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        EDITORIAL 

 

Edição nº 03/2019            

 Salvador, 20 de abril de 2019 

Prezado (as) colegas, 
 

Com os meus cumprimentos cordiais, tenho a satisfação de apresentar, em formato estritamente 

digital, a Edição nº 03/2019 do Boletim Informativo do Centro de Apoio Operacional da Criança e 

do Adolescente – CAOCA, idealizado e sistematizado com o escopo de fomentar a disseminação 

de notícias, artigos e conteúdo técnico-jurídico. 
 

Nesta oportunidade, venho referendar que o CAOCA continuará honrando sua missão institucional 

e empreendendo todos os esforços necessários à plena salvaguarda dos direitos das crianças e 

dos adolescentes. Neste novo período, buscaremos reiterar as iniciativas exitosas até então 

realizadas, sem descurar daqueloutras que ainda careçam de especial atenção.  
 

Este ano será marcado por acontecimentos de extrema relevância à nossa esfera atuação, a 

exemplo da Eleição dos Conselhos Tutelares, necessidade de regionalização do acolhimento 

institucional e instituição dos Programas de Família Acolhedora, fortalecimento das medidas de 

meio aberto (implantação do PMASE), dentre outras, razão pela qual nos dedicaremos 

integralmente para que todos eles sejam implementados. 
 

Daremos continuidade à publicização de conteúdo provindo do Conselho Nacional do Ministério 

Público, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Senado Federal, dentre tantas 

outras fontes, ao tempo em que conclamamos os membros do Ministério Público do Estado da 

Bahia a continuarem enviando a este Centro de Apoio minutas de peças e produções outras, para 

que as iniciativas sejam socializadas entre os membros e publicadas no boletim mensal. 
 

Por fim, registro que eventuais críticas ou sugestões deverão ser encaminhadas ao citado 

endereço eletrônico, ao tempo em que desejo uma proveitosa e fecunda leitura. 

 

Marly Barreto de Andrade 

Procuradora de Justiça  

Coordenadora do CAO da Criança e do Adolescente 

 

 

 

 

 

EQUIPE DE APOIO: Alina Oliveira 

                                Cristiano Pinto 

                                Rodrigo Guedes 
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         NOTÍCIAS 

 
  

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(CAOCA) 

 
Curso prepara Municípios para eleição dos conselheiros  

tutelares de 2019 
18/03/2019 

A Fundação César Montes 

(FUNDACEM), com apoio do 

Ministério Público da Bahia, realizou 

nos dias 16 e 17 de março um curso 

inédito de capacitação para a escolha 

dos conselheiros tutelares de 2019. O 

evento foi ministrado pelo promotor de 

Justiça Sidney Fiori Júnior, 

coordenador da Comissão 

Permanente da Infância e da Juventude (COPEIJ) do Grupo Nacional de Direitos Humanos 

(GNDH), e teve como objetivo preparar os Conselhos Municipais para a realização das 

próximas eleições de conselheiros tutelares do Estado da Bahia, que acontecem em 

outubro de 2019. 

Outro módulo do curso será ofertado nos dias 30 e 31 de março (sábado e domingo) para 

atender a mais Municípios que apresentem interesse na capacitação para o processo 

eleitoral. As inscrições podem ser feitas através do telefone (71) 32448427 ou do 

endereço http://www.fundacem.org.br/. 

 

Além das palestras, o curso permite que os participantes elaborem o edital para as 

eleições, que será revisado durante o evento pelo promotor de Justiça. A procuradora de 

Justiça Marly Barreto, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 

Justiça da Criança e Adolescente (CAOCA), através do qual o MP apoiou o curso, ressalta 

a importância desse fato: “os conselheiros retornam aos seus municípios já com o edital 

pronto para publicação, o que auxilia muito a atuação dos Conselhos Municipais no 

processo eleitoral”. 

Palestra 

No dia 15 de março, o I Congresso 

Brasileiro de Conselhos Tutelares 

e Assistência Social também 

debateu a escolha de membros dos 

Conselhos Tutelares. A procuradora 

Marly Barreto foi uma das 

palestrantes no painel 

“Responsabilidades compartilhadas no Processo de Escolha dos membros do Conselho 

http://www.fundacem.org.br/
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Tutelar: Ministério Público, CMDCA e Gestão Municipal”, além de participar da mesa de 

abertura do evento.  

O evento também contou com a participação das promotoras de Justiça Márcia Rabelo e 

Karine Espinheira. 

Fonte: Cecom/MP 

CAOCA disponibiliza "kit operacional" para auxiliar os Promotores de 
Justiça na fiscalização do processo de escolha unificado dos membros 

do Conselho Tutelar 
 

Tendo em conta que o processo unificado de escolha dos membros do Conselho Tutelar 

ocorre no fluente ano, bem assim que, em decorrência do art. 139, caput, da Lei nº 

8.069/90; do art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, sem descurar da 

Recomendação nº 001/2019, da Procuradora-Geral de Justiça, publicada no DJe nº 2.341 

de 20.03.2019, é atribuído ao Ministério Público realizar a fiscalização de todo 

procedimento, o CAOCA forneceu um “Kit Operacional” com o propósito de auxiliar os 

Promotores de Justiça na realização de tão relevante tarefa. 

O aludido “Kit Operacional” poderá ser acessado através do link: 

http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/area/infancia/2019/kit-operacional-eleicao-

conselhos-tutelares-v2.zip  

 

Coordenadora do CAOCA participa de Plenária do GNDH,  
na qual foram aprovados 25 enunciados  

em Salvador 

 
29/03/2019 

 

 
 

As Comissões Permanentes de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

(Copevid), de Defesa dos Direitos Humanos em Sentido Estrito (Copedh), da Infância e da 

Juventude (Copeij) e do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural 

http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/area/infancia/2019/kit-operacional-eleicao-conselhos-tutelares-v2.zip
http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/area/infancia/2019/kit-operacional-eleicao-conselhos-tutelares-v2.zip
http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/area/cecom/2019-03-29_-_gndh_manhu_-_gui_-_010.jpg
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(Copema) aprovaram um total de 25 propostas de enunciados durante a plenária de 

encerramento da ‘I Reunião Ordinária de 2019' do Grupo Nacional de Direitos Humanos 

(GNDH), que aconteceu na manhã de hoje, dia 29, em Salvador. As sugestões foram 

resultado das deliberações que aconteceram desde a última quarta-feira, dia 27, durante o 

encontro que reúne membros de todo o país.  

 

Com atuação em âmbito nacional, o GNDH integra o Conselho Nacional de Procuradores-

Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) e é composto por sete 

comissões permanentes. As comissões estão divididas nas áreas de defesa da saúde; 

educação; direitos humanos em sentido estrito; infância e juventude; defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência e do idoso; combate à violência doméstica e familiar contra a 

mulher; e meio ambiente, habitação, urbanismo e patrimônio cultural.  

 

A Promotora de Justiça do MP baiano, Sara Gama, coordenadora da comissão na área de 

combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, apresentou as discussões 

ocorridas na Copevid e os dois enunciados que foram aprovados pelos membros. Um 

deles diz respeito à atribuição para os processos envolvendo crime de descumprimento de 

medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, que é das 

Promotorias de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e onde não houver, nas 

Promotorias Criminais com atribuição cumulativa para processar as causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

No âmbito dos direitos humanos em sentido estrito, foram aprovados cinco enunciados 

sobre diversos temas, entre os quais o que afirma que “O Ministério Público brasileiro deve 

garantir, no seu âmbito, o direito ao uso de banheiros, vestuários e demais espaços 

separados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada 

pessoa, em igualdade de condições”.  

Também foram abordados os direitos das pessoas em situação de rua, tendo sido 

aprovado o enunciado que afirma que cabe ao “Ministério Público brasileiro atuar em prol 

das pessoas em situação de rua, tanto no âmbito interno, nos termos da Recomendação 

53, de 2017, do CNMP, quanto no âmbito externo, mediante a busca de implementação do 

Decreto 7053, de 2009, em todas as esferas da Federação”.  

As estratégias relativas ao processo de escolha dos conselheiros tutelares de 2019 foi um 

dos assuntos abordados na Copeij, que aprovou um total de quatro enunciados, sendo 

dois sobre a eleição dos conselhos tutelares.  

Já a Copema aprovou um total de 14 enunciados sobre diversos assuntos como o 

funcionamento do sistema municipal de cultura e a importância de uma atuação preventiva 

do MP na proteção do patrimônio cultural.  

Também foram aprovados uma proposição e duas notas técnicas durante a plenária, essas 

últimas pela Copeduc. 
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Homenagens 

 
 

Durante a plenária, a Procuradora-geral de Justiça do MP da Bahia, Ediene Lousado, e 

presidente do GNDH, junto com o Promotor de Justiça Márcio Fahel entregaram uma placa 

de reconhecimento pelo trabalho e comprometimento na defesa dos direitos humanos ao 

Procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Eduardo Barreto D’Avila 

Fontes. Também foram homenageados o Promotor de Justiça José Rony Silva Almeida e o 

analista de Direito Michelangelo Carvalho Nabuco, ambos do MP de Sergipe.  

A PGJ Ediene Lousado dividiu a mesa de abertura da plenária com a vice-presidente do 

GNDH, a procuradora-geral de Justiça do Acre, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues; o 

secretário executivo do GNDH, promotor de Justiça da Bahia Rogério Queiroz; a 

coordenadora da Copevid, promotora de Justiça da Bahia, Sara Gama; o coordenador da 

Copedh, Eneas Romero de Vasconcelos, promotor de Justiça do MP do Ceará; o 

coordenador da Copeij, Sidney Fiori Junior promotor de Justiça do MP de Tocantins; a 

coordenadora da Copema, Andressa de Oliveira Lanchotti, promotora de Justiça do MP de 

Minas Gerais; a coordenadora da Copeds, Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, promotora 

de Justiça do MP do Ceará; a secretária da Copedpdi, Gabrielle Gadelha, promotora de 

Justiça do MP do Maranhão; e a coordenadora da Copeduc, Sandra Soares de Pontes, 

promotora de Justiça do MP do Maranhão.  

 

O próximo encontro do Grupo Nacional de Direitos Humanos está previsto para ocorrer no 

estado do Maranhão. 

 

Crédito das fotos: Gulherme Weber - Rodtag 

Fonte: Cecom/MP (Adaptado) 

 
CAOCA acompanha a evolução do índice de denúncias  

oriundas do DISQUE 100 
 

Durante o mês de março, até o fechamento desta Edição do Boletim, foram recebidas, por 

meio do Sistema de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e Atendimento (SONDHA), 

através do DISQUE 100, 49 denúncias de violação dos direitos de crianças e 

adolescentes no Estado da Bahia, das quais 21 (vinte uma) delas fazem alusão aos 10 

(dez) Municípios com maior incidência. Conheça as Promotorias de Justiça que mais 

http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/area/cecom/2019-03-29_-_gndh_manhu_-_gui_-_042.jpg
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receberam encaminhamentos de casos de violação dos direitos infantojuvenil este mês, no 

gráfico abaixo: 

 

Fonte: SONDHA 

 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR 

(PJs) 
 

Tendo em conta que ao Ministério Público é atribuído, por força dos artigos 139 do ECA e 

5º, II, da Resolução 170 do CONANDA, sem descurar da Recomendação nº 001/2019, da 

Procuradora-Geral de Justiça, publicada no DJe nº 2.341 de 20.03.2019, o dever de 

fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, Promotores(as) de 

Justiça, com atuação nos municípios do Estado, estão instaurando procedimentos 

administrativos, com o objetivo de acompanhar a regularidade do reportado procedimento, 

nos diversos âmbitos da Bahia. 

  

A planilha abaixo enumera as Promotorias de Justiça que informaram ao CAOCA, durante 

o mês de março/2019, a adoção da aludida providência. 
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 Fonte: CAOCA 

 
 

Feira de Santana terá espaço de escuta especializada para crianças e 
adolescentes vítimas de violência 

 

14/03/2019 

O Ministério Público Estadual firmou um Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta (TAC) com o Município de Feira de Santana para criação de um espaço de escuta 

especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência. De acordo com termo, o 

Município disponibilizará uma sala dentro de um imóvel, dotado de boas condições de 

acessibilidade, salubridade e segurança, com banheiro em perfeitas condições de uso, e 

boas instalações elétricas, hidráulicas e de segurança, no prazo de 120 dias.   

