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Estimados leitores, 

 

Com grata satisfação, lançamos o Boletim Informativo 
do CAO/IJ do mês de setembro de 2018, noticiando fatos 
relevantes na área da infância e juventude. 

Na presente edição, publicamos notícias da Comissão 
Permanente da Infância e Juventude (COPEIJ – GNDH), da 
Comissão da Infância e Juventude do CNMP, do Ministério da 
Saúde e do Ministério Público do Estado do Pará. 

Destacamos, ainda, o 1º Concurso Cultural de Desenho 
e Redação do MPPA, promovido pelo CAO/IJ em conjunto com 
as Promotorias de Justiça do Arquipélago do Marajó. 

Também compilamos novas jurisprudências, além das 
ações e outras atividades desenvolvidas pelos membros do 
MPPA no mês de setembro de 2018, acostando a agenda do 
CAO/IJ para outubro e novembro de 2018. 

Mais uma vez, toda a equipe do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e da Juventude está à disposição para 
acatar sugestões, críticas e quaisquer outras informações de 
todos os membros e servidores, bem como de qualquer cidadão, 
por meio do endereço eletrônico caoinfancia@mppa.mp.br, ou 
nos telefones (91) 4006-3600/3606/3507 e (91) 98896-3700. 

 

Tenham todos uma ótima leitura! 

 

 

LEANE BARROS FIUZA DE MELLO 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude 
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DESTAQUES 

 

1. A COPEIJ SE POSICIONA CONTRÁRIA A DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO 
DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA.  

A Comissão Permanente da Infância e da Juventude (COPEIJ), do Grupo Nacional de Direitos 
Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos 
Estados e da União (CNPG), se insurgiu contra a aplicação da regra de desvinculação das Receitas 
da União (DRU), Estado (DRE) e Municípios (DRM) aos fundos dos direitos das crianças e 
adolescentes, entendendo que afronta a Lei n.º 8.069/1990 (ECA), tendo em vista que foi verificado, 
em algumas unidades da federação, a prática de gestores municipais em desvincularem recursos do 
FIA, amparando-se no art. 76 do ADCT. Destaca-se que a desvinculação permite que o governo 
aplique os recursos destinados a outras áreas em qualquer despesa considerada prioritária. 

A COPEIJ emitiu Nota Técnica com o objetivo de auxiliar Promotores e Procuradores de 
Justiça que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, objetivando a uniformização de 
procedimentos e entendimentos no âmbito dos MPs estaduais. A ação foi destinada aos membros, 
sem caráter vinculativo, respeitando o princípio da independência funcional.   

É importante observar que parcela considerável de recursos do FIA é oriunda de pessoas 
físicas e jurídicas, e, por isso, a hipótese de desvinculação de receitas do FIA pode ensejar o 
enriquecimento sem causa do Poder Executivo, acarretando no descumprimento do princípio 
constitucional da prioridade absoluta. 

Conclui-se que o gestor público não dispõe dos valores do FIA, e a interferência operada pelo 
Executivo de desvincular até 30% (trinta por cento) da receita do fundo especial, além de embaraçar 
a participação popular para defesa de direitos da criança e do adolescente, afeta a concretização dos 
planos de ação aprovados pelos Conselhos de Direitos e justifica a responsabilização do chefe do 
Executivo que ordena a desvinculação. 

Fonte: GNDH 

 

2. COMISSÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO CNMP DISCUTE PROPOSTA SOBRE 
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO À LEI DE ESCUTA ESPECIALIZADA. 

Membros do Ministério Público com atribuições na área da Infância e Juventude se reuniram, 
nos dias 11 e 12/09/2018, em Brasília/DF, para apresentar a minuta de proposta de recomendação 
que disporá sobre a atuação do Ministério Público na efetivação e implementação do Sistema de 
Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, conforme 
previsto na Lei n.º 13.431/2017.  

A apresentação e discussão da referida minuta ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, durante 
o evento “Proteção e Socioeducação”, promovido pela Comissão da Infância e Juventude do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CIJ/CNMP). 

