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ESTADO DO PARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

 
 
 
 
 

AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PROCESSO Nº 0822088-70.2021.8.14.0301

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDOS: FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA E MUNICÍPIO DE BELÉM

 

                                                                                               DECISÃO

 
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de

suas atribuições com base no art. 129, II, da Constituição Federal de 1988, art. 191, 201, incisos

VIII, X e XI e 210, I, todos da Lei n. 8.069/1990 e nos arts. 176, 177, 300 e 301 do CPB, em face

do MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 

I – OS FATOS: 

Conforme consta da inicial do Ministério Público, o Município de Belém não está cumprindo com

seu dever de implantar políticas públicas e programas destinados ao atendimento individualizado

e especializado de adolescentes acusados da prática de atos infracionais e suas famílias,

notadamente aqueles que correspondem às medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja,

obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida.

Alega, ainda, que a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, no Município de

Belém, na prática, fica a cargo da FUNPAPA, para onde são os socioeducandos encaminhados e

ali, tudo é feito de forma precária improvisada, sem estrutura e sem orientação ou preparo mais

adequado. Adolescentes aos quais se impõe a medida de prestação de serviços à comunidade,

não cumprem a medida e fica por isso mesmo. Afirma que acontece isso também nas medidas de

liberdade assistida.

Argumenta, ainda, que partindo do princípio elementar de que as medidas socioeducativas, além

do plano municipal de atendimento, devem ter respaldo em programas socioeducativos, que por

sua vez devem apresentar uma proposta de atendimento adequada e ser registrado no Conselho
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, contemplando abordagens múltiplas e

intersetoriais.

Afirma, ainda, que a inexistência de uma política pública municipal de cunho socioeducativo tem,

inclusive, impedido a agilidade e eficácia no atendimento de adolescentes que, embora

envolvidos com a prática de atos infracionais, demandam abordagens de caráter eminentemente

protetivo, através de seu encaminhamento, bem como de seus familiares, a programas

municipais específicos de proteção a crianças e adolescentes em situação de risco, o que ocorre

de forma limitada e precária, sem normatização e em desrespeito ao princípio elementar da

prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelos arts. 4º, caput e parágrafo

único, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da Constituição Federal.

  Esclarece o Órgão Ministerial que no âmbito extrajudicial foram várias as tentativas de

sensibilizar o Município e a FUNPAPA para a gravidade do problema, entre expedições de

diversos Ofícios solicitando informações, expediu-se também a Recomendação nº 005/2019 –

MP/8ªPJIJ ao Governo do Estado do Pará e ao Governo Municipal de Belém para que

efetuassem a elaboração de um instrumento normativo no prazo de 60 (sessenta dias), tendo

apenas o Governo do Estado atendido a recomendação através do Decreto nº 314/2019 (Política

“Primeiro Ofício”), já o Governo Municipal não cumpriu a recomendação, ocorreram reuniões na

sede da 8ª PJIJ/MPPA e até a elaboração de um Convênio entre a FUNPAPA e o SEBRAE

visando o fomento de capacitação de empreendedorismo para clientela socioeducativa em meio

aberto, porém nada foi articulado e consolidado em relação ao SENAC e SENAI.

Assim, diante da impossibilidade da solução consensual dos problemas, o Ministério Público

intentou a Ação Civil Pública para que o Município de Belém proporcione os meios para que os

adolescentes vinculados às medidas socioeducativas de liberdade assistida, prestação de

serviços à comunidade e obrigação de reparar o dano, tenham condições de serem vinculados ao

respectivo programa específico de atendimento, em respeito ao disposto nos arts. 100, caput, e

parágrafo único, incisos VII e VIII e 119, da Lei nº 8.069/1990, e por consequência lógica do

pedido principal, os requeridos implementem a criação e/ou adequação do atendimento hoje

prestado pelo CREAS/CRAS de modo a elaborar os programas respectivos, com seu posterior

registro junto ao CMDCA local, com a oferta de vagas e a indispensável estrutura física e também

dos recursos humanos e sociopedagógicos correspondentes, permitindo o atendimento dos

adolescentes em condições dignas, com conforto e os meios necessários à realização das

atividades educativas, terapêuticas e profissionalizantes.