 

O documento foi assinado pelas Promotoras de Justiça Idelzuith Freitas de Oliveira Nunes, 

Monia Lopes de Souza Ghinone, Jó Anne da Costa Sardeiro e Mariana Pacheco de 

Figueiredo. Segundo as Promotoras de Justiça, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

“confere a devida relevância às opiniões proferidas pelas crianças e adolescentes, com o 

direito de serem ouvidas por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de 

desenvolvimento e grau de compreensão”.  

 

Além disso, o Município se comprometeu a disponibilizar, no prazo de 120 dias, no mínimo, 

um profissional capacitado pelo curso de formação de escuta especializada de crianças e 

adolescentes, que foi promovido pelo MP e Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, em dezembro de 2018; e promover a 

capacitação anual deste profissional.  
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Depois de implementar a sala de escuta, o Município atenderá as vítimas e testemunhas, 

crianças e adolescentes, a que se referem a Lei n° 13.431, de 4 de abril de 2017, 

residentes nos Municípios de Feira de Santana, Serra Preta e Anguera. Os Promotores de 

Justiça ressaltaram ainda que o serviço de escuta especializada deve ser disponibilizado 

por 24 horas, de forma ininterrupta.  

 

Fonte: Cecom/MP 

 

 

3ª PJ de Seabra instaura Procedimento Administrativo, em decorrência 
de suposta situação de maus tratos  

envolvendo menor 
 

21/03/2019  

 

O Promotor de Justiça Alan Cedraz Carneiro Santiago, substituto da 3ª Promotoria de 

Justiça de Seabra, instaurou o Procedimento Administrativo nº 09/2019, com o escopo de 

propiciar a adequada apuração da notícia de fato que versa sobre menor em situação de 

maus tratos, porquanto exposto, em virtude da conduta de sues genitores, oficiando aos 

seguintes órgãos: I) Conselho Tutelar para averiguação pormenorizada da suposta 

situação de maus tratos, na qual, se encontra o menor, informar quais medidas de 

proteção foram adotadas e qual foi a sua eficácia, se entendem por cabível a 

perda/suspensão do poder familiar e em caso positivo, que indiquem pessoas da família 

extensa ou pessoa de reconhecida idoneidade que possa se responsabilizar pelo menor; e 

II) Delegacia de Polícia Civil, solicitando-lhe informação acerca da existência de eventual 

procedimento policial para apuração dos fatos, em caso negativo, que proceda a 

instauração do procedimento apuratório, em razão da pratica do possível crime de maus 

tratos. 

Fonte: CAOCA 

SENADO FEDERAL 
 

Transporte irregular de crianças pode  
se tornar crime 

   

28/02/2019 

Está sob análise na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 

projeto de lei que altera o Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997) 

para tornar crime o transporte irregular 

de crianças e adolescentes. A punição 

proposta vai de seis meses a um ano 

de prisão ou multa, conforme 

entendimento do juiz. 

O autor do PL 1198/2019, senador Humberto Costa (PT-PE), observa que apesar do alto 

risco, o transporte irregular de crianças e adolescentes, muitas vezes em veículos em 

condição precária e não submetidos a qualquer fiscalização, não se enquadra em um tipo 

penal específico, mas em mera contravenção penal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135481
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Para o parlamentar, a alteração na lei é importante porque só o risco já merece a tutela 

penal, tendo em vista o fato de que acidentes com essas pessoas em vans irregulares se 

revelam cada vez mais frequentes. 

Fonte: Agência Senado 

 
Senado aprova multa para quem impedir amamentação  

em local público 
   

12/03/2019 

O Senado aprovou, em regime de 

urgência, projeto para penalizar, com 

multa, a violação do direito à 

amamentação. O texto (PLS 

514/2015) assegura o direito das 

mães de amamentar em local público 

ou privado sem sofrer qualquer 

impedimento. A matéria faz parte da 

pauta prioritária da bancada feminina 

na defesa dos direitos das mulheres e 

segue agora para a Câmara dos Deputados. 

A proposta da ex-senadora Vanessa Grazziotin, estabelece que, mesmo havendo espaço 

reservado para amamentação nos estabelecimentos, cabe somente às mães decidirem se 

querem ou não utilizar o local. A pena para quem proibir a amamentação é de multa com 

valor não inferior a dois salários mínimos. 

A matéria teve voto favorável da relatora de Plenário, senadora Selma Arruda (PSL-MT), 

que acatou emenda de redação aprovada anteriormente na Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa (CDH), para incluir a palavra “respeito” na abordagem 

às lactantes. Com a recomendação de que os funcionários dos estabelecimentos recebam 

orientação dos empregadores. 

O projeto original também foi alterado para que, em vez de crime, se preveja 

expressamente como ilícito civil o ato de impedir a lactante. O texto destaca que 

“considera-se conduta ilícita, sujeita à reparação de danos, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, qualquer ato que segregue, discrimine, proíba, reprima ou constranja 

lactantes ou lactentes, no exercício dos direitos previstos nesta Lei”. 

— Na prática é muito mais vantajoso para a vítima desse preconceito do que a tipificação 

criminal. Porque a justiça criminal enxerga o réu e não enxerga a vítima. Dessa forma, ela 

vai enxergar a vítima em primeiro lugar, impondo uma multa que vai reverter em favor dela. 

Se nós levássemos isso como crime, imporíamos uma sanção ao criminoso, mas não 

daríamos reparação suficiente à vítima — avaliou a senadora. 

Preconceito 

A iniciativa de penalizar quem constrange as mães lactantes foi elogiada pelos senadores 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Fabiano Contarato (Rede-ES). Já o senador Rogério 

Carvalho (PT-SE) condenou o preconceito que ainda gera a necessidade da uma 

legislação para assegurar esse direito às mulheres. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122565
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122565
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— Apesar de a gente estar garantindo o direito de se exercer a maternidade na plenitude, 

é, por si, um absurdo ter que se discutir isso nesta Casa. Acho de extrema pertinência a 

aprovação da matéria. 

Para comprovar que o preconceito continua presente na sociedade, os senadores Rose de 

Freitas (Pode-ES) e Weverton (PDT-MA) relataram exemplos ocorridos com eles. 

Weverton disse que, recentemente, sua esposa teve que enfrentar olhares de censura 

quando amamentava em locais públicos. 

— E eu já vi mulher sendo retirada do transporte público. Respeitem as mulheres que 

amamentam seus filhos — acrescentou Rose. 

O PLS 514/2015 tramitava em conjunto com outro projeto da Câmara dos Deputados, que 

estabelece para a empregada o direito a dois descansos especiais de meia hora cada um, 

durante a jornada de trabalho, para amamentar ou alimentar o seu filho (PLC 21/2018). A 

matéria foi desapensada e volta para a análise da Comissão de Assuntos Sociais do 

Senado (CAS). 

Fonte: Agência Senado 

 
 

Flávio Arns destaca atuação da Pastoral  
da Criança no Paraná 

   
20/03/2019 

O trabalho da Pastoral da Criança do 

município de Palmas, no sudoeste do 

Paraná, foi lembrado pelo senador 

Flávio Arns (Rede-PR), durante 

pronunciamento nesta quarta-feira 

(20). O parlamentar destacou a 

homenagem prestada pela Câmara de 

Vereadores da cidade, por meio de 

requerimento do vereador Paulo Banach, concedendo moção de aplauso à instituição nos 

nomes da coordenadora diocesana, Izete Beyer Feix; das Coordenadoras da Paróquia da 

Catedral do Senhor Bom Jesus, Nilce Casemiro e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 

Irmã Alete; e do Pároco da Catedral, Padre Adriano Mattana, representado pelo Bispo Dom 

Edgar. 

— Às vezes, a gente pode pensar que é algo de um município, mas, a partir dessa notícia 

municipal, eu gostaria de destacar o grande trabalho, do qual a gente tem muito orgulho, 

no Brasil e no mundo, desenvolvido pela chamada Pastoral da Criança, que é uma pastoral 

da Igreja Católica com a participação de outras igrejas e mesmo de pessoas que, 

eventualmente, não professem uma religião, mas que gostam de ver promovidas a saúde e 

a vida das nossas crianças — destacou. 

Criada em 1983 e vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a 

pastoral, como lembrou Arns, atua na promoção da vida e saúde de crianças do Brasil e do 

mundo, despertando cada vez mais a vontade popular em participar e contribuir com essa 

obra. Ele disse que a transformação causada por ações em municípios como Palmas, tem 

se expandido para cerca de 4,5 mil cidades brasileiras, levando mensagem de esperança à 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133159
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população. O senador fez questão de registrar a atuação de Zilda Arns, sua tia, que foi 

coordenadora nacional da Pastoral da Criança, e morreu no terremoto do Haiti, em 2010. 

Fonte: Agência Senado 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Sancionada lei que proíbe casamento antes dos  
16 anos de idade 

15/03/2019 

Foi sancionada a lei que altera o 

Código Civil e proíbe o casamento de 

menores de 16 anos de idade 

(Lei 13.811/19). O código permitia o 

casamento de menores de 16, desde 

que autorizado pelos pais, para evitar 

cumprimento de pena criminal ou em 

caso de gravidez. 

A mudança partiu de um projeto de 

lei (PL 7119/17) da ex-deputada 

Laura Carneiro (RJ), aprovado pela 

Câmara dos Deputados no ano passado. 

Na ocasião, Laura Carneiro divulgou números alarmantes sobre o casamento infantil – 877 

mil crianças se casaram no Brasil até os 15 anos de idade, sendo 88 mil com 10 anos de 

idade. “Não se sabe os motivos desses casamentos, eventualmente podem ter ocorrido 

fraudes, por exemplo, a questão da Previdência, pode ter ocorrido a venda da criança 

sexualmente, existem abusos sexuais que são esquecidos com o casamento e com a 

reparação financeira. Existem vários motivos que levam a esse casamento", declarou. 

Campanha da ONU 

A relatora do projeto no Plenário da Câmara, deputada Maria do Rosário (PT-RS), 

ressaltou que a medida atende a uma campanha da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para que os países tenham legislações nacionais sobre o tema. "O Brasil é um dos 

países com alto número de crianças e adolescentes vivendo com homens adultos, 

maritalmente. Isso leva ao abandono da escola, à gravidez precoce, à violência sexual 

cotidiana e, muitas vezes, ao próprio feminicídio", afirmou. 

A nova lei não muda a situação de homens e mulheres que tenham entre 16 e 18 anos. 

Estes só podem se casar se tiverem a autorização de pais ou responsáveis, já que ainda 

não atingiram a maioridade civil. 

Fonte: Agência Câmara 

 
 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/01/13/zilda-arns-uma-vida-dedicada-a-causas-sociais
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2019/lei-13811-12-marco-2019-787790-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/558522-PLENARIO-DA-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-PROIBE-CASAMENTO-ANTES-DOS-16-ANOS-DE-IDADE.html
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Projeto obriga supermercado a oferecer carrinho adaptado 

a criança com deficiência 
 
19/03/2019 

O Projeto de Lei 485/19 obriga 

supermercados de médio e grande 

porte a disponibilizar carrinhos de 

compras adaptáveis para uso de 

crianças com deficiência ou mobilidade 

reduzida. Pelo texto, que tramita na 

Câmara dos Deputados, de 2% a 5% 

dos carrinhos deverão ser adaptados. 

O autor da proposta, deputado Capitão 

Wagner (Pros-CE), ressalta que pais e 

responsáveis de crianças com 

deficiência, ao fazer compras em supermercados, muitas vezes “deparam-se com o dilema 

de empurrar o carrinho de compras e, ao mesmo tempo, conduzir a cadeira de rodas ou 

outra tecnologia assistiva utilizada para a mobilidade de seus filhos”. 

Competirá exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar a 

medida. A regulamentação deverá dispor, por exemplo, sobre a categorização dos 

supermercados como de médio ou grande porte e sobre a tecnologia assistiva necessária 

à adaptação dos carrinhos. 

O texto acrescenta a medida à Lei de Acessibilidade (10.098/00), que já prevê a 

obrigatoriedade de centros comerciais oferecerem carros e cadeiras de rodas, motorizados 

ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Tramitação  

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

ÍNTEGRA DA PROPOSTA: 

▪ PL-485/2019 

Fonte: Agência Câmara 
 
 

Proposta amplia ProJovem para prever conclusão  
do ensino médio 

 

19/03/2019 

O Projeto de Lei 733/19 amplia a 

abrangência do Programa Nacional 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10098-19-dezembro-2000-377651-norma-pl.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2191205
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de Inclusão de Jovens (ProJovem) para atender também o ensino médio. A proposta, do 

deputado João Roma (PRB-BA), tramita na Câmara dos Deputados. 

O ProJovem busca reintegrar jovens à escola para promover a qualificação profissional e 

assegurar o acesso a ações de cidadania, esporte, cultura e lazer. 

