e imprudência  

Conforme o relator, a culpa do pai e a do filho se referem a crimes distintos. “O pai foi 
negligente na guarda das chaves do veículo e o filho foi imprudente ao dirigir automóvel sem 
habilitação após ingerir bebida alcoólica”, avaliou o relator. 
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“Não é possível, a não ser de forma reflexa, atribuir-se ao pai a imprudência imprimida pelo 
menor na direção do veículo, pois nem ao menos é possível concluir-se que a conduta do filho 
tenha entrado na sua esfera de conhecimento”, concluiu. 

Pela decisão, foi restabelecida a absolvição quanto à coautoria de homicídio culposo no 
trânsito, mas mantida a condenação pela entrega de veículo a menor. 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa do STJ 

________________________________________________________________________ 

 

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO AFASTA DIREITO AO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 
BIOLÓGICO 

 

A existência de vínculo socioafetivo com pai registral não pode impedir o reconhecimento da 
paternidade biológica, com suas consequências de cunho patrimonial. O entendimento é da 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

O colegiado, de forma unânime, seguiu o entendimento da relatora do caso, ministra Nancy 
Andrighi, para quem o reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem nenhuma restrição, contra 
os pais ou seus herdeiros.  

“Se é o próprio filho quem busca o reconhecimento do vínculo biológico com outrem, porque 
durante toda a sua vida foi induzido a acreditar em uma verdade que lhe foi imposta por 
aqueles que o registraram, não é razoável que se lhe imponha a prevalência da paternidade 
socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão”, assinalou a ministra.  

Vínculo prevalente 

Na ação de investigação de paternidade, a filha, que foi registrada pelo marido de sua mãe, 
pretendia o reconhecimento da paternidade biológica, a alteração de seu nome e sua inclusão, 
como herdeira universal, no inventário do pai biológico.  

A família do pai biológico contestou o pedido, sustentando a inexistência de relacionamento 
entre ele e a mãe da autora da ação; a falta de contribuição da autora na construção do 
patrimônio familiar e a prevalência da paternidade socioafetiva em relação à biológica.  

Em primeiro grau, o magistrado declarou a paternidade, com fundamento no exame positivo 
de DNA, e determinou a retificação do registro de nascimento. Além disso, declarou a autora 
legítima herdeira necessária do pai biológico, fazendo jus, portanto, à sua parte na herança, no 
mesmo percentual dos demais filhos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a 
sentença.  

No recurso especial ao STJ, a família do pai biológico voltou a sustentar a prevalência do 
vínculo socioafetivo em relação ao biológico, para declaração da paternidade com todas suas 
consequências registrais e patrimoniais. Segundo a família, houve, na realidade, uma “adoção à 
brasileira” pelo marido da mãe da autora, quando declarou no registro de nascimento da 
criança que ela era sua filha.  

Melhor interesse 
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Em seu voto, a ministra Andrighi mencionou que a prevalência da paternidade/maternidade 
socioafetiva frente à biológica tem como principal fundamento o interesse do próprio menor, 
ou seja, visa garantir direitos aos filhos face às pretensões negatórias de paternidade.  

Entretanto, a ministra afirmou que a paternidade socioafetiva não pode ser imposta contra a 
pretensão de um filho, quando é ele próprio quem busca o reconhecimento do vínculo 
biológico.  

“É importante frisar que, conquanto tenha a recorrida usufruído de uma relação socioafetiva 
com seu pai registrário, nada lhe retira o direito, em havendo sua insurgência, ao tomar 
conhecimento de sua real história, de ter acesso à verdade biológica que lhe foi usurpada, 
desde o nascimento até a idade madura”, disse a relatora. 

O número deste processo não é divulgado em razão de sigilo judicial. 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa do STJ 

 ________________________________________________________________________ 

 

QUINTA TURMA AUTORIZA GRAVAÇÃO DO DEPOIMENTO DE CRIANÇA QUE TERIA SOFRIDO 
ABUSO SEXUAL 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS) que autorizou a gravação do depoimento de uma criança de seis anos 
de idade, supostamente vítima de abuso sexual, como forma de facilitar o resgate da memória 
do menor.  

A ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pelo Ministério Público gaúcho foi 
extinta pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre mas resgatada em grau de 
apelação pelo TJRS, que autorizou a gravação pelo sistema Depoimento sem Dano.  

O sistema permite que a prova seja produzida em sala especial, com o auxílio de profissional 
qualificado, evitando a exposição do menor a constrangimentos que poderiam ser tão danosos 
quanto os advindos do próprio abuso, sem prejuízo das atribuições do julgador na condução do 
processo e da oportuna intervenção da defesa.  

A Defensoria Pública entrou no STJ com pedido de habeas corpus, para cassar o acórdão e 
suspender o andamento da ação penal contra o suposto autor do estupro de vulnerável.  

Esquecimento  
 
Em seu voto, a ministra relatora, Laurita Vaz, afirmou que a produção antecipada de provas 
está restrita às hipóteses de natureza urgente, que devem ser analisadas caso a caso pelo juízo 
processante.  

Para ela, no caso julgado, a aplicação da medida encontra-se devidamente justificada ante a 
necessidade de proteção à vítima e a possibilidade concreta de esquecimento e bloqueio de 
detalhes dos fatos, providência natural do ser humano submetido a traumas.  

Sobre a alegada incompetência do juízo da 1ª Vara para julgar o caso, a ministra Laurita Vaz 
consignou que, em julgado recente, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul pode atribuir a competência para o julgamento de crimes sexuais 
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contra crianças e adolescentes à Vara da Infância e Juventude, por agregação, ou a qualquer 
outro juízo que entender adequado, ao estabelecer a organização e divisão judiciária.  

“Não há, portanto, que se falar em nulidade da ação penal por incompetência absoluta do 
juízo”, concluiu a relatora. Seu voto foi acompanhado pelos demais integrantes da Turma.  

O número deste processo não é divulgado em razão de sigilo judicial. 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa do STJ 

 

________________________________________________________________________ 

 

OUTRAS NOTÍCIAS 

DIRETOR GERAL DA OIT PEDE QUE PAÍSES AUMENTEM ESFORÇOS PARA COMBATER 
TRABALHO INFANTIL 

 

BRASÍLIA (Notícias da OIT) – O Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, fez um apelo aos delegados à III 
Conferência Global sobre Trabalho Infantil para que redobrem os esforços da comunidade 
internacional para que seja atingida a meta de erradicar as piores formas de trabalho infantil 
até 2016. 

As últimas estimativas globais da OIT, divulgadas às vésperas da Conferência, mostram que 
desde 2010 o número de crianças trabalhadoras caiu um terço, passando de 215 milhões para 
168 milhões. Embora a queda nos números represente uma boa notícia, o chefe da OIT 
advertiu que ainda é um número muito grande – de apenas 27 milhões a menos do que a 
população inteira do Brasil. 

“Essas crianças representam 168 milhões de razões para a nossa presença aqui”, disse Ryder. 
A Conferência irá fazer um balanço dos progressos alcançados desde a II Conferência Global, 
que ocorreu em Haia em 2010. 

O Diretor Geral da OIT advertiu que a atual taxa de progresso na redução do trabalho infantil 
ainda não é suficiente. “Sejamos claros. Nós não vamos cumprir a meta de 2016, o que é um 
fracasso político coletivo. Temos que fazer melhor”. 

Ryder abriu a Conferência ao lado da presidente Dilma Rousseff, que disse: “devemos a todas 
as crianças um futuro sem violência, sem medo e sem exploração”. 
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Ela acrescentou que “a erradicação do trabalho infantil exige o compromisso de todas as 
nações e só será possível com políticas claramente coordenadas e integradas e ações de todos 
os setores representados na Conferência – governos, empregadores, trabalhadores e sociedade 
civil”. 

Ryder salientou que o trabalho infantil não é apenas um problema das economias pobres ou 
em desenvolvimento, mas que afeta todos os países. Ele exortou os participantes a 
direcionarem seus esforços no sentido de buscar políticas e ações bem sucedidas. 