Postulou, por fim, pedido de liminar, a título de antecipação dos efeitos da tutela final, sob pena

de multa diária em desfavor do requerido, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), por cada dia

de atraso no cumprimento da ordem judicial.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O objetivo da presente ação é que o Município de Belém e a FUNPAPA proporcionem a todos os

adolescentes representados em juízo pela prática de ato infracional, com indicativo de aplicação

de medidas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e obrigação de reparar o

dano, o tratamento socioeducativo ao qual têm direito, a partir da indispensável criação e
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adequação dos programas e serviços capazes de atender a demanda existente, para o que

deverá ser providenciada a adequação do orçamento público municipal, inclusive para

contratação e qualificação funcional dos profissionais que se fizerem necessários ao atendimento

de tais adolescentes e suas respectivas famílias, observando, em qualquer caso, as disposições

correlatas contidas na Lei nº 8.069/90 e na Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2012). A fim de sanar

essa omissão o Ministério Público requereu a antecipação da tutela, prevista no art. 300 do CPC.

Tal artigo prevê:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

 

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da

decisão.

 

Infere-se, assim, que O instituto da tutela antecipada está previsto no
art. 300 do NCPC e exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

 

A) DA PROBABILIDADE DO DIREITO PLEITEADO (FUMUS BONIS IURIS): O fumus boni
iuris consiste na manifesta ilegalidade da conduta dos REQUERIDOS que, como dito,
contrariando suas obrigações expressamente impostas pelo ordenamento jurídico Pátrio
vem sistematicamente impedindo que os adolescentes autores de atos infracionais sejam
vinculados a programas socioeducativos em meio aberto idôneos, como seria de rigor,
acabando por deixar de receber qualquer intervenção pedagógica ou processo de
ressocialização.

 
   

B)  PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO (PERICULUM IN MORA): O periculum in mora reside na
necessidade urgente de o MUNICÍPIO cumprir com a sua obrigação
de disponibilizar os meios adequados à aplicação das medidas de
liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e obrigação de
reparar o dano, a adolescentes que delas necessitam, pois a cada dia em
que os adolescentes acolhidos se veem privados de tal intervenção
municipal, são violados em seu direito de receber o tratamento
sociopedagógico em todos os aspectos, daí resultando em graves
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prejuízos não apenas a eles próprios, mas também a toda sociedade local,
que sem dúvida sofre as consequências nefastas da falta de uma
intervenção estatal adequada e eficaz.

Diante desta situação, mostra-se plausível o deferimento da medida de
urgência, ante a constatação de que os adolescentes estão tendo violados, de
forma injustificável e inadmissível, seu direito a receber, com a eficácia devida, o
tratamento socioeducativo do qual têm direito, nos moldes previstos
expressamente na Lei nº 8.069/90 e na Lei nº 12.594/12.

Assim, vislumbra-se inquestionável, pelas provas juntadas aos autos,

que há efetivamente a violação de direitos fundamentais dos adolescentes,

devendo ser apresentado pelas requeridas, no prazo de 30 (trinta) dias, os

seguintes programas:

 

I - Programa que vise supervisionar e acompanhar a frequência e o

aproveitamento escolar dos socioeducandos que cumprem medidas em

meio aberto, promovendo, se for o caso, a matrícula deles;

II – Programa de estágios para os socioeducandos que estão

estudando.

No prazo de 60 (sessenta) dias:

 

III – Programa que deverá ofertar atividades de capacitação

prof issional  que contr ibua efet ivamente na preparação dos

socioeducandos para o ingresso no mercado laboral;

IV – Programa relativo ao jovem ou menor aprendiz, que visa iniciar

o socioeducando no mundo do trabalho.

Desta forma, entendo presente este requisito de probabilidade do direito pleiteado pelo MP por

todos os fatos acima elencados, mostrando-se de tal forma robusta permitindo ao magistrado, ab

initio, a formação de um convencimento de cognição sumária.

Além desse, pode-se considerar, também, o fundado receio de dano irreparável ou de dificil

reparação, para os adolescentes que se encontram cumprindo as medidas socioeducativas.

Assim sendo, ante a constatação de que os adolescentes estão tendo violados, de forma

injustificável e inadmissível, seu direito de receber, com a urgência e eficácia devidas, a

intervenção socioeducativa que se mostrar mais adequada, nos moldes do expressamente

previsto na Lei nº 8.069/90 e na Lei nº 12.594/12, não se pode permitir que tal situação perdure.