A lei que institui o programa (11.692/08) prevê que o auxílio-financeiro seja destinado 

apenas para jovens de 18 a 29 anos para concluir o ensino fundamental. 

Para Roma é necessário ampliar a abrangência do ProJovem para o ensino médio para 

atender demanda dos entes executores e dos jovens que cursam ou cursaram a 

modalidade no ensino fundamental. “O ProJovem Ensino Médio é uma alternativa a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) que deve ser desenvolvida para enfrentar os desafios 

específicos que se apresentam para a juventude.” 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a queda 

de frequência no ensino médio acontece por dois motivos principais: redução dos alunos 

que concluem o ensino fundamental e o percentual de evasão escolar de 11,2%. 

O Brasil tinha 22,9% dos 48,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos sem trabalhar ou 

estudar, de acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua) de 2017. 

Tramitação  

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Educação; 

de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

▪ ÍNTEGRA DA PROPOSTA: 

▪ PL-733/2019 

 
Fonte: Agência Câmara 

 
 

Câmara inaugura exposição sobre cidadania com personagens de 
Mauricio de Sousa 

Até o dia 11 de abril, o público poderá conferir a exposição com gravuras da 
Turma da Mônica no corredor de acesso ao Plenário 

20/03/2019 

A Câmara dos Deputados e o Instituto 
Mauricio de Sousa inauguraram nesta 
quarta-feira (20) uma exposição com 
temas sociais utilizando os 
personagens da Turma da Mônica. 

A exposição destaca campanhas 
institucionais em que os personagens 
falam de assuntos como direito das 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11692-10-junho-2008-576294-norma-pl.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2191907
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crianças e cidadania e histórias desenvolvidas em parceria com a Câmara sobre a 
importância do voto e da participação na política. 

O criador da turma, Mauricio de Sousa, esteve presente e falou sobre a importância de 
usar seus personagens de forma educacional. "Para falar de deveres, de direitos, para 
falar de democracia em uma linguagem que as crianças entendam. Vamos nos educar 
cada vez melhor ou mais. Vamos exigir do Estado as melhores escolas e os professores 
melhor remunerados", afirmou. 

O cartunista se emocionou ao falar com as pessoas que estavam na abertura da 
exposição, inclusive muitas crianças que pediam autógrafos e queriam tirar fotos com ele. 
"Sinto-me honrado por estar aqui para receber este tipo de carinho de vocês todos. Por 
sentir que muitos de vocês aprenderam a ler com a Turma da Mônica", afirmou. 

Exposição  

A mostra Mauricio de Sousa: Imaginação a serviço da sociedade está no corredor de 
acesso ao Plenário Ulysses Guimarães, e fica até o dia 11 de abril, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 17 horas. 

Fonte: Agência Câmara 

 
 
 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
(CNMP) 

 
CIJ/CNMP arquiva procedimento sobre acolhimento de crianças  

e adolescentes indígenas em  
Dourados/MS 

 

27/02/2019 

A Comissão da Infância e Juventude 

do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CIJ/CNMP) arquivou, nesta 

terça-feira, 26 de fevereiro, 

procedimento interno instaurado para 

apurar a atuação do Ministério Público 

do Estado do Mato Grosso do Sul 

(MP/MS) em relação à denúncia feita 

pela Fundação Nacional do Índio 

(Funai) sobre supostos acolhimentos 

irregulares de crianças e adolescentes indígenas em abrigos institucionais no município 

de Dourados/MS. 

O conselheiro do CNMP e presidente da CIJ, Leonardo Accioly (foto), determinou o 

arquivamento do PIC nº 75/2018-28, tendo em vista que ficou demonstrado que o MP/MS 

tomou providências para sanar as irregularidades e proporcionar às crianças e 

adolescentes indígenas o retorno aos lares, ou na impossibilidade, uma convivência nos 

abrigos mais próxima à sua cultura e costumes. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2019/fevereiro/Leonardo_Accioly.jpg
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2019/fevereiro/Leonardo_Accioly.jpg
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Em resposta à solicitação feita pela comissão, o MP/MS informou que conhecia as 

irregularidades apontadas e que já teria tomado providências para atuar em processos 

administrativos e judiciais que envolviam crianças e adolescentes indígenas. Além disso, 

o MP/MS estaria empreendendo esforços para restituir, quando possível, as crianças e 

adolescentes às famílias, de origem ou extensivas, bem como melhorar a convivência 

delas nos abrigos institucionais de Dourados e região e ter colaborado na implementação 

do 2º Conselho Tutelar de Dourados. 

Em meados de 2018, a CIJ recebeu mapeamento elaborado pela Funai denunciando 

supostos acolhimentos irregulares de crianças e adolescentes indígenas em abrigos 

institucionais em Dourados. Segundo o mapeamento, várias irregularidades estariam, em 

tese, sendo cometidas, como o critério aleatório de acolhimento, que separaria irmãos 

pela faixa etária e sexo, acolhimento em instituições que não prezariam os costumes e 

cultura indígenas, o que traria imensos prejuízos ao desenvolvimento dessas crianças e 

adolescentes. 

Processo: 72/2018-28 (procedimento interno de comissão). 

Fonte: Ascom/CNMP 

 

 

Aprovados relatórios da CIJ/CNMP com melhorias para unidades 
socioeducativas dos Estados  

do AC, PI e AL 
 

26/03/2019 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou, 

por unanimidade, as determinações 

da Comissão da Infância e 

Juventude (CIJ/CNMP) nos 

Procedimentos Internos de Comissão 

(PIC) nº 112/2018-06, 80/2018-31 e 

192/2017-19, que compilam os 

dados e documentos colhidos nas 

visitas técnicas realizadas em 31 unidades de internação, acolhimento institucional e 

semiliberdade vinculadas aos sistemas socioeducativos dos Estados do Piauí, Acre e 

Alagoas. A aprovação ocorreu nesta terça-feira, 26 de março, durante a 4ª Sessão 

Ordinária de 2019. 

Ao determinar o arquivamento dos PICs, a comissão apurou que o MP vem atuando com 

regularidade e propôs que sejam enviadas cópias dos relatórios finais da comissão aos 

respectivos procuradores-gerais de Justiça dos Estados visitados. O objetivo é que se dê 

ciência aos promotores de Justiça para que continuem as diligências, visando a acionar 

ou interagir com o Poder Executivo para adotar as providências necessárias a fim de 

sanar as irregularidades apontadas no relatório de inspeção. 

Além disso, a CIJ/CNMP propôs que se solicite às Procuradorias-Gerais de Justiça, 

respeitando a sua autonomia funcional, o encaminhamento de cópias dos referidos 

relatórios aos seus governadores estaduais e secretários de Assistência Social, Saúde, 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2019/mar%C3%A7o/IMG_9298.jpg
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2019/mar%C3%A7o/IMG_9298.jpg
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Educação e Direitos Humanos para que promovam políticas públicas que garantam o que 

está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei nº 12.594/2012. 

Ao final do julgamento, a presidente do CNMP e procuradora-geral da República, Raquel 

Dodge, sugeriu a compilação de todos os dados dos relatórios realizados pela CIJ em um 

documento de referência. O conselheiro presidente da Comissão da Infância e 

Juventude, Leonardo Accioly, acolheu e agradeceu a sugestão, informando que a 

comissão se reunirá para produzir um documento com amplo diagnóstico da 

socioeducação no país para posterior publicação. 

Processos: 192/2017-19, 080/2018-31 e 112/2018-94 (Procedimento Interno de 

Comissão) 

Fonte: Ascom/CNMP. 

 

Aprovado relatório de correição temática nas unidades do Ministério 

Público do Estado de Pernambuco 
 

26/03/2019 
O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público aprovou, por 

unanimidade, o relatório conclusivo 

da correição extraordinária temática 

na área da Infância e Juventude 

realizada nas unidades do Ministério 

Público do Estado de Pernambuco. A 

aprovação ocorreu nesta terça-feira, 26 de março, durante a 4ª Sessão Ordinária de 

2019. 

A correição foi realizada entre os dias 20 e 23 de agosto de 2018, nas cidades de Recife, 

Olinda e Paulista, com o objetivo de analisar o funcionamento dos serviços 

administrativos e funcionais, conforme a Portaria CNMP – CN nº 00190/2018. 

Processo 1.00820 /2018-38 (correição) 

Fonte: Ascom/CNMP. 
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

(CNJ) 
 

Carnaval: Justiça promove ações pela proteção de 

mulheres e crianças na folia 
01/03/2019 

 

Durante os dias 4 e 5 de março não haverá expediente normal nas varas, juizados e fóruns 

brasileiros, mas a Justiça estará presente no Carnaval em sistema de plantão, em postos 

especiais de atendimento. O expediente do Poder Judiciário será suspenso até a quarta-

feira de cinzas (6/3), mas haverá atendimento de ações em casos urgentes, como habeas 

corpus e prisão preventiva. Não serão publicados acórdãos, sentenças ou decisões nem 

feitas intimações de advogados e partes. 

Em Salvador, por conta do aumento no número de registros de casos de violência 

doméstica contra mulher, o plantão judiciário deste ano conta com um reforço de oficiais de 

justiça para agilizar o cumprimento das medidas protetivas. Rogério Couto Dias Santos, 

coordenador do plantão do 1º Grau, estima que mais de 900 medidas protetivas tenham 

sido solicitadas ao longo dos plantões, no ano passado. A Justiça da Bahia também vai 

atuar com força para proteger as crianças e jovens durante o carnaval. Serão 266 agentes 

e 34 servidores para fiscalizar camarotes e blocos e trabalhar em rondas nos carnavais de 

bairros que acontecem na capital baiana. 

O juiz Walter Ribeiro, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude, alerta pais e responsáveis 

que pretendem levar crianças para o evento sobre a necessidade de mantê-las 

identificadas, com nome e contato da família, anotando, até mesmo nas vestes dos 

menores, informações de identificação. Para ajudar nos casos de perda, o TJBA 

desenvolve uma ação de distribuição de pulseiras de identificação nos postos fixos e de 

apoio da 1ª Vara. O plantão dos postos começa nesta quinta-feira (28), e vai até quarta de 

cinzas. Veja, no fim da matéria, onde se localizam os postos. 

Nos blocos infantis, não será permitida a participação de crianças menores de 11 anos sem 

acompanhamento de pais ou responsáveis. Nos camarotes, mesas de pistas e 

arquibancadas deverão ser afixadas placas sobre a classificação etária do evento, sobre a 

proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.  

O adolescente que for encontrado na prática de algum ato infracional deverá ser 

encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) ou Delegacia Especial pela 

Secretaria de Segurança Pública. Os órgãos de fiscalização terão acesso livre em todos os 

locais da festa. 
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Rio de Janeiro 

No Rio de Janeiro, os milhares de foliões que comparecerão ao Sambódromo para assistir 

ao desfile das escolas de samba poderão resolver os litígios que tenham relação com o 

evento no Juizado especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, instalado no setor 11, a 

partir de sexta-feira (13/2) até a quarta-feira de cinzas (18/2).  

A cada dia de festa na Sapucaí, o encerramento das atividades se dará após a dispersão 

total do público. Será assim até terça-feira, dia 5, quando desfilam as escolas de samba 

mirins. O posto avançado também atenderá no sábado, dia 9, no Desfile das Campeãs do 

Grupo Especial. Crimes como cambismo, lesão corporal, uso de documento falso (como 

credenciais) e provocação de tumulto estão entre as principais ocorrências registradas 

durante os desfiles. Ao todo, dez magistrados e oito servidores trabalharão em regime de 

escala para atender à população. 

De acordo com juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio, Marcelo Rubiolli, 

a competência territorial de atuação do Juizado é de cinco quilômetros, demarcados a 

partir de onde foi montada a estrutura para atender o cidadão. 

Outros estados 

Em Goiás, o Poder Judiciário lançou uma campanha nos banheiros femininos e masculinos 

de bares e restaurantes, com telefones de entidades da rede de enfrentamento à violência 

contra mulheres. A campanha #quebreosilêncio foi idealizada pela Coordenadoria Estadual 

da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça (TJ-GO) 

em parceria com a Associação de Bares e Restaurantes de Goiás (Abrasel/GO). 

Embora o número de ocorrências no setor de bares e restaurantes seja pequeno, o 

consumo do álcool pode facilitar a agressividade devido ao efeito da substância, que reduz 

a censura em relação aos próprios atos. Segundo o Instituto Mauro Borges, em Goiás, 

45,49% dos agressores estavam alcoolizados quando praticaram o ato de violência. 