O objetivo da recomendação é apresentar um norte, aos membros do MP brasileiro, no que 
se refere à aplicação dos regramentos previstos na Lei n.º 13.431/2017 no colhimento do depoimento 
de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.  
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A minuta foi discutida e aprovada, na quase totalidade, pelos membros presentes no evento, 
carecendo de pequenas alterações requeridas na reunião. Após o texto ser concluído, o presidente da 
CIJ, conselheiro Leonardo Accioly, irá apresentá-lo ao Plenário do CNMP.  

Fonte: CNMP  

 

3. NOVA LEGISLAÇÃO AMPLIA OS CASOS DE PERDA DO PODER FAMILIAR. 

Foi sancionada, em 24/09/2018, pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), do Supremo Tribunal Federal (STF), e então no exercício da Presidência da 
República, a Lei n.º 13.715/2018, que amplia as hipóteses de perda do poder familiar, no caso de 
pessoas que cometem crimes contra o pai ou a mãe dos próprios filhos. 

O poder familiar, chamado até recentemente de “pátrio poder”, compreende os deveres e 
direitos na relação de pais e filhos. Para o ministro Toffoli, o poder familiar não é um mero direito 
subjetivo a ser exercido ao alvitre do titular, é uma autoridade a ser exercida não em benefício do 
detentor - que é o titular -, mas em razão de um interesse maior: o bem-estar dos filhos e da família, 
que são sujeitos de direito.  

O projeto da nova lei, de iniciativa da Deputada Laura Carneiro (MDB/RJ), alterou o Código 
Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Civil, incluindo, entre as 
possibilidades de perda do poder familiar, os crimes dolosos sujeitos a pena de reclusão cometidos 
contra descendentes, como netos, e contra pessoa que detém igual poder familiar ao do condenado – 
caso dos cônjuges e companheiros, até mesmo quando já divorciados. 

 Pelo novo dispositivo, perderá o poder familiar aquele que praticar contra estes familiares os 
crimes de homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se 
tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher, e estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. 

Outra lei sancionada pelo ministro Dias Toffoli, a Lei n.º 13.716/2018, alterou as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394/1996 -, para assegurar atendimento educacional ao aluno 
da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo 
prolongado. 

Fonte: CNJ  

 

4. MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA PÁGINA VOLTADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. 

No dia 22/09/2018, em que se comemora o Dia Nacional da Saúde de Adolescentes e Jovens, 
o Ministério da Saúde lançou uma página temática dentro do Portal Saúde, voltada à população mais 
jovem. O objetivo da pasta é reunir, em um único lugar, todas as informações relacionadas à saúde da 
criança (do nascimento aos 9 anos de idade) e do adolescente (de 10 a 19 anos), bem como sobre os 
serviços disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para esses públicos.  

A proposta é tornar a informação mais atrativa e dinâmica, através de vídeos, podcasts 
(conteúdo em áudio) e infográficos. Entre as abordagens estão conceitos das duas fases da vida, 
infância e adolescência, bem como informações sobre aleitamento materno, uso de chupetas, de 
mamadeira, dieta da mãe que amamenta e orientação sobre alimentação saudável para toda a família. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11556-comissao-da-infancia-e-juventude-discute-proposta-sobre-atuacao-do-mp-em-relacao-a-lei-da-escuta-especializada-8
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87694-hipoteses-de-perda-do-poder-familiar-sao-ampliadas
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Também estão disponíveis os conteúdos das cadernetas da Criança e do Adolescente, 
inclusive para impressão, tanto pela população em geral quanto pelos gestores e profissionais de 
saúde. Esses documentos são instrumentos norteadores e de acompanhamento da saúde no período, 
do nascimento aos 19 anos de idade. Para o adolescente (menino e menina), a caderneta traz, de 
forma complementar, material auto instrutivo sobre suas demandas em saúde e contexto de vida. 

A página detalha ainda a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, criada 
pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento 
materno, que destaca a importância da primeira infância (0 a 6 anos), período essencial para o 
desenvolvimento mental, emocional e de socialização da criança. 

É fundamental auxiliar toda a família a adotar hábitos alimentares saudáveis e, com isso, criar 
ambiente favorável de promoção da saúde alimentar da infância e da juventude. 

O Ministério da Saúde disponibiliza o Guia Alimentar para a População Brasileira, cujo 
conteúdo já se encontra disponível na página Criança e Adolescente: o que fazer para cuidar?  