Entendo também presente tal requisito para decretação da tutela antecipada, pois efetivamente

existe a possibilidade real de dano irreparável aos adolescentes, devido as condições acima

elencadas.
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C)             REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO: Outro requisito é a

reversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela antecipada somente será concedida se, em

caso de uma eventual sentença de improcedência, houver a possibilidade de serem

revertidos os efeitos concretos gerados pela decisão provisória, fazendo as partes

retornarem ao “status quo ante”. Não entendo, no presente caso, que haja o perigo de

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, a reversibilidade da decisão é

totalmente possível, sem ferir eventuais direito dos requeridos.

D)             MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA: De acordo com o art. 297 do NCPC, “o juiz

poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela

provisória”. A conclusão do referido artigo é que o juiz possui poder geral de efetivação,

podendo adotar todas as medidas idôneas e necessárias para a satisfação da tutela. 

Assim, diante da concessão da tutela antecipada requerida pelo

Ministério Público, este Juízo considera prudente, a fim de dar efetividade à

tutela provisória, fixar astreinte, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia

de descumprimento a partir da intimação da decisão, limitada ao período de 30

(trinta) dias.

Neste sentido a seguinte Jurisprudência do STJ:

 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA.
A F E R I Ç Ã O  D O  E F E T I V O  C U M P R I M E N T O .
I M P O S S I B I L I D A D E .  S Ú M U L A  7 / S T J .
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA
MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.  De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória
- astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de
descumprimento de obrigação de fazer" (REsp 1.654.994/SE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a
cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido
reclamada pela parte interessada.

2.  É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as
conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo
descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos
exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da
Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
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1409022/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/09/2017, DJe 11/09/2017).

...................................................................

É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa
diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública,
em caso de  descumpr imento  de  obr igação de  fazer ,
"independentemente de requerimento do autor", pois, nos termos do
art. 11 da Lei n. 7.437/1985, "a hipótese de imposição de astreintes
é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima
dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial"
(REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018”.

II – DISPOSITIVO

 

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE DE

LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E

SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA

APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 DIAS DO PROGRAMA QUE VISE

SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A FREQUÊNCIA E O APROVEITAMENTO ESCOLAR

DOS SOCIOEDUCANDOS QUE CUMPREM MEDIDAS EM MEIO ABERTO, PROMOVENDO,

SE FOR O CASO, A MATRÍCULA DELES E DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS PARA OS

SOCIOEDUCANDOS QUE ESTÃO ESTUDANDO, BEM COMO, NO PRAZO DE 60 DIAS, A

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUE DEVERÁ OFERTAR ATIVIDADES DE

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL QUE CONTRIBUA EFETIVAMENTE NA PREPARAÇÃO DOS

SOCIOEDUCANDOS PARA O INGRESSO NA MERCADO LABORAL E DO PROGRAMA

RELATIVO AO JOVEM OU MENOR APRENDIZ, QUE VISA INICIAR O SOCIOEDUCANDO NO

MUNDO DO TRABALHO.

 

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), POR DIA DE ATRASO, LIMITADA AO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS, AOS REQUERIDOS.

DETERMINO A CITAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO REQUERIDO FUNPAPA E DO
MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, PARA,
QUERENDO, OFERECEREM CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE REVELIA
E DOS ÔNUS CORRESPONDENTES.

DETERMINO QUE SEJAM INTIMADOS A PRESIDÊNCIA DA FUNPAPA, SOBRE A
TRAMITAÇÃO DESTA AÇÃO, PARA QUE DELA TOMEM CONHECIMENTO, PARA
ACOMPANHAREM COMO INTERESSADOS O SEU DESENROLAR.
INTIME-SE AS PARTES DA PRESENTE DECISÃO.
 
À Secretaria de origem, para cumprir.
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Belém, 14 de abril de 2021.
 
 
 

VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
 

Juiz de Direito do Estado do Pará
 

Titular da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital

Num. 25535805 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA - 14/04/2021 17:43:07
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041417430761100000023969329
Número do documento: 21041417430761100000023969329



  
 
 
 
 

Num. 25535805 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA - 14/04/2021 17:43:07
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041417430761100000023969329
Número do documento: 21041417430761100000023969329



 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

COMARCA DE BELÉM 

3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL 

 

AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PROCESSO Nº 0822088-70.2021.8.14.0301 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 

REQUERIDOS: FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA E MUNICÍPIO DE BELÉM 

 
     DECISÃO 

 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições com base no art. 