“Estamos vendo o combate ao trabalho infantil sendo integrado em políticas públicas em áreas 
múltiplas e relevantes. Vemos uma maior clareza sobre a necessidade de uma melhor transição 
escola-trabalho e de aprendizagem. Vemos um novo consenso global sobre a necessidade de 
garantir pisos de proteção social para todas as pessoas”, disse Ryder. 

“Nós vemos uma maior compreensão de que o trabalho decente para adultos e jovens em 
idade de trabalhar é uma necessidade se quisermos garantir a renda familiar que não seja 
baseada no trabalho infantil. Por sua vez, o trabalho infantil prejudica o trabalho decente e os 
salários decentes para os trabalhadores adultos”, acrescentou. 

De acordo com as últimas estimativas globais, o trabalho infantil é predominante na 
agricultura, tanto formal quanto informal, e em outros setores da economia informal. O chefe 
da OIT destacou o papel das empresas e dos sindicatos que têm enfrentado os desafios da 
economia informal: a taxa de sindicalização está crescendo entre os trabalhadores da economia 
informal e as empresas têm discutido com os sindicatos como “limpar” suas cadeias 
produtivas, proteger e respeitar os direitos humanos no trabalho e corrigir as violações que 
porventura ocorrem. 

Mas Ryder alertou também que existe o perigo de que, como a “longa marcha” contra o 
trabalho infantil parece estar entrando em sua fase final, a comunidade internacional parece 
estar desatenta e longe da luta contra o trabalho infantil. 

“Isso seria trágico e não deve acontecer. O apelo de Brasília deve ser para um esforço coletivo 
renovado”, concluiu. 

 Fonte: OIT 

 

________________________________________________________________________ 

NÚMERO DE CRIANÇAS QUE TRABALHAM CAIU UM TERÇO DESDE 2000 

GENEBRA (Notícias da OIT) – Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, 
Medir o progresso na luta contra o trabalho infantil, sustenta que o número de crianças que 
trabalham em todo mundo caiu um terço desde 2000, de 246 milhões para 168 milhões. No 
entanto, esta diminuição não é suficiente para alcançar o objetivo de eliminar as piores formas 
de trabalho infantil para 2016, uma meta pactuada pela comunidade internacional por meio da 
ação da OIT. 

“Estamos nos movendo na direção correta, mas os progressos ainda são muito lentos. Se 
realmente queremos acabar com o flagelo do trabalho infantil no futuro próximo então é 
necessário intensificar os esforços em todos os níveis. Existem 168 milhões de boas razões para 
fazê-lo”, declarou o Diretor Geral da OIT, Guy Ryder. 
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As últimas estimativas da OIT, publicadas às vésperas da Conferência Global sobre Trabalho 
Infantil, que será realizada em Brasília em outubro, mostram que grande parte do progresso foi 
realizada entre 2008 e 2012, quando o número global de crianças trabalhando caiu de 215 para 
168 milhões. 

Mais da metade das 168 milhões de crianças trabalhadoras no mundo está envolvida em 
atividades perigosas. Trata-se de trabalhos que põem diretamente em perigo sua saúde, 
segurança e desenvolvimento moral. O número atual de crianças que realizam trabalhos 
perigosos é de 85 milhões, diante de 171 milhões que havia em 2000. 

O trabalho perigoso é frequentemente tratado como indicador substitutivo das Piores Formas 
de Trabalho Infantil, uma vez que as crianças que realizam estes trabalhos representam a 
maioria dos incluídos nesta categoria. 

 
Outras conclusões importantes do relatório: 

 

 O maior número absoluto de crianças trabalhadoras encontra-se na região da Ásia e Pacífico 
(quase 78 milhões), mas a África subsaariana continua sendo a região com a incidência mais 
alta de trabalho infantil em termos percentuais da população: 21 por cento. 

 A incidência do trabalho infantil é mais alta entre os países mais pobres, mas os países de 
renda média têm o maior número de crianças trabalhadoras. 