Fonte: Ministério da Saúde  

 

5. 1º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DO MPPA ALCANÇA ALTO NÚMERO DE 
INSCRIÇÕES. 

Mais de mil alunos se inscreveram para o 1º Concurso Cultural Infantojuvenil de Desenho e 
Redação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O certame foi idealizado pelo Centro de 
Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO/IJ).  

O 1º Concurso Cultural Infantojuvenil de Desenho e Redação é voltado para o enfrentamento 
à violência sexual contra crianças e adolescentes no Arquipélago do Marajó, com o tema: “Dignidade 
Sexual de Crianças e Adolescentes: abrace essa causa”. 

O projeto teve, como público alvo, todos os alunos da Rede Municipal e Estadual de Educação 
nos municípios do Marajó, abrangendo as seguintes modalidades: desenho, voltado aos participantes 
com idade entre 06 (seis) e 11 (onze) anos; redação, para alunos de 12 (doze) a 17 (dezessete) anos. 
No município de Chaves houve o recorde de inscrições. No total, foram 1.272 (mil duzentos e setenta 
e dois) alunos inscritos, de 41 (quarenta e uma) escolas, localizadas nas longínquas áreas ribeirinhas 
da Comarca. 

O número considerável de inscritos se deu graças ao empenho do Promotor de Justiça Muller 
Marques Siqueira, da Comarca de Chaves, juntamente com servidores da promotoria e da articulação 
junto à Rede de Atendimento Socioassistencial, com apoio direto da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED). 

A iniciativa faz parte do Programa de Ações Multissetoriais para o Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes no Arquipélago do Marajó, e tem a finalidade de mobilizar e 
sensibilizar crianças e adolescentes, por meio da produção de desenhos e redações, a respeito da 
importância de se resguardar o saudável desenvolvimento sexual infantojuvenil, bem como combater 
todos os tipos de violência que ofendam a sua dignidade sexual e estimulando a denúncia dos atos de 
tal natureza às autoridades competentes.  

Fonte: Portal MPPA  
 

  

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/crianca-e-adolescente
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44408-ministerio-da-saude-lanca-pagina-voltada-a-saude-da-crianca-e-do-adolescente
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9598&class=N
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DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA 

 

• HABEAS CORPUS 2018/0102623-0 – SP: STJ, Sexta Turma, Relator: Ministro Rogerio 
Schietti Cruz, Julgado em 18/09/2018, DJe 01/10/2018 

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL 
ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO. ART. 122 DO ECA. ROL    
TAXATIVO.    DESPROPORCIONALIDADE.   CONSTRANGIMENTO   ILEGAL EVIDENCIADO.   
ORDEM   CONCEDIDA. 

1. A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada quando caracterizada uma das 
hipóteses previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente e caso não haja 
outra mais adequada e menos onerosa à liberdade do jovem.  

2. É desproporcional a aplicação da medida de internação, pois o ato infracional análogo ao 
crime de tráfico de drogas é desprovido de violência ou grave ameaça contra pessoa e o 
adolescente é primário, não possui nenhuma outra representação julgada procedente em 
seu desfavor na Vara da Infância e da Juventude - o que foi reconhecido pelo Magistrado 
em sentença. Soma-se a isso o parecer favorável à medida   mais   branda   exarado   no   
relatório   de   diagnóstico polidimensional.  

3. Revela-se, todavia, mais adequada a medida socioeducativa de semiliberdade para manter 
o menor afastado da situação de risco em que está e corrigir eventuais desvios em seu 
comportamento, tendo em vista a gravidade concreta do ato infracional, evidenciada pela 
grande quantidade de cocaína e maconha apreendida em poder do adolescente. Em 
liberdade irrestrita, ele encontraria, por certo, os mesmos estímulos que o levaram a 
praticar ato infracional.  

4. Ordem concedida para confirmar os efeitos da liminar e impor ao paciente a medida 
socioeducativa de semiliberdade. 

5. Habeas Corpus concedido. 

 
 

• RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0098958-9 – MG: STJ, Quinta Turma, 
Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018. 