129, II, da Constituição Federal de 1988, art. 191, 201, incisos VIII, X e XI e 210, I, 

todos da Lei n. 8.069/1990 e nos arts. 176, 177, 300 e 301 do CPB, em face do 

MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 

I – OS FATOS: 

Conforme consta da inicial do Ministério Público, o Município de Belém não 

está cumprindo com seu dever de implantar políticas públicas e programas 

destinados ao atendimento individualizado e especializado de adolescentes 

acusados da prática de atos infracionais e suas famílias, notadamente aqueles que 

correspondem às medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. 

Alega, ainda, que a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, 
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no Município de Belém, na prática, fica a cargo da FUNPAPA, para onde são os 

socioeducandos encaminhados e ali, tudo é feito de forma precária improvisada, 

sem estrutura e sem orientação ou preparo mais adequado. Adolescentes aos quais 

se impõe a medida de prestação de serviços à comunidade, não cumprem a medida 

e fica por isso mesmo. Afirma que acontece isso também nas medidas de liberdade 

assistida. 

Argumenta, ainda, que partindo do princípio elementar de que as medidas 

socioeducativas, além do plano municipal de atendimento, devem ter respaldo em 

programas socioeducativos, que por sua vez devem apresentar uma proposta de 

atendimento adequada e ser registrados no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, contemplando abordagens múltiplas e intersetoriais, e ser 

registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Afirma, ainda, que a inexistência de uma política pública municipal de cunho 

socioeducativo tem, inclusive, impedido a agilidade e eficácia no atendimento de 

adolescentes que, embora envolvidos com a prática de atos infracionais, demandam 

abordagens de caráter eminentemente protetivo, através de seu encaminhamento, 

bem como de seus familiares, a programanas municipais específicos de proteção a 

crianças e adolescentes em situação de risco, o que ocorre de forma limitada e 

precária, sem normatização e em desrespeito ao princípio elementar da prioridade 

absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelos arts. 4º, caput e parágrafo 

único, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da Constituição Federal. 

 Esclarece o Órgão Ministerial que no âmbito extrajudicial foram várias as 

tentativas de sensibilizar o Município e a FUNPAPA para a gravidade do problema, 

entre expedições de diversos Ofícios solicitando informações, expediu-se também a 

Recomendação nº 005/2019 – MP/8ªPJIJ ao Governo do Estado do Pará e ao 

Governo Municipal de Belém para que efetuassem a elaboração de um instrumento 

normativo no prazo de 60 (sessenta dias), tendo apenas o Governo do Estado 

atendido a recomendação através do Decreto nº 314/2019 (Política “Primeiro 

Ofício”), já o Governo Municipal não cumpriu a recomendação, ocorreram reuniões 

na sede da 8ª PJIJ/MPPA e até a elaboração de um Convênio entre a FUNPAPA e o 

SEBRAE visando o fomento de capacitação de empreendedorismo para clientela 

socioeducativa em meio aberto, porém nada foi articulado e consolidado em relação 

ao SENAC e SENAI. 
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Assim, diante da impossibilidade da solução consensual dos problemas, o 

Ministério Público intentou a Ação Civil Pública para que o Município de Belém 

proporcione os meios para que os adolescentes vinculados às medidas 

socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e 

obrigação de reparar o dano, tenham condições de serem vinculados ao respectivo 

programa específico de atendimento, em respeito ao disposto nos arts. 100, caput, e 

parágrafo único, incisos VII e VIII e 119, da Lei nº 8.069/1990, e por consequência 

lógica do pedido principal, os requeridos implementem a criação e/ou adequação do 

atendimento hoje prestado pelo CREAS/CRAS de modo a elaborar os programas 

respectivos, com seu posterior registro junto ao CMDCA local, com a oferta de vagas 

e a indispensável estrutura física e também dos recursos humanos e 

sociopedagógicos correspondentes, permitindo o atendimento dos adolescentes em 

condições dignas, com conforto e os meios necessários à realização das atividades 

educativas, terapêuticas e profissionalizantes. 