 O trabalho infantil entre as meninas diminuiu cerca de 40 por cento desde 2000 em 
comparação com 25 por cento de diminuição no caso dos meninos. 

 A agricultura continua sendo o setor no qual mais existem crianças trabalhadoras (98 
milhões de crianças, cerca de 59 por cento do total), mas o problema não pode ser 
desdenhado no setor de serviços (54 milhões) e na indústria (12 milhões), a maior parte dos 
casos na economia informal. 

 De 2008 a 2012, o trabalho infantil entre crianças de 5 a 17 anos caiu nas regiões da Ásia, 
Pacífico, América Latina e Caribe e África subsaariana. 

 A região da Ásia e Pacífico registrou a maior queda de 114 milhões em 2008 para 78 milhões 
em 2012. 

 O número de crianças trabalhadoras também diminuiu na África subsaariana (em 6 milhões) 
e modestamente na América Latina (em 1,6 milhão). No Oriente Médio e Norte da África 
existem 9,2 milhões de crianças trabalhadoras. 

 

Motivos dos progressos alcançados 
 

O relatório identifica várias ações que têm impulsionado os progressos na luta contra o 
trabalho infantil nos últimos anos. As decisões políticas e os investimentos correspondentes em 
educação e proteção social são particularmente importantes na diminuição do trabalho 
infantil. 

Outras ações incluem o compromisso político dos governos, o crescente número de ratificações 
das Convenções sobre trabalho infantil da OIT, as decisões políticas acertadas e os marcos 
legislativos sólidos. 

“Ninguém pode atribuir-se todo o mérito por este resultado, já que muitos contribuíram para 
chamar a atenção para as repercussões negativas que o trabalho infantil tem na economia, no 
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futuro das sociedades e nos direitos das crianças. No entanto, o papel de liderança da OIT na 
luta contra o trabalho infantil, através de suas normas e sistemas de supervisão, assessoria, 
desenvolvimento de qualificações e ação direta, merece uma menção especial”, assinalou 
Constance Thomas, Diretora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 
(IPEC, pela sigla em inglês), da OIT. 

Fonte: OIT 

 Clique aqui para ter acesso à íntegra do relatório em português 

 

 

________________________________________________________________________ 

PRESIDENTA DILMA PROPÕE PACTO MUNDIAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

09/10/2013 

 Ao abrir a 3ª Conferência Global sobre Trabalho Infantil, a presidente Dilma Rousseff propôs 
um pacto mundial pela erradicação do trabalho infantil e afirmou que o evento representa um 
momento ímpar para fortalecer esta luta. “Devemos às crianças uma infância sem violência, 
sem medo e sem exploração. Uma infância com carinho e acolhimento. Essa tem que ser a 
linguagem universal”, afirmou a presidenta, ao apresentar dados que mostram que o Brasil 
reduziu, entre 2000 e 2012, em 67% o número de crianças de 5 a 14 anos em trabalho infantil. 
No mesmo período, a média global foi de 36%. 

Dilma condenou ainda a exploração sexual de crianças e adolescentes e afirmou que nos 
últimos anos o país avançou na norma, na legislação, e compôs uma rede para garantir a 
impunidade neste tipo de crime. “A exploração sexual de meninos e meninas, bem como a 
divulgação de material pornográfico envolvendo nossas crianças, é a mais perversas das 
violação dos Direitos Humanos de milhões de crianças em todo o mundo”, afirmou Dilma, 
propondo uma força-tarefa entre todos os países membros das Nações Unidas contra as 
violações dos direitos de crianças e adolescentes. 