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, 
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL E FORNECER PRODUTO QUE 
POSSA CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. GRAVIDADE 
CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 
EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, 
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia 
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201801026230&dt_publicacao=01/10/2018
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201700989589&dt_publicacao=17/09/2018
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2. A sentença penal condenatória superveniente, que não permite ao réu recorrer em 
liberdade, somente prejudica o exame do habeas corpus quando contiver fundamentos 
diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não 
ocorreu no caso dos autos. 

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos 
extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, 
evidenciando a periculosidade do recorrente que, para manter relações sexuais, fazendo-
o por longo período de tempo, conquistou a confiança da adolescente de 13 anos com 
presentes, utilizando ainda, com ela, drogas, explorando-a sexualmente.  

4. A prática da conduta criminosa por longo período de tempo reforça a necessidade da prisão 
preventiva para garantia da ordem pública com o fito de evitar a reiteração delitiva.   

5. A prolação de sentença condenatória supera o constrangimento ilegal por excesso de 
prazo na formação da culpa.  

6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. 

7. Habeas Corpus negado. 

 
 

• APELAÇÃO CÍVEL 70078817392 – RS: TJ-RS, Sétima Câmara Cível, Relator: Alexandre 
Kreutz, por unanimidade, julgado em 26/09/2018, DJe 15/10/2018. 

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIOS 
DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADOS. RESERVA DO 
POSSÍVEL. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 

A Constituição Federal é de clareza solar ao determinar que os serviços de saúde deverão 
ser garantidos pelo Estado lato sensu a todos que necessitem, porquanto elevou tal direito 
ao patamar de social e fundamental, sendo que se encontra intimamente ligado ao direito 
à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos artigos 1º, inciso III; 
6º e 196 todos da Carta Magna. Entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal, Superior Tribunal de Justiça; 4º Grupo Cível deste Tribunal de Justiça e desta 
Colenda Câmara. Assim, ainda que o insumo pleiteado integre a Lista de responsabilidade 
de outro ente federativo, o Município é legítimo a responder pelos termos da ação. Dessa 
forma, havendo provas de que a criança necessita do tratamento postulado e de que sua 
família não tem condições de arcar com o custo, é de ser reconhecido o pedido. Princípios 
da Isonomia, Separação dos Poderes e Legalidade. O fornecimento de tratamento 
mediante decisão judicial não fere os Princípios da Separação dos Poderes, Legalidade e 
da Isonomia, na medida em que apenas é assegurado o cumprimento... de norma 
constitucional violada em razão da omissão do ente público. Honorários. Honorários da 
sucumbência mantidos, em observância aos princípios da sucumbência e causalidade. 
Mantido o valor fixado na origem. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

 
 

• CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0000808-36.2018.8.06.0000 – CE: TJ-CE, Segunda Câmara 
de Direito Público, Relator: Sérgio Luiz Arruda Parente, julgado em 10/10/2018, DJe 
11/10/2018. 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/637483125/apelacao-civel-ac-70078817392-rs
https://tj-ce.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/637227148/conflito-de-competencia-cc-8083620188060000-ce-0000808-3620188060000
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
ENVOLVENDO CONSELHEIRO TUTELAR. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA 
PROPRIAMENTE AO MICROSSISTEMA PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE. SITUAÇÃO NOS AUTOS QUE RETRATA MERO INTERESSE PATRIMONIAL 
DO ERÁRIO. RECONHECIMENTO DE QUE ESSA DISTINÇÃO É FEITA INCLUSIVE PELO E. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/STJ (AREsp nº 1264511/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 
julgado em 12/04/2018, DJe 14/04/2018). HIPERTROFIA DAS COMPETÊNCIAS DAS VARAS 
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE QUE, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, É CAPAZ DE ENSEJAR A 
REDUÇÃO DA PROTEÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
CONHECIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA 
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA PARA PROCESSAR E JULGAR A 
DEMANDA ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª 
Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por maioria, conhecer 
do Conflito de Competência para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza para processar e julgar a demanda de nº 0186164-
38.2017.8.06.0001. 

 
 

  



Centro de Apoio Operacional da 

Infância e Juventude 

Boletim Informativo | Setembro de 2018. Edição 9 

 
 
 

Página 8 de 23 

 

   

O MPPA E A DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

IPIXUNA DO PARÁ: MPPA realiza palestra sobre violência contra a infância para profissionais 
da saúde.  