No Amapá, crianças e adolescentes terão regras específicas para participar do carnaval. O 

juizado de Infância e Juventude proibiu a participação de crianças menores de 7 anos em 

blocos de rua, incluindo a tradicional “ A Banda”, mesmo que estejam acompanhadas dos 

pais. Os organizadores dos blocos, escolas de sambas e demais eventos carnavalescos 

devem ficar atentos às mudanças determinadas pelo Tribunal de Justiça (TJAP). 

Crianças acima de 7 anos só podem participar de blocos infantis acompanhadas dos pais 

ou responsáveis ou devem portar autorização assinada por um dos genitores. A mesma 

condição será cobrada para garantir a entrada de jovens de 12 a 16 anos incompletos será 

permitida nos eventos. Maiores de 16 anos não precisam do acompanhamento, mas 

devem portar um documento com foto, para comprovar a idade. 

Regina Bandeira 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
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CNJ fará diagnóstico das coordenadorias e varas da  

infância e juventude 
 

06/03/2019 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fará um diagnóstico nacional da estrutura e 

condições de funcionamento das coordenadorias e varas da infância e da juventude em 

atividade no país. A partir desse levantamento, o Conselho vai traçar um plano de 

capacitação de magistrados e servidores do Judiciário que lidam com as questões relativas 

ao tema, incluindo os processos infracionais. 

A informação foi prestada pelo presidente do Fórum Nacional da Infância e do Adolescente 

(Foninj) do CNJ, conselheiro Luciano Frota, em participação no seminário “Justiça e 

Primeira Infância o Futuro Começa Hoje”, realizado no último dia 27 pela Coordenadoria da 

Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 

e o Instituto Alana, organização sem fins lucrativos que trabalha com os direitos da criança. 

O seminário visa apoiar a implementação do Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 

13.257/2016) mediante o compartilhamento de seus fundamentos, estratégias, realidade 

local e boas práticas. 

Em sua participação no seminário, Luciano Frota disse que o CNJ está empenhado em 

ajudar a tornar realidade a legislação, que traça os princípios e diretrizes que devem servir 

de parâmetro para as políticas públicas para a primeira infância. 

O conselheiro informou que o diagnóstico das coordenadorias e varas da infância e de 

juventude será feito no âmbito do projeto “Justiça começa na infância”. Frota disse ainda 

que O CNJ prepara um questionário a ser enviado aos tribunais e repassados aos tribunais 

para o levantamento dos dados. 

O diagnóstico auxiliará o Conselho a identificar boas práticas nesse segmento de forma 

que sejam compartilhadas entre os diversos tribunais e ramos da Justiça. Luciano Frota 

explicou que Fórum Nacional da Infância e da Juventude foi recentemente restituído por 

decisão do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, 

com a finalidade de manter e reforçar a interlocução com as coordenadorias e varas da 

infância e juventude em todos os estados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
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Fase fundamental 

O período de 0 a 6 anos, que caracteriza a primeira infância, é considerado fundamental 

para o desenvolvimento integral das crianças, fase na qual meninos e meninas mais 

desenvolvem o potencial cognitivo, em uma evolução que será decisiva nos processos de 

aprendizagem e de construção de relações sociais. 

“Nesses primeiros anos de vida é que ela mais necessita dessa atenção integral, 

sobretudo, quando está sujeita a condições de vulnerabilidade, porque é até essa idade 

que as crianças se mostram mais sensíveis às intempéries da violência, pobreza, fome e 

estresse relacionado a essa condição social”, disse o conselheiro. 

O conselheiro destacou que, em 2010, havia no Brasil 2,8 milhões de crianças nessa faixa 

etária vivendo abaixo da linha da pobreza, comentando que esse dado não deve ter sido 

alterado nos últimos anos. “A desnutrição gera comprometimento cognitivo, gera 

deficiência educacional, reproduz o ciclo de miséria e desigualdade sociais que ceifa 

sonhos e repete sofrimentos”, acrescentou. 

Instituído em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância é uma referência internacional em 

termos normativos. A despeito desse pioneirismo, o desafio é implementá-lo e torná-lo uma 

realidade capaz de atenuar as desigualdades sociais. 

A lei reforça o Artigo 227 da Constituição Federal, que confere “prioridade absoluta” à 

criança e ao adolescente, definindo que elas têm primazia em receber proteção e socorro 

em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos, 

preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação privilegiada de 

recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e juventude. 

Para fazer valer esses direitos, a Lei nº 3.257/2016 determina que é dever do Estado 

estabelecer políticas, programas e serviços para a primeira infância (abrangendo os 

primeiros seis anos de vida). 

Luciana Otoni 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 
Prática integra rede de apoio a adolescentes em abrigos de  

Santa Catarina 
 

19/03/2019 
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O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) colocou em prática, em parceria com 

entidades empresariais e profissionais, o programa “Novos Caminhos”. Trata-se de uma 

rede de apoio profissional a adolescentes acolhidos que tem ajudado jovens oriundos de 

famílias desestruturadas a se prepararem para uma vida adulta autônoma e com 

oportunidades no mercado de trabalho. 

Em uma ação que se destaca por ser uma boa prática do Poder Judiciário, o programa 

vem sendo realizado desde 2013 por um grupo de entidades parceiras em Santa Catarina, 

reunindo magistrados, empresários, médicos e profissionais da área de administração. 

Na prática, adolescentes que vivem em casas de abrigo com idade a partir de 14 anos, que 

se encontram ou passaram por medida protetiva, têm acesso garantido a cursos 

profissionalizantes e encaminhamento a programas de menor aprendiz, estágio ou primeiro 

emprego. 

Pelas regras atuais, ao completar 18 anos os jovens têm que deixar o abrigo e viver por 

conta própria de forma independente, uma fase que gera apreensão e medo em 

adolescentes com experiências sofridas de conflitos familiares e abandono. Nesse sentido, 

o “Novos Caminhos” é uma resposta à incerteza sobre o futuro que esses meninos e 

meninas enfrentam. 

Em 2018, 469 adolescentes fizeram cursos profissionalizantes no âmbito do programa, 105 

jovens foram encaminhados ao mercado de trabalho, seja para estágio, seja para o 

programa menor aprendiz, seja para o primeiro emprego. No ano passado, 54 empresas 

de Santa Catarina foram responsáveis pelas contratações. 

Desde 2013, mais de 1.260 adolescentes de casas de acolhimento foram treinados em 

cursos profissionalizantes. Os dados são da Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina (Fiesc), um dos parceiros do projeto. 

Entre cursos profissionalizantes que estão disponíveis para os jovens 

constam aprendizagem industrial de eletrônico de manutenção industrial, aprendizagem 

industrial em informática, aprendizagem industrial de confeccionador de moldes e roupas, 

além de cursos de educação continuada para mundo do trabalho e empregabilidade. 

“Nosso foco sempre foi a empregabilidade, preparar esses jovens para o mercado de 

trabalho de forma que possam iniciar a vida adulta em bases sólidas e com autonomia”, diz 

a desembargadora Rosane Portela Wolff, titular da Coordenadoria Estadual da Infância e 

da Juventude (Ceij). 

Educação x criminalidade 

A questão da empregabilidade que permeia o programa “Novos Caminhos” está associada 

a outro tema igualmente importante: evitar que jovens acolhidos e educados pelo Estado 

sejam capturados pelo mundo da delinquência. 

“Nosso objetivo é não entregar esses adolescentes para a criminalidade. E estamos aqui 

falando de profissionalização, de oportunidades de trabalho, de emprego e capacidade 

para uma vida autônoma”, explica Rosane Portela. 

Segundo a desembargadora, os empresários catarinenses estão sensíveis a essa questão, 

entendem que é preciso agir para quebrar o ciclo formado por famílias desestruturadas-

criminalidade e oferecer oportunidades a esses jovens. 
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Nesse sentido, a eficácia do “Novos Caminhos” decorre, em boa medida, da atuação da 

Fiesc, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado (Fecomércio-SC) e 

Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência (Fesag). Devido ao 

trabalho conjunto dessas entidades, todos os cursos profissionalizantes oferecidos pelo 

Sesi, Senai e Senac estão disponíveis aos jovens, bem como as condições operacionais 

para tornar esse acesso possível. 

A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/SC), o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e a Associação Catarinense de 

Medicina (ACM) são, igualmente, parceiros do projeto, formando uma rede que garante a 

continuidade e a eficácia do “Novos Caminhos”. 

Incentivo aos jovens 

Em um estímulo aos jovens, às entidades envolvidas e às empresas que ofereceram 

oportunidades de trabalho a esses adolescentes, no fim do ano passado foram realizadas 

diversas formaturas das turmas que concluíram os estudos dos cursos profissionalizantes 

em 2018. 

As cerimônias foram feitas em várias cidades de Santa Catarina mostrando a mobilização 

dos parceiros do programa e buscando sensibilizar outros dirigentes e executivos. Entre as 

cidades nas quais foram realizadas cerimônias constam Joinville, Chapecó, Lages, 

Criciúma e Concórdia. 

Uma das formandas foi a jovem Laura Vitória Soares, de 17 anos. Ela teve uma infância 

difícil, foi para uma casa de acolhimento, fez curso profissionalizante e passa, agora, a 

fazer planos para o futuro. Empregada em um supermercado, planeja continuar os estudos 

e tem em mente buscar a formação em direito ou medicina veterinária. 

Nelson Matheus, é outro jovem que fez cursos profissionalizantes e aproveitou as 

oportunidades. Filho de pais envolvidos com drogas, ele enfrentou várias dificuldades. 

Após a morte do pai e o abandono por parte da mãe, teve de cuidar de dois irmãos 

menores, passou fome e chegou a ser ameaçado por traficantes. Hoje, com 21 anos, é 

aluno do curso superior de engenharia elétrica do Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC). 

“Os cursos que fiz pelo ‘Novos Caminhos’ me ajudaram a amadurecer e a enxergar 

oportunidades profissionais. Fiz os cursos e, desde então, trabalhei como menor aprendiz, 

como estagiário e em emprego formal, nunca fiquei sem emprego. Quero me formar e ser 

docente”, diz. 

Por sua experiência de vida, empenho e dedicação, Nelson Matheus atua como 

embaixador do Movimento Santa Catarina pela Educação, que apoia o desenvolvimento 

educação no estado. 

Cadastro 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apoia e incentiva iniciativas e boas práticas no 

Poder Judiciário. 

O órgão possui o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), cujo objetivo é 

integrar as informações de todos os órgãos e entidades de proteção envolvidos com a 

medida protetiva de acolhimento. 
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Em dados atualizados, o cadastro informa que há hoje no país 46.796 pessoas, entre 

crianças e adolescentes, em entidades de acolhimento.  

Luciana Otoni 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
Projetos da Justiça visam prevenir violência que passa  

de pais para filhos 
 

28/03/2019 

 

Não bastasse o que passou durante os mais de 20 anos de casamento abusivo com o ex-

marido, agressor, pai de seus três filhos, Mariana*, 48 anos, lida, agora, com um novo 

algoz. O filho, de 24 anos, vem reproduzindo o modelo de relacionamento – cheios de 

xingamentos e violência patrimonial – que aprendeu no convívio com a família. 

Mariana conta que ainda não teve coragem de denunciar o filho. “Tenho pena dele, mas 

estamos fartos de violência aqui em casa. No mês passado, depois de uma discussão, ele 

apertou o pescoço da irmã. Isso não está certo. Vai acabar pagando caro”, diz, chorando, a 

professora aposentada.  

 

A juíza Teresa Cristina Cabral Santana dos Santos, integrante da Coordenadoria Estadual 

da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São 

Paulo (Comesp) é uma das muitas magistradas que percebe a sucessão de histórias de 

violência dentro da mesma família, que chegam à Justiça. “Foi o que eles viveram, é a 

força do exemplo”, diz a magistrada que atua em Santo André, região metropolitana de 

São Paulo. 

A transgeracionalidade (transmissão de um comportamento de uma geração para outra) 

tem sido um dos focos do combate à violência doméstica que a Justiça tem implementado, 

por orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Política Nacional de 

Combate à Violência Doméstica e Familiar (Resolução nº 254/2018). Dentre outros pontos, 

a norma – que define diretrizes voltadas ao enfrentamento à violência doméstica no âmbito 

da Justiça – incentiva os tribunais a desenvolverem ações ou estabelecerem parcerias, 

para a prevenção da violência familiar.  