Presente no evento, a Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR), reafirmou o compromisso do governo Brasileiro com a 
garantia de direitos para este segmento. “O trabalho infantil coloca fim na infância e não 
agrega renda. A criança que trabalha, em geral, é de famílias mais pobres, e terá muitas 
dificuldades para sair do marco da miséria. Por isso, o governo trabalha para o enfrentamento 
das desigualdades sociais, que impactam diretamente no combate ao trabalho infantil”, 
afirmou. 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/relatoriotiporset13_1085.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/img/graficoTI_gal_1085.jpg
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De acordo com a ministra, apesar de o Brasil ter avançado bem mais que a média mundial na 
redução da exploração de mão-de-obra infantil, ainda existem muitos desafios a serem 
superados. “A presidenta Dilma é obstinada para que toda criança esteja na escola, com todos 
os seus direitos assegurados, e sua família trabalhando. Para isso, temos redes de proteção 
que estão atentas, em todos os mais de cinco mil munícipios brasileiros. Dentre elas, estão os 
Conselhos Tutelares, que desde o início do ano começaram a ser equipados, para garantir um 
trabalho cada vez mais efetivo na proteção da criança e da sua família”, destacou. 

Conferência - A III Conferência Global sobre Trabalho Infantil segue até esta quinta-feira (10), 
em Brasília. A Conferência reúne representantes de governos, interlocutores sociais, sociedade 
civil, e organizações regionais e internacionais para compartilhar políticas e experiência sobre 
a luta mundial contra o trabalho infantil. 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 

________________________________________________________________________ 

DF SANCIONA LEI QUE PROÍBE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE BRINQUEDO 

23/09/2013 

As empresas do Distrito Federal flagradas fabricando ou comercializando armas de brinquedo 
poderão ter a licença de funcionamento cassada e ter que pagar multa de até R$ 100 mil. É o 
que prevê lei sancionada dia 20/09/2013, pelo governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. 

Com a nova legislação, que ainda será publicada no Diário Oficial, provavelmente na segunda-
feira (23), o Distrito Federal passa a ser o primeiro ente da federação a proibir a fabricação e 
comercialização de armas de brinquedo. 

Além das réplicas das armas de fogo, também passam a ser proibidas na capital do país, 
brinquedos que disparem balas, bolinhas, espumas, luzes a laser, que produzam sons ou 
projetem qualquer substância que faça associação às armas de fogo. 

Para Agnelo, a proibição pode afastar os jovens e adolescente do universo das armas. “Se 
nossas crianças são educadas na cultura de não violência, quando chegarem à adolescência e 
forem apresentadas às armas terão todo o conhecimento para evitá-las e isso é um exemplo 
que queremos levar para todo o Brasil", disse o governador. 

A lei sancionada também prevê ações educativas, com a Semana do Desarmamento Infantil, 
que ocorre em todo o DF, sempre na segunda semana de abril. 

Fonte: Agência Brasil - EBC  
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            JURISPRUDÊNCIA 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Crianças e Adolescentes – Proteção integral – Importância e funções dos conselhos tutelares 
– Dever de criação pelos Municípios 
 
EMENTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À 
JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO. CRIAÇÃO DE 
DOIS NOVOS CONSELHOS TUTELARES E DISPONIBILIZAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS, DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS AOS CONSELHOS JÁ EXISTENTES 
(SETORES ILHA E CONTINENTE). CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE 
OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO. DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO 
PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819). COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE 
A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL (RTJ 185/794-796). IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, 
PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL SEMPRE QUE PUDER 
RESULTAR, DE SUA APLICAÇÃO, COMPROMETIMENTO DO NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA 
O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197). O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO 
EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA 
DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA 
LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO 
CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO. A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS 
RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”). CARÁTER COGENTE E VINCULANTE 
DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, 
QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CF, ART. 227). A COLMATAÇÃO DE 
OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM 
COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA 
CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE 
A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROIBIÇÃO 
INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO). DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220). 
POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” (CPC, ART. 461, § 
5º) COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. 

(STF, RE 488208/SC, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 01/07/2013). Grifo nosso. 
 
Clique aqui para ter acesso ao inteiro teor da decisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/jurisprudencias/conselhotutelar/2013/stf_obrigacao_municipio_prover_recursos_materiais_humanos_para_conselhos_tutelares.pdf
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________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. CONVENÇÃO DA HAIA SOBRE ASPECTOS CIVIS DO 
SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. 