O Ministério Público do Pará (MPPA), por meio da PJ Monique Queiroz, realizou palestra 
direcionada aos profissionais da saúde, no dia 05/09/2018, ocasião em que se discutiu o enfrentamento 
à violência sexual contra crianças e adolescentes. Junto à Promotora, estiveram presentes Adriana 
Freire da Silva, assessora técnica, e Luma Leonora Melém de Matos, psicóloga. 

A iniciativa busca sensibilizar os profissionais da saúde quanto à necessidade de apoio à 
criança e ao adolescente vítima de abusos sexuais, orientando sobre a importância de observar 
comportamentos e estar atento aos sinais de abuso, reforçando o dever de notificar os casos e buscar 
ajuda junto aos órgãos competentes quando necessário. 

Os profissionais que atuam na saúde pública receberam informações para combater o abuso 
e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Município de Ipixuna do Pará, para que nos casos 
de suspeita ou constatação de situações de violência sexual seja realizada denúncia junto ao Conselho 
Tutelar ou via Disque Direitos Humanos. 

Estiveram presentes, ainda, representantes do Centro de Referência Especializado em 
Assistência Social, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

Fonte: Portal MPPA 

 

SANTARÉM: Encontro aborda índices de assassinatos contra adolescentes e jovens.              

O MPPA, por meio do CAO/IJ e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), 
promoveu, no dia 05/09/2018, o encontro intitulado de “Violação de Direitos e Letalidade Juvenil em 
Santarém”, visando a implementação do Termo de Cooperação n.º 07/2018-MP/PA, celebrado com a 
Universidade Federal do Pará (UFPA) e o CEDECA-Emaús.  

O termo prevê a parceria entre as instituições, voltando-se à pesquisa de informações acerca 
da letalidade de crianças, adolescentes e jovens adultos, coletadas junto às Promotorias de Justiça 
Criminais, da Infância e Juventude, do Tribunal do Júri e de Direitos Humanos, abrangendo a Região 
Metropolitana de Belém e as Comarcas de Santarém, Altamira e Marabá. 

O encontro promoveu, pela manhã, três palestras abertas ao público, com participação do Dr. 
Jean-François Deluchey, professor e cientista social da UFPA, abordando o “Panorama Crítico dos 
Índices de Assassinatos contra adolescentes e jovens no Pará”, da Dra. Luziana Dantas, PJ Criminal 
de Santarém, sobre “Direitos Humanos, Criminalidade e Segurança Pública”, e do Dr. Rodrigo Aquino, 
PJ do Tribunal do Júri de Santarém, sobre a “Atuação do MP no Tribunal do Júri e os assassinatos 
contra jovens no Estado do Pará”. Estiveram presentes no evento integrantes de instituições e 
movimentos relacionados à infância e juventude, estudantes e profissionais do direito de Santarém. 

À tarde, foi realizada reunião de trabalho voltada aos promotores de justiça e servidores, de 
Santarém, com atuação na seara da Infância e Juventude, Criminal, Tribunal do Júri, Direitos Humanos 
e Violência Doméstica, para tratar do cumprimento do referido Termo. 

Fonte: Portal MPPA 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9617&class=N
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9619&class=N
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SANTARÉM NOVO: MPPA instaura procedimento para acompanhar a reestruturação de 
Conselho Tutelar. 

O MPPA, através do PJ Francisco Simeão de Almeida Júnior, da Comarca de Santarém Novo, 
instaurou Procedimento Administrativo com o intuito de acompanhar o cumprimento das cláusulas do 
Termo de Ajustamento de Conduta e Compromisso (TAC) firmado com o Município de Santarém Novo. 

O TAC, assinado em 08/02/2018, pretende estabelecer metas de estruturação do Conselho 
Tutelar do município, tratando tanto da qualificação de conselheiros tutelares, quanto da infraestrutura 
e do apoio que deve ser dado ao conselho. Cabe ressaltar que um dos objetivos do Plano de Atuação, 
biênio 2018-2019, da PJ de Santarém Novo é a reestruturação do Conselho Tutelar do município. 

Fonte: Portal MPPA 

 

MARABÁ: Promotoria de Justiça propõe ação para garantir nome a adolescente acolhida 
institucionalmente.  