 

http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2669
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O encaminhamento dos casos para os serviços sociais e psicológicos, disponíveis aos 

cidadãos, como os Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), que 

trabalham pessoas afetadas por violações de direitos, é uma das medidas aplicadas com 

frequência. “Faço esses encaminhamentos e aplico, também, medidas protetivas. Isso 

garante certa segurança para essas mães. A verdade é que elas têm muito mais 

dificuldade em denunciar as agressões dos filhos do que a dos companheiros”, afirma 

Teresa Cristina, que faz uma ressalva às mães, vítimas de violências dos filhos. 

 

“É preciso fazer algo em relação a isso. A violência não para sozinha”, diz a magistrada, da 

Justiça paulista. Na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá (MT), a 

Justiça tem utilizado técnicas da constelação familiar e da justiça restaurativa para tratar 

famílias adoecidas pela violência.  

Jamilson Haddad de Campos, juiz titular da vara, explica que se os comportamentos não 

forem compreendidos, se repetirão, mais cedo ou mais tarde. “Temos uma cultura machista 

e violenta muito arraigada. Aqueles que vivenciaram a violência acabam naturalizando 

esses comportamentos. As meninas costumam aceitar a dominação, e os meninos tornam-

se autoritários e abusivos. É o ciclo da violência se repetindo”, diz o magistrado. 

Segundo ele, o objetivo desse trabalho é trazer ao conhecimento dos envolvidos as 

origens dos conflitos, os efeitos da repetição dos ciclos da violência, os impactos que 

provocam na vida dos filhos e o motivo pelos quais há tanta dificuldade de se romper 

relacionamentos tóxicos.   

A unidade faz, em média, 10 audiências por dia com mulheres vítimas de violência 

domésticas, além das audiências coletivas que reúnem de 30 a 40 mulheres. Mas o 

tamanho do problema é bem maior. Desde quando o CNJ passou a acompanhar mais de 

perto os processos de violência doméstica em tramitação no Judiciário, o número de casos 

só aumentou. 

Em 2016, havia quase 892 mil ações em tramitação na Justiça. Dois anos depois, esse 

número cresceu 13%, superando a marca de um milhão de casos. Os dados dos tribunais 

foram consolidados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/CNJ). Não há um 

recorte de reincidências dos casos nem se sabe quantos desses são cometidos pelos 

filhos. 



 

Página 28 de 46 
 

Reincidência 

No Rio Grande do Sul, o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre 

trabalha desde 2011 com reeducação de homens. Pelo projeto do grupo reflexivo já 

passaram 601 réus em processos de violência doméstica. O índice de reincidência dos 

homens que frequentam o curso, segundo a magistrada titular da vara, Madgéli Frantz 

Machado, não chega a 4%. “Uma taxa bem abaixo dos 70% que a reincidência criminal 

costuma ter”, compara. 

O Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS) possui outros 15 projetos voltados ao combate ou 

prevenção à violência doméstica. Há ações voltadas a diversos públicos, entre eles, 

crianças, adolescentes, mulheres, alunos e professores. “O foco na prevenção é 

fundamental, mas só funciona se houver empenho do tribunal. Se forem tratadas como 

prioridade, as ações serão fortalecidas, receberão mais recursos humanos, e poderão ser 

ampliadas para chegar a um maior número de pessoas”, afirma Madgéli Machado. 

CNJ enfrenta violência 

Sensibilizar os magistrados para o imenso desafio de se enfrentar a violência doméstica no 

país tem sido um dos objetivos do CNJ, órgão responsável por estabelecer políticas 

judiciárias nacionais. A capacitação dos juízes é um dos instrumentos para que seja 

possível avançar no atendimento da sociedade, pelos agentes do Estado. 

Além da capacitação de magistrados, outros dois pilares para o aprimoramento da Justiça, 

é a efetividade das medidas protetivas de urgência e o atendimento psicossocial de 

homens, mulheres e criança envolvidos em situação de violência. 

Entre as ações institucionais concretas do CNJ, destaca-se o programa Semana Justiça 

pela Paz em Casa, promovido desde 2015, em parceria com os Tribunais de Justiça, com 

o objetivo de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), ao agilizar 

o andamento dos processos relacionados à violência de gênero e promover a visibilidade 

do tema. 

 

Regina Bandeira 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(STJ) 
 

Campanha arrecada livros infantojuvenis para biblioteca 
comunitária do DF 

 
08/03/2019 

 “Quem escreve um livro cria um castelo. Quem lê mora nele.” Esse é o tema da terceira 

campanha de arrecadação de livros infantojuvenis Biblioteca Voluntária, promovida pela 

Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação começa na 

próxima terça-feira (12), Dia Nacional do Bibliotecário, e integra as comemorações dos 30 

anos do tribunal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
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Os livros e as revistas de quadrinhos arrecadados serão doados para a Biblioteca Escolar 

Comunitária Monteiro Lobato, localizada próximo ao centro de Planaltina (DF). As doações 

podem ser entregues entre os dias 12 e 29 de março, na Praça do Servidor e na própria 

Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, na sede do STJ, em Brasília. 

Monteiro Lobato 

A Biblioteca Monteiro Lobato foi criada em 1978 e atende toda a comunidade de Planaltina. 

A professora Antônia Salete trabalha na instituição há 21 anos e diz que cerca de 800 

pessoas passam por lá todos os dias. “O nome Monteiro Lobato foi escolhido para 

homenagear esse escritor tão querido pelas crianças”, afirma a professora. 

José Bento Monteiro Lobato foi escritor, jornalista, produtor, advogado e ativista brasileiro. 

Nasceu em 18 de abril de 1882, em Taubaté (SP), e faleceu em 4 de julho de 1948. 

Tornou-se célebre por suas criações, como o Jeca Tatu e o ciclo de histórias infantojuvenis 

do Sítio do Pica-pau Amarelo. 

Monteiro Lobato também ficou famoso por seu empenho em favor da industrialização do 

Brasil, pela participação na campanha “O Petróleo é Nosso” e pelas posições 

nacionalistas, como as que expressou na obra Um país se faz com homens e 

livros. Coincidentemente, no ano em que o Tribunal da Cidadania completa três décadas 

de instalação, comemoram-se os 80 anos de publicação da primeira edição de O Pica-pau 

Amarelo – o Sítio da Dona Benta, um dos mais conhecidos livros da série de Monteiro 

Lobato. 

Outras informações sobre a campanha podem ser obtidas pelos telefones (61) 3319-9054 

e 3319-9055. 

Fonte: STJ 

 
Decisão histórica condenou propaganda de alimentos dirigida ao 

público infantil 
 

17/03/2019 

 

“Apelamos às nações que regulamentem a publicidade dirigida às crianças, de acordo com 

o dever dos Estados de proteger os menores de danos. Tais campanhas comerciais têm o 

potencial de moldar o comportamento de consumo e financeiro das crianças a longo prazo 

e elas estão crescendo em número e alcance”, pediram especialistas da ONU em 2016, 

em texto publicado por ocasião do Dia Internacional da Juventude. 
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No início do mesmo ano, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

em julgamento histórico, criou o primeiro precedente que considerou abusiva a 

publicidade de alimentos dirigida direta ou indiretamente ao público infantil. Em seu voto, o 

ministro relator do caso, Humberto Martins, destacou a existência de ilegalidade em 

campanhas publicitárias de fundo comercial que “utilizem ou manipulem o universo lúdico 

infantil”. 

“A compra e o consumo de gêneros alimentícios, sobretudo em época de crise de 

obesidade, deve residir com os pais”, afirmou o magistrado. 

Assim como o relator, o ministro Herman Benjamin, especialista em direito do consumidor, 

destacou a titularidade da família sobre a decisão a respeito daquilo que deve ser 

consumido pelas crianças. 

“Decisão sobre alimento, como medicamento, não é para ser tomada pelos fornecedores. 

Eles podem oferecer os produtos, mas sem retirar a autonomia dos pais, e mais do que 

tudo, não dirigir esses anúncios às crianças e, pela porta dos fundos, de novo tolherem 

essa autonomia dos pais”, afirmou o ministro. 

O olhar dos pais 

Rebeca Evangelista, moradora de Águas Claras (DF), é uma das mães brasileiras que 

enfrentam diariamente o desafio de educar os filhos sem, contudo, excluí-los por completo 

do acesso aos meios de informação. Para ela, é necessário ter equilíbrio; é importante que 

a família, a sociedade e o Estado cuidem do que as crianças veem na TV e nas mídias 

sociais, pois esse conteúdo pode interferir no comportamento e na autoestima dos 

pequenos. 

“A criança ainda está estruturando sua personalidade. Quem eu sou? Do que eu gosto? Do 

que eu não gosto? Nesse momento há uma busca pela aceitação, a criança quer ser 

aceita pelos amigos, e também tem a questão da autoestima. Então, se a propaganda fala 

que algo é legal, que todo mundo está consumindo, que todo mundo está usando, e a 

criança não tem aquilo, já é uma forma dela se sentir inferior, complexada, excluída.” 

Rebeca – mãe de João, de dois anos, e madrasta de Lucas, de 12 – destacou ainda o fato 

de que a rotina intensa de trabalho dos pais contribui para que a educação das crianças 

fique cada vez mais “terceirizada” e a TV e as mídias ganhem espaço no imaginário 

infantil. 

“É impossível nos dias de hoje deixar uma criança longe da televisão e das redes sociais. 

O interessante é sempre conversar, saber da vida do filho, para ajudar nesse processo de 

amadurecimento e formação de senso crítico.” 

Obesidade 

A decisão do STJ representou uma importante etapa no desafio enfrentado pela sociedade 

brasileira no combate à obesidade infantil, além de proteger as crianças de práticas 

publicitárias abusivas que conduzem à cultura do consumo, presente em todo o mundo e 

fomentada pelo uso excessivo e indevido dos meios de comunicação – principalmente a 

TV e a internet. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1495560&num_registro=201500615780&data=20160415&formato=PDF
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Um estudo realizado em junho de 2018 pela revista Crescer aponta que 38% das crianças 

com menos de dois anos já têm um aparelho digital. A pesquisa TIC Kids On-line Brasil 

2017, divulgada também em 2018 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), revela 

que cerca de oito em cada dez crianças e adolescentes (85%) com idades entre 9 e 17 

anos eram usuários de internet em 2017 – o que corresponde a 24,7 milhões de jovens 

nessa faixa etária em todo o país. 

Venda casada 

O processo chegou ao STJ após a empresa Pandurata Alimentos, dona da marca 

Bauducco, recorrer de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que julgou 

procedente Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e 

considerou como venda casada a campanha “É Hora de Shrek”. 

Na promoção, a Bauducco condicionava a aquisição de um relógio de pulso com a imagem 

do ogro Shrek e de outros personagens do desenho à apresentação de cinco embalagens 

dos produtos “Gulosos”, além do pagamento adicional de R$ 5,00. 

A ACP teve origem em atuação do Instituto Alana, que alegou abuso da campanha e 

intenção de venda casada. 

“A propaganda que se dirige a uma criança de cinco anos, que condiciona a venda do 

relógio à compra de biscoitos, não é abusiva? O mundo caminha para a frente. O Tribunal 

da Cidadania deve mandar um recado em alto e bom som: que as crianças serão, sim, 

protegidas", sustentou a advogada do instituto no julgamento do caso. 

Decisão correta 

Rebeca Evangelista concorda com a decisão do STJ, pois, segundo disse, ela traz 

segurança para os pais e principalmente para as crianças, que não conseguem se 

defender das armadilhas desse tipo de publicidade. 

“Eu, como mãe, acho muito correta a decisão do STJ. As crianças são mais importantes do 

que qualquer coisa, precisam ter seus diretos defendidos pelo Estado e por todos, e as 

empresas precisam ter responsabilidade ao divulgar seus produtos. Afinal, elas estão 

passando informações para alguém que ainda não tem capacidade de escolha. ” 

A turma 

A decisão da Segunda Turma foi unânime. Faziam parte do colegiado à época os ministros 

Assusete Magalhães (presidente), Humberto Martins (relator), Mauro Campbell Marques, 

Herman Benjamin e Diva Malerbi (desembargadora convocada do TRF3). 

A série 30 anos, 30 histórias apresenta reportagens especiais sobre pessoas que, por 

diferentes razões, têm suas vidas entrelaçadas com a história de três décadas do Superior 

Tribunal de Justiça. Os textos são publicados nos fins de semana. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):REsp 1558086 

Fonte: STJ 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/S%C3%A9rie-especial-de-reportagens-sobre-os-30-anos-do-STJ-estreia-neste-s%C3%A1bado-(8)
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201558086
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Habeas corpus assegura permanência provisória de bebê com família 

que fez adoção irregular 
 

28/03/2019 

Em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu 

habeas corpus para que um bebê voltasse à família na qual conviveu desde os seus 

primeiros dias de vida até ser levado a um abrigo. A ordem judicial que determinou a 

internação da criança afirmou que houve desrespeito ao Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA). 