Não se deve ordenar o retorno ao país de origem de criança que fora retida ilicitamente no 
Brasil por sua genitora na hipótese em que, entre a transferência da criança e a data do início 
do processo para sua restituição, tenha decorrido mais de um ano e, além disso, tenha sido 
demonstrado, por meio de avaliação psicológica, que a criança já estaria integrada ao novo 
meio em que vive e que uma mudança de domicílio poderia causar malefícios ao seu 
desenvolvimento. De fato, a Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro 
Internacional de Crianças, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com a edição do 
Dec. 3.413/2000, tem por objetivo: a) assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente 
transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente; e b) fazer 
respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes os direitos de guarda e visita 
existentes num Estado Contratante (art. 1º). De acordo com o art. 12 da convenção, quando 
uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida e tenha decorrido um período de 
menos de um ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do 
processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado Contratante onde a criança 
se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança. Ainda 
conforme esse dispositivo, a autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após 
expirado o mencionado período de um ano, deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando 
for provado que a criança já se encontra integrada ao seu novo meio. Isso porque a referida 
convenção tem como escopo a tutela do princípio do melhor interesse da criança, de forma a 
garantir-lhe o bem estar e a integridade física e emocional de acordo com suas verdadeiras 
necessidades. Para que se possa entender esse princípio, bem como para sua aplicação, o 
julgador deve considerar uma série de fatores, como o amor e os laços afetivos entre os pais, 
os familiares e a criança, o lar da criança, a escola, a comunidade, os laços religiosos e a 
habilidade do guardião de encorajar contato e comunicação saudável entre a criança e o outro 
genitor. Essas considerações, essencialmente subjetivas, são indicadores que conduzem o juiz à 
descoberta do que lhe parece ser o melhor interesse da criança em cada caso concreto. Por 
isso a Convenção da Haia, não obstante apresente reprimenda rigorosa ao sequestro 
internacional de menores, com determinação expressa de seu retorno ao país de origem, 
garante o bem estar e a integridade física e emocional da criança, o que deve ser avaliado de 
forma criteriosa, fazendo-se necessária a prova pericial psicológica. REsp 1.293.800-MG, Rel. 
Min. Humberto Martins, julgado em 28/5/2013. Informativo nº 525. (Grifo nosso) 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MP EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA 
DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública a fim de obter 
compensação por dano moral difuso decorrente da submissão de adolescentes a tratamento 
desumano e vexatório levado a efeito durante rebeliões ocorridas em unidade de internação. 
Isso porque, segundo o art. 201, V, do ECA, o MP é parte legítima para "promover o inquérito 
civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos 
relativos à infância e à adolescência". Precedente citado: REsp 440.502-SP, Segunda Turma, DJe 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201293800
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24/9/2010. AgRg no REsp 1.368.769-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/8/2013. 
Informativo nº 526. (Grifo nosso) 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DETERMINAÇÃO, EM LEI ESTADUAL, DE COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA A AÇÃO PENAL DECORRENTE DA PRÁTICA DE 
CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. 