A ação de retificação de registro civil foi ajuizada, no dia 06/09/2018, por Samuel Furtado 
Sobral, PJ da Infância e Juventude de Marabá, a fim garantir a inclusão de sobrenomes fictícios a uma 
adolescente que se encontra acolhida institucionalmente. 

A adolescente se encontra acolhida desde 2011, sem que tenham sido localizados os pais 
biológicos ou qualquer outro familiar pela equipe do Espaço de Acolhimento ao Adolescente. Nos autos 
de acompanhamento da medida protetiva de acolhimento institucional aplicado à adolescente, consta 
que a jovem foi encontrada sozinha na rodoviária localizada na Folha 32, em Marabá.  

Em agosto/2012, durante audiência, o juiz da comarca de Marabá determinou que fosse 
procedida lavratura de registro da adolescente sem lhe atribuir qualquer sobrenome. Na época, a 
adolescente foi ouvida perante o Ministério Público e expressou o desejo de ser chamada pelo nome 
que sua mãe a chamava, segundo o que ela mesmo recordava. Dessa forma, considerando que 
garantir um sobrenome fictício à adolescente é assegurar a sua dignidade, podendo transmiti-lo aos 
seus descendentes e identificar-se na sociedade, contribuindo, ainda, para integrar sua personalidade 
e se individualizar enquanto pessoa, o Ministério Público ingressou com a ação. 

No pedido, o Promotor de Justiça requereu procedência da ação e retificação de registro civil 
da adolescente, para incluir os sobrenomes fictícios “Andrade dos Santos”, passando a constar em 
seu registro civil de nascimento, com expedição de mandado de retificação ao cartório de registro civil.  

Fonte: Portal MPPA 

 

BELÉM: MP promove debate sobre consumo sustentável para estudantes de escola pública.  

Foram recebidos pelo Ministério Público do Pará 80 (oitenta) estudantes de escolas da rede 
pública, que assistiram, no dia 12/09/2018, palestra intitulada de “Consumo Sustentável”. A atividade 
foi promovida pelo MPPA, através do Promotor de Justiça Frederico Oliveira, da 2ª PJ do Consumidor 
da Capital, com apoio do CEAF.  

O promotor Frederico Oliveira explicou que a ação integra o Plano de Atuação 2018/2019 da 
Promotoria de Justiça do Consumidor, a fim de promover a conscientização dos futuros consumidores, 
complementando a vida do aluno para a preparação das próximas etapas de sua vida. 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9628&class=N
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9632&class=N
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A atividade contou com palestra ministrada por Alexandre Damasceno, professor da UFPA, 
falando sobre educação financeira. A mesa do evento foi composta, ainda, por Cássio Bitar, 
Coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará. 
Participaram do evento estudantes das escolas estaduais Augusto Meira, Zacharias de Assunção e 
Barão de Igarapé-Miri. 

Fonte: Portal MPPA 

      

MARABÁ: MPPA ingressa com Ação Civil requerendo adequação na alimentação escolar de 
alunos. 

Visando estabelecer melhorias na alimentação dos alunos de escolas da rede pública estadual 
de ensino de Marabá, sudeste do Estado, o MPPA, por meio da Dra. Mayanna da Silva Queiroz, 6ª PJ 
de Marabá, ingressou com uma Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, para que, através da 
Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), seja providenciada a adequação da alimentação escolar 
ofertada aos alunos da rede de ensino médio estadual naquele município. 

A ação é baseada em relatório de fiscalização da alimentação escolar na rede pública estadual 
de ensino médio, feita pelo Conselho Regional de Nutricionistas (CRN da 7ª Região) nos municípios 
que não aderiram à municipalização da educação, e na Recomendação Ministerial n.º 013/2018-
MP/6ªPJMAB, que continha uma série de itens dirigidos à SEDUC, visando adequar a alimentação das 
escolas estaduais em Marabá ao citado relatório de fiscalização do CRN da 7ª Região. 

O relatório feito pelo CRN concluiu que as ações de educação alimentar e de segurança 
alimentar e nutricionais feitas pelas escolas são insatisfatórias. Foi detectada a ausência de alimentos 
da agricultura familiar na merenda ofertada nas instituições de ensino, bem como a falta de controle 
de qualidade da alimentação escolar. 