Postulou, por fim, pedido de liminar, a título de antecipação dos efeitos da 

tutela final, sob pena de multa diária pessoa em desfavor do requerido, no valor de 

R$ 10.000,00 (Dez mil reais), por cada dia de atraso no cumprimento da ordem 

judicial. 

É O RELATÓRIO. 

DECIDO. 

O objetivo da presente ação é que o Município de Belém e a FUNPAPA 

proporcionem a todos os adolescentes acusados de prática de ato infracional, com 

indicativo de aplicação de medidas de liberdade assistida, prestação de serviços à 

comunidade e obrigação de reparar o dano, o tratamento socioeducativo ao qual têm 

direito, a partir da indispensável criação e adequação dos programas e serviços 

capazes de atender a demanda existente, para o que deverá ser providenciada a 

adequação do orçamento público municipal, inclusive para contratação e 

qualificação funcional dos profissionais que se fizerem necessários ao atendimento 

de tais adolescentes e suas respectivas famílias, observando, qualquer caso, as 

disposições correlatas contidas na Lei nº 8.069/90 e na Lei do SINASE (Lei nº 

12.594/2012). A fim de sanar essa omissão o Ministério Público requereu a 

antecipação da tutela, prevista no art. 300 do CPC. Tal artigo prevê: 
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Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

 

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte 

possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. 

 
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia. 

 
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 

Infere-se assim que O instituto da tutela antecipada está previsto no art. 

300 do NCPC e exige o preenchimento dos seguintes requisitos: 

 

A) DA PROBABILIDADE DO DIREITO PLEITEADO (FUMUS BONIS 

IURIS): O fumus boni iuris consiste na manifesta ilegalidade da conduta dos 

REQUERIDOS que, como dito, contrariando suas obrigações expressamente 

impostas pelo ordenamento jurídico Pátrio vem sistematicamente impedindo que os 

adolescentes autores de atos infracionais sejam vinculados a programas 

socioeducativos em meio aberto idôneos, como seria de rigor, acabando por deixar 

de receber qualquer intervenção pedagógica ou processo de ressocialização. 

 

 
B) PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO 

(PERICULUM IN MORA): O periculum in mora reside na necessidade urgente 

de o M U N I C Í P I O  cumprir com a sua obrigação de disponibiliar os meios 

adequados à aplicação das medidas de liberdade assistida, prestação de serviços à 

comunidade e obrigação de reparar o dano, a adolescentes que delas necessitam, 

pois a cada dia em que os adolescentes acolhidos se veem privados de tal 

intervenção municipal, são violados em seu direito de receber o tratamento 

sociopedagógico em todos os aspectos a que têm direito, daí resultando em graves 

prejuízos não apenas a eles próprios, mas também a toda sociedade local, que sem 

dúvida sofrerá as consequências nefastas da falta de uma intervenção estatal 

adequada e eficaz. 
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Diante desta situação, mostra-se plausível o deferimento da medida de 

urgência, ante a constatação de que os adolescentes estão tendo violados, de forma 

injustificável e inadmissível, seu direito a receber, com a eficácia devida, o 

tratamento socioeducativo do qual têm direito, nos moldes previstos expressamente 

na Lei nº 8.069/90 e na Lei nº 12.594/12.. 

Assim, vislumbra-se inquestionável, pelas provas juntadas aos autos, que há 

efetivamente a violação de direitos fundamentais dos adolescentes, devendo ser 

apresentado pelas requeridas, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes programas: 

I - Programa que vise supervisionar e acompanhar a frequencia e o 

aproveitamento escolar dos socioeducandos que cumprem em meio aberto, 

promovendo, se for o caso, a matrícula deles;  

II – Programa de estágios para os socioeducandos que estão 

estudando. 

No prazo de 60 (sessenta) dias: 

III – Programa que deverá ofertar atividades de capacitação profissional 

que contribua efetivamente na preparação dos socioeducandos para o 

ingresso no mercado laboral; 

IV – Programa relativo ao jovem ou menor aprendiz, que visa iniciar o 

socioeducando no mundo do trabalho. 

Desta forma, entendo presente este requisito de probabilidade do direito 

pleiteado pelo MP por todos os fatos acima elencados, mostrando-se de tal forma 

robusta permitindo ao magistrado, ab initio, a formação de um convencimento de 

cognição sumária. 