É nulo o processo, desde o recebimento da denúncia, na hipótese em que o réu, maior de 18 
anos, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tenha sido, 
por esse fato, submetido a julgamento perante juízo da infância e da juventude, ainda que 
exista lei estadual que estabeleça a competência do referido juízo para processar e julgar 
ação penal decorrente da prática de crime que tenha como vítima criança ou adolescente. 
Com efeito, a atribuição conferida pela CF aos tribunais de justiça estaduais de disciplinar a 
organização judiciária não implica autorização para revogar, ampliar ou modificar disposições 
sobre competência previstas em lei federal. Nesse contexto, para que não haja afronta à CF e à 
legislação federal, deve-se considerar que a faculdade concedida aos estados e ao DF de criar 
varas da infância e da juventude (art. 145 do ECA) não se confunde com a possibilidade de 
ampliar o rol de hipóteses de competência estabelecido no art. 148 do mesmo diploma legal, 
que não contempla qualquer permissivo para julgamento de feitos criminais no âmbito do juízo 
da infância e juventude. RHC 34.742-RS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 15/8/2013. 
Informativo nº 526. (Grifo nosso) 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. 
PRÁTICA DE NO MÍNIMO TRÊS ATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. RECURSO 
IMPROVIDO. 
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não existe fundamento legal para o argumento de 
que é necessário o número mínimo de três atos infracionais graves para a incidência do 
inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a Corte Suprema, o 
aplicador da lei deve analisar e levar em consideração as peculiaridades de cada caso 
concreto para uma melhor aplicação do direito. Pondera que o magistrado deve apreciar as 
condições específicas do adolescente - meio social onde vive, grau de escolaridade, família - 
dentre outros elementos que permitam uma maior análise subjetiva do menor. 
2. Na espécie, a medida de internação foi aplicada de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, bem assim em atenção às particularidades da hipótese, notadamente diante da 
variedade e da quantidade de drogas apreendidas em poder do recorrente - 32,13g (trinta e 
dois gramas e treze centigramas) de maconha e 9,81g (nove gramas e oitenta e um 
centigramas) de cocaína - e da comprovada reiteração na prática de atos infracionais. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ, AgRg no RHC 36892 / RJ, Quinta Turma, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julg. em 
27/08/2013). Grifo nosso. 
 
 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201368769
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RHC%2034742
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INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 
10.826/03. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS 
CORPUS DENEGADA. 
1. Não existe qualquer impedimento legal à fixação da medida socioeducativa de semiliberdade 
desde o início, quando o Juízo da Infância e da Juventude fundamentadamente demonstrar a 
necessidade da medida para ressocialização do Adolescente. Inteligência do art. 120 e 
parágrafos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes. 
2. O acórdão impugnado foi idoneamente fundamentado, uma vez que, conforme ressaltado 
nas instâncias ordinárias, o Paciente não estuda, faz uso de substâncias entorpecentes e possui 
outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao crime de 
roubo e porte de arma, sendo-lhe aplicadas outras medidas socioeducativas, que, no entanto, 
não impediram a sua continuidade infracional. 
3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(STJ, HC 232556 / DF, Quinta Turma, Relª.: Min. Laurita Vaz, julg. em 10/09/2013). Grifo nosso. 
 

 

EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. ACORDO DE DIVÓRCIO E GUARDA DOS 
FILHOS MENORES. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA EM RELAÇÃO À GUARDA. 
IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO NESSE PONTO. PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. 
1. De acordo com o art. 35 do ECA, a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo por meio 
de decisão judicial fundamentada, ouvido o Ministério Público. 
2. A existência de sentença da Justiça brasileira sobre a guarda dos filhos menores impossibilita 
a homologação do provimento judicial estrangeiro que lhe contrarie, mesmo que seja 
prolatada após o trânsito em julgado da decisão a qual se pretende homologar. Nesses casos, 
deve-se preservar a soberania nacional. Precedentes. 
3. Devidamente apresentada a documentação exigida e inexistindo óbices na ordem jurídica 
interna, é possível a homologação da sentença estrangeira apenas quanto à dissolução da 
sociedade conjugal. 
4. Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido em parte. 
(STJ, SEC 4830 / EX, Corte Especial, Rel.: Min. Castro Meira, julg. em 16/09/2013). Grifo nosso. 

 
 