A turma constatou inversão da ordem legal imposta pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), segundo a qual a opção de institucionalização deve ser a última, e não 

a primeira. Além disso, não foram encontrados indícios que desabonassem o ambiente 

familiar. 

O caso diz respeito a uma criança que foi entregue pela mãe biológica a um casal dias 

depois do nascimento. O bebê permaneceu até os dez meses de idade com o casal. A 

decisão de transferi-lo para um abrigo, em razão da burla ao CNA, foi mantida pelo 

Tribunal de Justiça do Ceará. 

Ambiente familiar 

Para o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não constam dos autos fatores 

que indiquem que o convívio familiar fosse prejudicial ao menor. Segundo o ministro, nesse 

caso específico, o acolhimento institucional da criança viola o artigo 34, parágrafo 1º, do 

ECA, o qual prescreve que o acolhimento familiar terá preferência sobre o institucional, 

observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida. 

“Essa controvérsia já foi enfrentada por esta Corte Superior, tendo-se firmado 

entendimento pela primazia do acolhimento familiar em face do acolhimento institucional, 

em atenção ao melhor interesse da criança, salvante hipóteses excepcionais em que a 

família substituta não se apresente como ambiente adequado para o convívio do menor”, 

afirmou o ministro Sanseverino. 

Em sintonia com o ECA, o colegiado determinou que a criança seja reconduzida ao casal 

com o qual se encontrava, a título de guarda, até o trânsito em julgado do agravo de 

instrumento que deu origem ao habeas corpus. 

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

Fonte: STJ 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm#art34
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TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

(TJs) 
 

Apadrinhamento dá suporte a acolhidos  
em abrigos de MT 

12/03/2019 

A felicidade da servidora pública Ana 

Cristina Ortiz Ramos, 44 anos, só é 

completa quando ela consegue visitar 

Danilo da Silva, 24, na Casa Lar 

Família Social, na região do Coxipó, 

em Cuiabá. O espaço é mantido e 

administrado pelo Governo do Estado. 

Lá os abrigados que não são 

adotados podem permanecer até 

completar 18 anos, no entanto, Danilo 

é autista e com idade mental de uma criança de quatro. Devido à síndrome, é considerado 

incapaz. 

Com uma filha de nove anos e sem condições financeiras para adotar o rapaz, Ana Cristina 

se habilitou no Poder Judiciário e há um ano se tornou madrinha afetiva de Danilo. “A 

gente passeia, ele pode ir à minha casa, convive com minha filha e com minha mãe. 

Temos uma sintonia muito grande. Ele é minha maior alegria”, conta. 

 

A relação dos dois começou há cinco anos, quando Ana Cristina, que é assistente social 

por formação, trabalhava no Lar da Criança e Danilo estava acolhido na instituição. “O 

convívio era diário, mas com o fechamento da casa não teria mais como vê-lo. Sabendo da 

possibilidade do Programa Padrinhos, resolvi me habilitar”, diz. “A primeira vez que Danilo 

foi à minha casa e viu minha mãe, já a chamou de avó. Ele é apaixonado pela minha filha, 

a quem ele chama de Nini”, revela. 

 

A madrinha afetiva de Danilo lembra que, antes de se conhecerem, o rapaz era arredio, 

tinha um comportamento agressivo, falava muito pouco e não gostava de interagir. “Com o 

passar do tempo, isso foi mudando, ele evoluiu demais, hoje ele até vai a shopping, algo 

que era impossível”, descreve. “O Danilo me faz tão bem que até esqueço que ele tem 

alguma deficiência”, diz a madrinha. “O mais importante em apadrinhar alguém não é o 

dinheiro, mas o sentimento. É ter amor e disposição em trocar afeto”, declara Ana Cristina. 

 

Danilo sempre viveu em instituições. Apesar de estar apto para a adoção, ele nunca foi 

escolhido por uma família substituta e o apadrinhamento é uma possibilidade para que ele 

tenha um convívio afetuoso com outras pessoas, revela a secretária-geral da Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), da Corregedoria-Geral da Justiça, Elaine Zorgetti 

Pereira. “Temos muita dificuldades em encontrar famílias para adolescente e com alguma 

deficiência. O tempo vai passando e essas crianças vão ficando na instituição, pois não se 

enquadram no perfil dos pretensos pais. Com o Programa Padrinhos, eles têm o convívio 

familiar, poderão sair da instituição, ter contato com outras pessoas da sociedade, suporte 

com material escolar e apoio para o futuro quando eles tiverem que deixar a instituição aos 
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18. anos”. 

 

Dados - Dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) apontam que Mato Grosso possui 620 acolhidos, mas disponíveis para adoção são 

apenas 81, sendo 13 em Cuiabá e 12 em Várzea Grande. A grande maioria dos acolhidos 

aptos à adoção está fora do padrão almejado pelos interessados em adotar, pois 70 delas 

têm de oito a 17 anos. Sete delas estão prestes a completar 18 anos e irão deixar as 

Casas Abrigos. “Nossa intensão é fazer com que esse adolescente, que foi abandonado 

pela família, que não conseguiu ter uma família substituta, possa nesse tempo dentro da 

instituição se preparar para seguir a vida e ingressar no mercado de trabalho”, explica 

Elaine. 

 

“Que eles tenham pelo menos uma base para ter um futuro melhor, já que o passado foi de 

abandono. É importante frisar que eles não são adolescentes em conflito com a lei, que 

são cuidados por outras instituições. Os nossos são vítimas do descaso e desajuste 

familiar, muitos passaram por maus-tratos e foram retirados de famílias abusivas”, revela. 

 

“Temos a experiência de que os adolescentes que tem um padrinho, principalmente 

provedor, consegue ter uma formação e se preparar para a vida adulta. O principal é eles 

estudarem e ter um suporte da questão profissional, temos casos em que o padrinho paga 

cursos de cabelereiro, informática, padeiro, de acordo com o interesse e a habilidade que o 

apadrinhado tem”, completa Elaine. 

 

Programa - O Programa Padrinhos funciona em Cuiabá e Várzea Grade e em 25 comarcas 

do interior. A pessoa interessada deve procurar a Ceja ou as Varas da Infância e Juventude 

para preencher uma ficha e anexar os documentos necessários, como identidade, 

comprovante de residência e certidão negativa de antecedentes criminais. Com esse 

cadastro, passará por um estudo psíquico social e depois de habilitado poderá ter contato 

com as crianças e adolescentes. 

 

As modalidades de apadrinhamento disponíveis são: afetivo, provedor e o prestador de 

serviços. O afetivo é aquele que vai ter contato com a criança e o adolescente, vai poder 

entrar na instituição para conhecer o apadrinhando, posteriormente poderá até levar essa 

criança para passear, inclusive aos finais de semana. 

 

O provedor é aquele que vai apadrinhar o acolhido ao pagar um curso, comprar material 

escolar ou adquirindo roupas e calçados. “Temos trabalhado bastante na Ceja em busca 

de provedores que possam patrocinar a capacitação de adolescentes em cursos 

profissionalizantes para encaminhamento ao mercado de trabalho”, conta Elaine. 

 

Já o padrinho prestador de serviços é aquele que com sua habilidade, com conhecimento 

da profissão que exerce, ajuda a instituição e/ou as crianças e adolescentes. “Por exemplo, 

um médico que faz visitas aos acolhidos e faz consultas no local, um cabelereiro que pode 

cortar os cabelos deles, um músico que pode ir entreter os acolhidos, um contador de 

história, enfim, o que ele já faz no dia a dia fará na Casa de Acolhimento”, cita. 

 

Atualmente Cuiabá e Várzea Grande contam com seis acolhidos com padrinho afetivo, oito 

prestadores de serviço e 12 provedores. 
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Elaine lembra que o objetivo do programa não é a adoção, mas a Ceja comemora casos 

de famílias que se formaram após se conhecerem pelo programa. “Muitos padrinhos e 

apadrinhados acabam tendo tanta afinidade, troca de afetividade, que eles terminam indo 

para a adoção. Em quase 11 anos do programa tivemos 19 casos”, celebra. 

 

Para participar do Programa Padrinhos, os interessados de Cuiabá e Várzea Grande 

devem procurar a Ceja. Nas Comarcas do interior, buscar pelas Varas da Infância e 

Adolescência ou entrar em contato pelos telefones (65) 3617-3121 e 3617-3191 ou pelo e-

mail ceja@tjmt.jus.br. A ficha de cadastro para padrinhos também pode ser preenchida e 

enviada pela internet. 

Fonte: TJMT 

 

Menores infratores: juizado realiza 1ª inspeção em  
unidade de Macapá 

 
13/03/2019 

 

Atendendo à Resolução 77/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que dispõe sobre a inspeção nos 

estabelecimentos e entidades de 

atendimento ao jovem infrator e sobre a 

implantação do Cadastro Nacional de 

Adolescentes, o titular do Juizado da 

Infância e da Juventude – Área de 

Políticas Públicas e Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca de Macapá, juiz 

Esclepíades de Oliveira Neto, realizou sua primeira inspeção oficial ao Centro 

Socioeducativo de Internação Masculina (CESEIN). Acompanhado por representantes da 

Procuradoria Geral do Estado (PROG), Fundação da Criança e do Adolescente (FCRIA) e 

Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF) a inspeção, realizada na manhã de sexta-

feira (1°), serviu para avaliar as áreas judiciais e estruturais do espaço.  

 

“Observamos que a estrutura continua precária. Porém, há alguns resultados positivos. A 

limpeza do lugar, por exemplo, está em dia. Aproveitamos a inspeção para averiguar 

processos de socioeducandos que estão com prazo para reavaliação e análise de 

progressão”, explicou o servidor do Juizado da Infância, Rubens Barros.  

 

Durante a visita o juiz Esclepíades avaliou as condições de banheiros, da Guarda do 

Cesein, salas onde funciona a Escola Estadual Professora Elcy Lacerda (EJA), refeitório 

que encontra-se sem iluminação e ventiladores, alojamentos, quadra esportiva que está 

sem energia e área externa que separa do Conjunto Mucajá. O estado reconhece que as 

condições do Cesein fogem das exigidas por Lei.  

“Saímos de um caráter litigioso para uma experiência mais conciliatória, onde o poder 

executivo está abrindo as portas do Cesein para essa inspeção judicial. A ideia é que o 

estado possa apresentar uma proposta – projeto realizável dentro de seu orçamento com 

prazos concretos”, ressaltou o procurador de Justiça do Amapá, Diego Bonilla. 

 

O Juizado da Infância e Juventude irá elaborar um relatório minucioso para conhecimento 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), 
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Ministério Público Estadual (MPE-AP), da Defensoria Pública e demais entidades com 

atuação na área da Infância e Juventude. A previsão é que o documento seja entregue até 

o próximo dia 09. A secretaria de Estado de Infraestrutura prevê uma reforma geral dos 

alojamentos e parte administrativa do Cesein, com início dos procedimentos técnicos já 

para segunda quinzena de Abril deste ano.  

 

Estiveram presentes na inspeção o titular do Juizado da Infância e da Juventude – Área de 

Políticas Públicas e Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca de Macapá, juiz 

Esclepíades de Oliveira Neto; o servidor do Juizado da Infância, Rubens Barros; os 

procuradores Diego Bonilla e Thiago Lima Albuquerque; a presidente da Fundação da 

Criança e do Adolescente (FCRIA), Natália Façanha da Silva; o diretor da Escola Estadual 

Profª Elcy Lacerda, Américo Silva Teixeira; o diretor do Cesein, Paulo de Tarso Coutinho 

Vasconcelos e o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Infraestrutura  (SEINF), 

Pedro Batista. 

 

Fonte: TJAP 

 
Audiências concentradas avaliam acolhimento de  

crianças em Manaus 

14/03/2019 

O Tribunal de Justiça do Amazonas 

(TJAM) realizou nesta terça-feira 

(12), 19 audiências concentradas 

em um abrigo para meninas, 

localizado no bairro São José, zona 

Leste de Manaus. As audiências 

foram realizadas pela 

Coordenadoria da Infância e 

Juventude (COIJ) do Tribunal de 

Justiça do Amazonas (TJAM), em 

processos que têm como partes, crianças e adolescentes que estão sob responsabilidade 

do abrigo. 