Além desse, pode-se considerar, também, o fundado receio de dano 

irreparável ou de dificil reparação, para os adolescentes que se encontram 

cumprindo as medidas socioeducativas. Assim sendo, ante a constatação de que os 

adolescentes estão tendo violados, de forma injustificável e inadmissível, seu direito 

de receber, com a urgência e eficácia devidas, a intervenção socioeducativa que se 

mostrar mais adequada, nos moldes do expressamente previsto na Lei nº 8.069/90 e 

na Lei nº 12.594/12, não se pode permitir que tal situação perdure. 

Entendo também neste presente tal requisito para decretação da tutela 

antecipada, pois efetivamente existe a possibilidade real de dano irreparável aos 

adolescentes, devido as condições acima elencadas. 
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C) REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO: Outro requisito é 

a reversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela antecipada somente será 

concedida se, em caso de uma eventual sentença de improcedência, houver a 

possibilidade de serem revertidos os efeitos concretos gerados pela decisão 

provisória, fazendo as partes retornarem ao “status quo ante”. Não entendo, no 

presente caso, que haja o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, a reversibilidade da decisão é totalmente possível, sem ferir eventuais 

direito dos requeridos. 

D) MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA: De acordo com o art. 297 do 

NCPC, “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a 

efetivação da tutela provisória”. A conclusão do referido artigo é que o juiz possui 

poder geral de efetivação, podendo adotar todas as medidas idôneas e necessárias 

para a satisfação da tutela. 

Assim, diante da concessão da tutela antecipada requerida pelo Ministério 

Público, este Juízo considera prudente, a fim de dar efetividade à tutela provisória, 

fixar astreinte, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento a 

partir da intimação da decisão, limitada ao período de 30 (trinta) dias. 

Neste sentido a seguinte Jurisprudência do STJ:  

 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO 

C U M P R I M E N T O .  I M P O S S I B I L I D A D E .  S Ú M U L A  7 / S TJ .  

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. 

FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda 

que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação 

de fazer" (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra 

petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, 

mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte 

interessada. 

2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do 

acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de 

lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo 

em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 
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(...) 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1409022/SP, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, 

DJe 11/09/2017). 

................................................................... 

É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária 

cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de 

descumprimento de obrigação de fazer, "independentemente de requerimento 

do autor", pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, "a hipótese de 

imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire 

a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial" 

(REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, 

julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018”. 

 

II – DISPOSITIVO 

 

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO 

PRAZO DE 30 DIAS DO PROGRAMA QUE VISE SUPERVISIONAR E 

ACOMPANHAR A FREQUENCIA E O APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS 

SOCIOEDUCANDOS QUE CUMPREM EM MEIO ABERTO, PROMOVENDO, SE 

FOR O CASO, A MATRÍCULA DELES E DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS PARA 

OS SOCIOEDUCANDOS QUE ESTÃO ESTUDANDO, BEM COMO, NO PRAZO 

DE 60 DIAS, A APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUE DEVERÁ OFERTAR 

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL QUE CONTRIBUA 

EFETIVAMENTE NA PREPARAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS PARA O 

INGRESSO NA MERCADO LABORAL E DO PROGRAMA RELATIVO AO JOVEM 

OU MENOR APRENDIZ, QUE VISA INICIAR O SOCIOEDUCANDO NO MUNDO 

DO TRABALHO. 

 

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, 

FIXO A MULTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), POR DIA DE ATRASO, 

LIMITADA AO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, AOS REQUERIDOS. 
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DETERMINO A CITAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO 

REQUERIDO FUNPAPA E DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DO 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, PARA, QUERENDO, OFERECEREM 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE REVELIA E DOS ÔNUS 

CORRESPONDENTES. 

DETERMINO QUE SEJAM INTIMADOS A PRESIDÊNCIA DA FUNPAPA, 

SOBRE A TRAMITAÇÃO DESTA AÇÃO, PARA QUE DELA TOMEM 

CONHECIMENTO, PARA ACOMPANHAREM COMO INTERESSADOS O SEU 

DESENROLAR. 

INTIME-SE AS PARTES DA PRESENTE DECISÃO. 

 
À Secretaria de origem, para cumprir. 
 

Belém, 14 de abril de 2021. 
 
 
 

VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA 

 

Juiz de Direito do Estado do Pará 

 

Titular da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital
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