 
EMENTA: FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA. VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
IDENTIDADE GENÉTICA. ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. ARTIGOS ANALISADOS: 
ARTS. 1.593; 1.604 e 1.609 do Código Civil; ART. 48 do ECA; e do ART. 1º da Lei 8.560/92. 
1. Ação de petição de herança, ajuizada em 07.03.2008. Recurso especial concluso ao Gabinete 
em 25.08.2011. 
2. Discussão relativa à possibilidade do vínculo socioafetivo com o pai registrário impedir o 
reconhecimento da paternidade biológica. 
3. A maternidade/paternidade socioafetiva tem seu reconhecimento jurídico decorrente da 
relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os 
pais criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados 
inerentes à relação pai-filho. 
4. A prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica tem como 
principal fundamento o interesse do próprio menor, ou seja, visa garantir direitos aos filhos 
face às pretensões negatórias de paternidade, quando é inequívoco (i) o conhecimento da 
verdade biológica pelos pais que assim o declararam no registro de nascimento e (ii) a 
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existência de uma relação de afeto, cuidado, assistência moral, patrimonial e respeito, 
construída ao longo dos anos. 
5. Se é o próprio filho quem busca o reconhecimento do vínculo biológico com outrem, 
porque durante toda a sua vida foi induzido a acreditar em uma verdade que lhe foi imposta 
por aqueles que o registraram, não é razoável que se lhe imponha a prevalência da 
paternidade socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão. 
6. O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e 
imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem qualquer restrição, em face dos pais 
ou seus herdeiros. 
7. A paternidade traz em seu bojo diversas responsabilidades, sejam de ordem moral ou 
patrimonial, devendo ser assegurados os direitos sucessórios decorrentes da comprovação do 
estado de filiação. 
8. Todos os filhos são iguais, não sendo admitida qualquer distinção entre eles, sendo 
desinfluente a existência, ou não, de qualquer contribuição para a formação do patrimônio 
familiar. 
9. Recurso especial desprovido. 
(STJ, REsp 1274240 / SC, Terceira Turma, Relª.: Min. Nancy Nadrighi, julg. em 

08/10/2013). Grifo nosso. 
 
 

            MODELOS DE PEÇAS 

 

Utilizamos este espaço para divulgar peças judiciais e extrajudiciais disponibilizadas por 
membros do Ministério Público da Bahia e de outros Estados da Federação, compreendidas 
como referências de boas práticas na área infanto-juvenil e merecedoras de ampla divulgação, 
de forma a constituírem modelos de atuação para os Promotores de Justiça com atribuição na 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
 
EMENTA: RECOMENDAÇÃO. FORMULAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO. ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO. GARANTIA PELO CMDCA DE INSERÇÃO DE ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. 

Autores: ANNA KARINA OMENA VASCONCELLOS SENNA; Promotora de Justiça, Titular da 2ª 
Promotoria de Justiça de São Félix/BA, MPBA; MILLEN CASTRO MEDEIROS DE MOURA, 
Promotor de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Félix/BA, MPBA. 
 
 
EMENTA: TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ESTRUTURAÇÃO DOS 
CONSELHOS TUTELAR E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVISÃO 
ESPECÍFICA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI 
ESTABELECENDO REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA AS ELEIÇÕES UNIFICADAS. 

Autor: RAFAEL DE CASTRO MATIAS, Promotor de Justiça, Jequié/BA, MPBA. 

 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFICIÊNCIAS NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE 
ADOLESCENTES INTERNOS. EQUIPE TÉCNICA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. DANOS MORAIS COLETIVOS. 

Autor: OLEGÁRIO GURGEL FERREIRA GOMES, Promotor de Justiça, Mossoró/RN, MPRN. 

http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/recomendacao_elaboracao_de_plano_municipal_de_atendimento_socioeducativo.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/recomendacao_elaboracao_de_plano_municipal_de_atendimento_socioeducativo.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/recomendacao_elaboracao_de_plano_municipal_de_atendimento_socioeducativo.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/recomendacao_elaboracao_de_plano_municipal_de_atendimento_socioeducativo.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/tac_estruturacao_dos_conselhos_tutelar_e_de_direitos.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/tac_estruturacao_dos_conselhos_tutelar_e_de_direitos.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/tac_estruturacao_dos_conselhos_tutelar_e_de_direitos.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/tac_estruturacao_dos_conselhos_tutelar_e_de_direitos.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/acao_civil_publica_danos_morais_coletivos_equipe_tecnica_ciad.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/acao_civil_publica_danos_morais_coletivos_equipe_tecnica_ciad.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/modelospecas/acao_civil_publica_danos_morais_coletivos_equipe_tecnica_ciad.pdf