A ação teve a participação da coordenadora da COIJ, juíza Rebeca de Mendonça Lima; do 

defensor público, Mário Lima Wu Filho e da promotora de Justiça Nilda Silva de Souza. A 

ação atende a uma Portaria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina a 

realização de Audiências Concentradas em Abrigos duas vezes ao ano. 

De acordo com a diretora da instituição, Irmã Liliane, a maioria das meninas que são 

designadas ao abrigo passaram por maus tratos ou abusos sexuais. O referido abrigo 

recebe, atualmente, 24 meninas e nele elas recebem o tratamento adequado, com 

psicólogos, assistentes sociais e professores.  

“Estamos há 28 anos trabalhando na ‘casa’ e por aqui passam meninas com problemas de 

todos os tipos. Aqui damos o suporte necessário com um tratamento adequado. Não posso 

citar apenas um caso diferenciado entre as meninas que passam por aqui, porque todos 

são chocantes. São casos de meninas que passaram por situações de violência, e isso, 

somente, já dá para dizer que é triste”, disse a diretora. 

 



 

Página 37 de 46 
 

De acordo com titular do Juizado da Infância e Juventude Cível, juíza Rebeca de 

Mendonça Lima, o modelo dá oportunidade de fazer as audiências no local onde a criança 

está acolhida. “Hoje, especificamente, as audiências foram realizadas em um abrigo para 

meninas, mas temos feito em todas as casas acolhedoras de Manaus. Nas audiências 

ouvimos as crianças ou adolescentes e a equipe técnica do abrigo e depois, a Defensoria e 

a Promotoria. Então, decidimos se a criança volta para a família (de origem) ou se continua 

no abrigo”, disse a magistrada.  

Reinserção  

Para a promotora de Justiça, Nilda Silva de Souza, o objetivo das audiências, é reduzir o 

tempo de permanência das crianças e adolescentes nos abrigos. 

Segundo ela, o trabalho é feito no sentido de reinserir as crianças e adolescentes em suas 

respectivas famílias. “Na realidade, a audiência é para verificar se há a possibilidade de 

reinserção familiar da criança ou adolescente. O objetivo é fazer com que esta criança não 

retorne para a casa de acolhimento. Por isso ouvimos todas as partes com muita atenção. 

Temos percebido que há um sucesso nesta reinserção nos últimos tempos”, disse a 

promotora.  

No caso do abrigo visitado nesta terça-feira (12) pela equipe da COIJ, as meninas 

atendidas tinham idade entre 10 e 17 anos, sendo que três delas já são mães. 

As audiências tiveram início na segunda-feira, 11 e se estenderão até o próximo dia 22 em 

nove instituições acolhedoras de Manaus. 

Fonte: TJAM 

 
Depoimento especial: Belém instala três salas para  

escuta de menores 
15/03/2019 

Relembrar fatos negativos não é 

uma situação agradável para 

ninguém, mais difícil ainda é para as 

crianças ou adolescentes que 

tenham sido vítimas ou testemunhas 

de crimes e precisavam repetir suas 

histórias em todas as etapas de 

apuração e julgamento de um crime. 

Em atenção a essa realidade, e em 

cumprimento à Lei nº 13.341/2017, o 

Judiciário paraense está expandindo 

o quantitativo de salas para tomadas de Depoimentos Especiais, que passam agora a 

atender um padrão de estrutura e funcionamento. 

Através do Provimento Conjunto nº 01/2019, assinado pela Presidência, pelas 

Corregedorias de Justiça das Comarcas da Região Metropolitana de Belém (RMB) e do 

Interior e pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) do Tribunal de 

Justiça do Pará, ficou estabelecido o padrão de funcionamento das salas de depoimento 

especial, que requer um espaço físico (inclusive com mobiliário) adequado ao emprego das 

técnicas de entrevista investigativa, garantindo ambiente acolhedor, conforto e privacidade 

na coleta do depoimento. O provimento foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 

janeiro deste ano.  
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O Fórum Criminal de Belém já conta com três salas para a prestação de depoimentos. 

Uma será destinada às duas Varas de Crimes contra Crianças e Adolescentes, outra será 

destinada às demandas das 1ª, 2ª e 3ª Varas de Violência Doméstica e familiar contra a 

Mulher, e a terceira está reservada para as outras 19 Varas Criminais de Belém. O 

agendamento para a utilização das salas, profissional técnico e gravação é feito pela 

Secretaria do Fórum. Por meio de um ofício circular encaminhado aos magistrados de 

Belém, o juiz diretor do Fórum, Raimundo Moisés Alves Flexa orienta sobre como proceder 

o agendamento e quais passos devem ser seguidos.  

Uma Comissão Intersetorial especial, presidida pelo desembargador José Maria Teixeira 

do Rosário, coordenador da CEIJ do TJPA, designada pela Presidência do TJPA, está 

atuando na implantação e adequação de salas especiais em todo o Estado. Em muitas 

comarcas o serviço já é prestado, mas não em ambientes que atendam o padrão 

delimitado pelo Provimento Conjunto nº 01/2019. O atendimento de depoimento especial já 

é adotado em comarcas como Belém, Abaetetuba, Ananindeua, Marabá, Santarém, 

Castanhal, dentre outras. A Comissão Intersetorial elaborou um Plano de Implantação 

Progressiva de Salas de Depoimento Especial no âmbito do Poder Judiciário do Estado, 

que deve ser cumprido neste ano.  

De acordo com o desembargador José Maria, a edição da lei e as medidas que ela 

proporciona são um grande avanço na colheita de provas e na preservação dos direitos 

das crianças e adolescentes. “Antes as crianças eram muito expostas a ter que relembrar 

as situações negativas que viviam. Com esse depoimento especial a criança não será mais 

revitimizada e não terá que ficar repetindo as informações mais de uma vez, para não 

reforçar o trauma. Se nem o adulto gosta de relembrar os fatos negativos, imagine uma 

criança”.  

Com a edição da referida Lei, a necessidade de aplicação de depoimentos especiais não 

se restringe mais apenas às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, mas a 

todas que sejam vítimas ou testemunhas em qualquer situação de violência. Nos últimos 

anos, somente a 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes (a 2ª Vara de Crimes 

contra Crianças e Adolescentes foi instalada em dezembro de 2018), procedeu uma média 

de 470 depoimentos especiais.  

Antecipação de provas na fase investigativa  

A Lei nº 13431/2017 normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a 

violência e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em 

situação de violência. Dessa maneira, em seu artigo 11, a lei dispõe que o depoimento 

especial, regido por protocolos, “sempre que possível, será realizado uma única vez, em 

sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado”.   

O rito cautelar de antecipação de provas é utilizado quando a criança ou adolescente tiver 

menos de sete anos, ou em caso de violência sexual. A Lei não admite a tomada de novo 

depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade 

competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante 

legal.  

Conforme explicou a juíza Mônica Maciel Fonseca, auxiliar da Corregedoria das Comarcas 

do Interior do TJPA e titular da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança de Belém, a tomada de 

depoimento na fase da investigação, como produção antecipada de prova, é importante 

porque a criança ou adolescente não precisará mais ser ouvida posteriormente. 
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“A produção antecipada é requerida antes do oferecimento de denúncia, da formação de 

culpa, resguardados a ampla defesa e contraditório do suposto agressor. Essa medida, 

determinada de forma expressa pela lei, é adotada nos casos de violência contra crianças 

até sete anos, como forma de preservação da memória e evitar a memória falsa, e nos 

casos de crime sexual contra crianças e adolescentes”, explicou a magistrada.  

A juíza ressaltou a importância da antecipação de prova, porque assegura que a criança 

será ouvida, preferencialmente, apenas uma vez, não sendo mais questionada em outro 

momento do inquérito ou instrução criminal. “A produção antecipada preserva a criança ou 

adolescente e incide na redução dos danos causados quando são ouvidas sobre o mesmo 

caso diversas vezes”.  

Abordagem individual e padronizada  

O ambiente da sala especial possui um mobiliário simples, em virtude da necessidade de 

não dispersar a atenção da criança ou do adolescente. Geralmente, o espaço possui duas 

poltronas, almofadas e os equipamentos de filmagem e áudio. 

Conforme explicou a pedagoga Kelly do Rosário, da equipe multidisciplinar de apoio às 

Varas de Crimes contra a Criança, o atendimento às crianças e adolescentes, bem como 

de suas famílias, obedece todo um rito. “No primeiro momento, o responsável recebe a 

intimação para que a criança seja ouvida em depoimento e, junto a esse documento, 

enviamos um material didático com desenhos ilustrativos que explicam, de forma lúdica, o 

motivo do chamamento da Justiça”. Essa forma de intimação visa, sobretudo, esclarecer 

tanto a família quanto a criança ou adolescente para que não fiquem preocupados ou se 

sentindo culpados.  

O depoimento especial é uma forma humanizada e acolhedora de ouvir crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes no sistema de Justiça. Através do 

Provimento Conjunto nº 14/2018, das Corregedorias de Justiça das Comarcas da RMB e 

do Interior do TJPA, o Judiciário do Pará determinou os procedimentos que devem ser 

obedecidos para a tomada de depoimentos especiais, os quais seguem o protocolo de 

entrevista cognitiva, que utiliza conhecimentos científicos de psicologia social e cognitiva.  

A assistente social da equipe multidisciplinar da Vara de Crimes contra Criança, Walderez 

explicou as etapas do atendimento que inicia com o planejamento e a preparação, seguido 

do acolhimento inicial e a construção do Rapport (trazer de volta, construir relação). Na 

sequência se dá o depoimento especial (relato livre), a clarificação, a finalização e os 

encaminhamentos necessários. “Em todo o processo de atendimento, a família acompanha 

a criança. Esclarecemos todos os detalhes para deixar a criança acolhida para tratar de 

assuntos que não agradáveis. Por isso a necessidade do protocolo de atendimento 

cognitivo e do profissional capacitado”, enfatizou. 

Capacitação e prática simulada  

A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJPA está finalizando a preparação 

de mais uma edição do “Curso Básico em Técnicas de Entrevista Investigativa e 

Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes no Sistema de Justiça – Formação do 

Entrevistador”, que capacitou, nos meses de agosto e setembro do ano passado, 40 

analistas judiciários integrantes das equipes multidisciplinares atuantes em diversas 

comarcas do Estado. A data de realização do curso ainda será definida.  

O curso, executado em parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal do 

TJPA, é ministrado pelas psicólogas Mayra Lopes e Nayra Carvalho, que integram o setor 
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de apoio psicossocial da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de 

Belém, e dá sequência às formações iniciadas em 2011 e 2014, quando o Judiciário 

paraense capacitou 16 analistas judiciários das áreas específicas (Psicologia, Pedagogia e 

Assistência Social) para procederem as entrevistas em depoimento especial.  

Além do Curso Básico, voltados apenas aos técnicos das equipes multidisciplinares, o 

Judiciário também oferece, através da Escola Judicial do Poder Judiciário, o curso 

"Aspectos Teóricos e Práticos do Depoimento Especial", ministrado pela juíza Mônica 

Maciel e pela psicóloga Mayra Lopes, voltado aos magistrados e demais servidores do 

Judiciário. 

Fonte: TJPA 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

(MPEs, MPF e MPT ) 
 

Carnaval 2019 – Camarotes são inspecionados para verificar o 
cumprimento das normas de proteção  

de crianças e adolescentes 
03/03/2019 

 

Seis camarotes localizados no circuito Barra/Ondina foram inspecionados neste sábado (2) 

pelo Ministério Público estadual, que verificou se está sendo cumprido o termo de 

cooperação interinstitucional firmado com as entidades carnavalescas. Dos seis 

camarotes, cinco já haviam sido notificados na vistoria da quinta-feira (28) por violarem 

algumas das normas. O acordo prevê que os estabelecimentos devem fixar, onde funciona 

o serviço de bar, adesivos informando sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas 

para menores de 18 anos, indicar a faixa etária em local visível e de fácil acesso e 

controlar a entrada de crianças e adolescentes nos estabelecimentos. “Nosso objetivo não 

é punir os camarotes, mas garantir que todos sigam as normas que asseguram a proteção 

de crianças e adolescentes presentes na festa. Quase todos os estabelecimentos já se 

adequaram e os outros estão resolvendo as pendências que restaram”, afirmou o promotor 

de Justiça Dario Kist, que realizou a inspeção ao lado dos promotores de Justiça Igor 

Miranda e Jair Lima e da assistente social Candice Lisboa. 

Os Camarotes ‘A Casa da Barra’ e ‘Axé Brasil’ fizeram todas as adequações notificadas 

pelo MP. Na primeira visita, alguns dos bares não tinham os adesivos informando sobre a 

proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos ou os avisos estavam 

em local inadequado. No camarote ‘Via Folia’, apenas um dos bares estava sem o aviso de 
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proibição de venda para menores, o que foi sanado ainda durante a visita. A lista de 

controle de acesso, com o nome dos pais responsáveis pelas crianças e adolescentes, 

também foi adequada aos padrões durante a vistoria. O camarote ‘Club’, visitado pela 

primeira vez, cumpria todas as normas. No entanto, as placas indicativas nos bares, 

“embora existentes, estavam em locais inadequados”. O camarote ‘Varanda Boteco do 

Caranguejo’ não tinha indicação da proibição de venda de bebidas em alguns dos seus 

bares, nem fazia a lista de controle com o nome dos pais responsáveis, problemas 

equacionados durante a inspeção. De todos os camarotes visitados, o único que não 

seguia quase nenhuma das normas estabelecidas no termo de cooperação era o 

‘Espaço Universitário’. “Eles se comprometeram a fazer todas as adequações”, afirmou 

Dario Kist. Para o promotor de Justiça, o mais importante foi conseguir que os 

responsáveis por todos os estabelecimentos tomassem consciência da importância das 

normas, sobretudo a que determina a confecção de uma lista constando os responsáveis 

por crianças e adolescentes nos camarotes. “Essa lista, de simples elaboração e 

manutenção, assegura um controle que, além de proteger as crianças e adolescentes, 

facilita a responsabilização em caso de eventuais irregularidades”, salientou Kist.  

 

Fotos: Rodrigo Tagliaro (Rodtag) 

Fonte: Cecom/MPBA  

 

Carnaval 2019 – MP participa de lançamento de campanha  

contra exploração sexual e trabalho infantis 

 
03/03/2019 

 

O Ministério Público estadual participou, 

no início da tarde de hoje, dia 3, do 

lançamento da campanha “Não Tire a 

Cor do Carnaval de uma Criança”, 

contra a exploração sexual e de mão de 

obra infantil no Carnaval, da Câmara 

Municipal de Vereadores de Salvador. 

O evento foi realizado no camarote 

institucional da Casa Legislativa, no 

Campo Grande. Os Promotores de 

Justiça Inocêncio Oliveira e Darluse Magalhães representaram o MP e destacaram a 

parceria entre os diversos órgãos para fortalecer a rede de proteção ao público 

infantojuvenil. 

“Gostaria de parabenizar pela iniciativa desta campanha que nos fortalece. É certo que o 

MP e a Defensoria Pública vem realizando um trabalho, mas somos insuficientes quando 

trabalhamos sós. Nos sentimos mais fortalecidos quando atuamos juntos, em diálogo com 

todos os Poderes”, afirmou o promotor. Inocêncio Oliveira informou que o MP vem 

fiscalizando centros de acolhimento e demais serviços voltados à população 

vulnerabilizada e enfatizou a importância da constituição da Comissão Provisória e 

Especial da Defesa da Criança e do Adolescente da Câmara, presidida pelo vereador 

Marcos Mendes (Psol) e pela vereadora Marta Rodrigues (PT). 
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Participaram do evento o Presidente da 

Câmara, Geraldo Júnior (SD); o Rei Momo e 

presidente do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), Renildo 

Barbosa; vereadores, entre eles Marcos 

Mendes e Marta Rodrigues; a Ouvidora da 

Defensoria Pública, Vilma Reis, e 

Defensoras Públicas.  

 

Foto: Iracema Chequer / Rodtag Fotografias 

Fonte: Cecom/MPBA 

Carnaval 2019: Ações que facilitem o acolhimento de filhos de 

ambulantes são discutidas para o próximo ano 

 
04/03/2019 

A importância da estruturação de 

ações que facilitem a programação e 

disponibilidade de vagas para 

acolhimento de crianças filhas de 

vendedores ambulantes durante o 

Carnaval foi discutida hoje, dia 4, 

durante reunião realizada entre 

membros do Ministério Público 

Estadual, Defensoria Pública e 

representantes do Município de Salvador. Segundo o Promotor de Justiça Inocêncio 

Santana, a ideia é que, em 2020, no momento do cadastramento do ambulante, o 

Município busque identificar o número de crianças que porventura estejam sob os cuidados 

do vendedor e necessitem de acolhimento na rede de proteção. A Promotora de Justiça 

Darluse Magalhães também participou da reunião. 

Durante o encontro, foi proposto ao Município que convide os pais e cuidadores para 

visitarem os locais onde serão feitos os acolhimentos, de forma que possam estabelecer 

um vínculo de mais confiança com a rede.  

Fonte: Cecom/MPBA  

Nucciber apura uso de personagem Momo  
em vídeos infantis 

 

16/03/2019 

O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Núcleo de Combate a Crimes 

Cibernéticos (Nucciber), instaurou procedimento para apurar os fatos relacionados a 

vídeos possivelmente disponibilizados em plataformas de vídeos e compartilhados em 

redes sociais com conteúdo direcionado a crianças e uso do personagem “Boneca Momo”. 

Foram enviadas notificações ao Google e ao WhatsApp, por meio das empresas sediadas 

no Brasil, para remoção do conteúdo.  
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Fonte: Cecom/MPBA 

 

 

PGJ recomenda que promotores fiscalizem os CMDCAs 

 
20/03/2019 

A procuradora-geral de Justiça, Ediene Santos 

Lousado, assinou ontem, dia 19, no seu 

gabinete, ao lado da coordenadora do Centro 

de apoio Operacional às Promotorias de Justiça 

da Criança e do Adolescente (Caoca), 

procuradora de Justiça Marly Barreto, uma 

recomendação para que os promotores de 

Justiça com atuação na defesa da infância e 

juventude adotem providências no sentido de 

fiscalizar a composição e a atuação dos 

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A PGJ 

recomendou ainda que os promotores fiscalizem a adequação das Leis Municipais de 

criação dos Conselhos Tutelares às previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Eca) e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), bem 

como a elaboração dos calendários das atividades a serem executadas pelos conselhos. A 

chefe do MP recomendou  também que os membros fiscalizem a disponibilização de 

recursos humanos e materiais para a criação e funcionamento dos conselhos por parte dos 

gestores municipais. 

 

Fonte: Cecom/MPBA 
 
 

 
 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
(ANAC) 

 
Autorização para viagem desacompanhada passa a ser exigida para 

crianças e adolescentes menores de 16 anos 
 
 
 
 
 

Fica mantida apresentação de documento com foto para adolescentes a 
partir de 12 anos 
 

Publicado: 22/03/2019 | Última modificação: 29/03/2019 

Em razão da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei nº 13.812, 
publicada em 18 de março de 2019, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informa 
que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar desacompanhado 
dos pais ou de responsáveis sem expressa autorização em voos nacionais. A regra anterior 
à nova lei permitia a viagem desacompanhada sem autorização a partir de 12 anos. 

As demais regras previstas no ECA não foram alteradas. Ou seja, é desnecessária a 
autorização quando o destino se tratar de comarca vizinha à residência, desde que no 
mesmo estado, ou quando fizer parte da mesma região metropolitana. Também não será 

http://www.anac.gov.br/noticias/2019/exigencia-de-autorizacao-para-viagem-de-crianca-e-adolescente-desacompanhados-passa-para-16-anos
http://www.anac.gov.br/noticias/2019/exigencia-de-autorizacao-para-viagem-de-crianca-e-adolescente-desacompanhados-passa-para-16-anos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13812.htm
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exigida autorização quando a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver 
acompanhado de parente até o terceiro grau com mais de 18 anos, conforme 
documentação que comprove o parentesco. 

Fica mantida a exigência de apresentação para embarque, pelo adolescente maior de 12 
anos, de documento com foto. 

Formulário para autorização - ANAC disponibiliza em seu site formulário com modelo 
opcional de autorização expressa de pais ou responsável legal para viagens nacionais de 
crianças ou adolescentes menores de 16 anos acompanhadas por pessoa maior de idade. 
A partir de 16 anos, em viagem nacional, o embarque pode ser realizado sem necessidade 
de autorização. Recomenda-se prévia consulta às Varas da Infância e Juventude da 
Justiça de cada estado quanto à necessidade de reconhecimento de firma dessa 
autorização de viagem. Acesse aqui o modelo de formulário disponibilizado pela ANAC. 
 
Viagens internacionais - Para viagens internacionais, as regras continuam as mesmas 
previstas no ECA e na Resolução nº 131 do CNJ. 

 
 
 
 

Fonte: ANAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2570
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______________________________________________________ 
 

Na constante busca pelo cumprimento das suas atribuições, sobretudo as descritas no 

artigo 3º, incisos IV, XI e XIII, “f”, do Ato 005/2018, sem descurar do artigo 46, V, da 

Lei Complementar 11/96, o CAOCA disponibiliza, aos Promotores de Justiça com 

atuação na seara da Infância e da Juventude, minutas de peças judiciais e extrajudiciais 

correlatas às mais diversas temáticas. 
 

Seguem, logo abaixo, inclusive para download, modelos relevantes (alguns carecem de 

pontuais atualizações): 
 

 

 

 

Espécie Origem Descrição Download 
 

 

 

 

Ação Cautelar de 

Produção Antecipada 

de Prova (1) 
 

 

 

 

 

Ministério Público do 

Paraná 
 

 

Requerimento 

de produção 

antecipada de 

prova. Pode ser 

utilizado, 

inclusive, com o 

escopo de 

conferir 

efetividade à Lei 

13.431/2017 

 

 

 

 

Clique Aqui 

    

 

 

 

 

 

Ação Cautelar de 

Produção Antecipada 

de Prova (2) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pedido de medida 

protetiva 
 

 

 

 

 

 

Ministério Público de 

São Paulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério Público do 

Maranhão 
 

 

Requerimento 

de produção 

antecipada de 

prova. Pode ser 

utilizado, 

inclusive, com o 

escopo de 

conferir 

efetividade à Lei 

13.431/2017 

 

 

 

Deferimento da 

medida de 

proteção que se 

afigurar a mais 

consentânea 

aos interesses 

dos infantes 

 

 

 

 

 
Clique Aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clique Aqui 

 

 

 

Pedido de 

acolhimento 

institucional 
 

 
 

 

 

Ministério Público de 

São Paulo 

 

 

Pedido de 

fixação da 

medida 

protetiva de 

acolhimento 

institucional 

 

 

 

 

Clique Aqui 

         MINUTAS DE PEÇAS  

https://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/crianca-e-adolescente/modelos_de_peca_-_acesso_restrito_a_membro/producao_antecipada_de_prova_depoimento_especial.doc?download=1
http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/crianca-e-adolescente/modelos_de_peca_-_acesso_restrito_a_membro/antecipacao_de_prova.docx
https://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/crianca-e-adolescente/modelos_de_peca_-_acesso_restrito_a_membro/caopij_-_acao_de_medida_de_protecao_-_acolhimento_-_negligencia.doc?download=1
https://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/crianca-e-adolescente/modelos_de_peca_-_acesso_restrito_a_membro/acao_-_acolhimento_institucional.doc?download=1
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Ação Civil Pública  

 

 

 

 

 

Ministério Público da 

Bahia 

 

Nulidade de 

registro 

realizado com 

base no 

Provimento nº 

63/2017 da 

Corregedoria 

Nacional de 

Justiça 
 

 

 

 

 

 

Clique Aqui 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Civil Pública 

 

 

 

 

 

 

Ministério Público do 

Maranhão 
 

Pedido de 

Implementação, 

pelo Município, 

de uma política 

pública 

socioeducativa, 

consistente em 

um Plano 

Municipal de 

Atendimento 

Socioeducativo 

e em programas 

socioeducativos 

em meio aberto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique Aqui 

 

 

 

Ação Civil Pública 

 

 

Ministério Público de 

São Paulo 

 

 

Implementação 

do PMASE 

 

 

Clique Aqui 

 

 

 

 

 

Requerimento 

Ministerial 

 

 

 

 

 

Ministério Público do 

Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

Necessários 

preparo e 

capacitação de 

pretendentes à 

adoção 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui 

 

 

http://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/crianca-e-adolescente/modelos_de_peca_-_acesso_restrito_a_membro/6_-_minuta_de_acp_-_nulidade_do_reconhecimento_voluntario_provimento_63-cnj.docx?download=1
http://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/crianca-e-adolescente/modelos_de_peca_-_acesso_restrito_a_membro/acp_plano_mse_obrigacao_de_fazer_minuta_caopij.doc?download=1
http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/crianca-e-adolescente/modelos_de_peca_-_acesso_restrito_a_membro/acp_-_implantacao_do_pmase.pdf