Na ação, o MPPA requer que o Estado se manifeste, em um prazo de 30 (trinta) dias quanto 
aos itens mencionados na Recomendação Ministerial n.º 013/2018-MP/6ªPJMAB, e no relatório do 
CRN da 7ª Região. O MPPA também solicita que o Estado promova, nas 9 (nove) escolas estaduais 
de ensino médio de Marabá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as adequações apontadas no 
relatório de fiscalização da alimentação escolar da rede pública de ensino estadual do município. 

As escolas estaduais objetos da ação são a E.M.E.E.M. Dr. Geraldo Mendes de Castro 
Veloso, E.M.E.E.M. Prof. Oneide de Souza Tavares, E.M.E.E.M. Acy de Jesus Neves de Barros 
Pereira, E.M.E.E.M. Liberdade, E.M.E.E.M. Plinio Pinheiro, E.M.E.E.M. Gaspar Viana, E.M.E.E.M. 
Anísio Teixeira, E.M.E.E.M. Walquise Viana Da Silveira e E.M.E.E.M. Dr. Gabriel Sales Pimenta. 

Leia aqui, na íntegra, a ação. 

Fonte: Portal MPPA 

 

MOSQUEIRO: MPPA abre procedimento para investigar conduta de Conselheira Tutelar.  

O MPPA, através da Dra. Juliana Dias Ferreira de Pinho Palmeira, PJ de Mosqueiro, instaurou 
Procedimento Administrativo Preliminar, tendo como objetivo apurar as responsabilidades na conduta 
de Luciana Elke Duarte de Ataíde, conselheira tutelar de Mosqueiro, no exercício de suas funções. A 
instauração do procedimento aconteceu após o recebimento de denúncias de que a conselheira, no 
exercício de suas funções, agia com abuso de autoridade e de forma desrespeitosa ao público 
atendido, realizando ameaças e ofensas, proferindo humilhações, calúnias e maus tratos.  

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9638&class=N
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.mppa.mp.br/upload/ACP%20EDUCACAO%20-%20ALIMENTACAO%20ESCOLAR%20ESTADUAL%20-%20PA.pdf
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9642&class=N
javascript:void(0)
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 Na portaria que instaurou o procedimento, a Promotora determinou, também, que qualquer 
interessado pode encaminhar à PJ de Mosqueiro documentos, ações escritas ou outros subsídios para 
a melhor elucidação dos fatos denunciados.  

Fonte: Portal MPPA 

 

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA: MPPA promove encontro para fortalecer o combate à 
violência sexual no Marajó.  

A campanha institucional do MPPA de combate à violência sexual sofrida por crianças e 
adolescentes paraenses, planejada pelo CAO/IJ, foi fortalecida, no dia 12/09/2018, pela PJ de São 
Sebastião da Boa Vista com a realização do IV Encontro “Diálogos do MPPA com a rede de garantia 
de direitos da criança e do adolescente no combate à violência sexual no arquipélago do Marajó”. 

O encontro foi coordenado pela Promotora de Justiça Patrícia Carvalho Medrado Assmann, 
PJ de São Sebastião da Boa Vista, e contou com a palestra de Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, 
coordenadora da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
Outros dois painéis foram apresentados, pelo delegado de Polícia Civil do município e pela promotora 
Patrícia Assman. 

Para reforçar a necessidade da denúncia, houve a apresentação do grupo de teatro Máscara 
Branca, que encenou a peça intitulada “Um minuto de atenção”, na qual é retratado caso de violência 
sexual intrafamiliar, em que a adolescente acaba por consumir drogas ilícitas por conta do sofrimento. 
A dramatização relacionou ficção e realidade e promoveu a reflexão dos presentes de forma lúdica. 

Às 10h50min foi iniciada Audiência Pública, onde foram registradas várias manifestações, 
destacando as de conselheiros tutelares que narraram casos e reclamaram da falta de continuidade 
de investigação de denúncias graves e das condições de trabalho, atribuindo o problema à falta de 
apoio da Prefeitura. 

Ao final do encontro, a Promotora de Justiça Patrícia Assmann ressaltou que o MPPA irá 
continuar atuando na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes do município e chamou 
atenção, ainda, para o cumprimento da legislação sobre a forma de ouvir a vítima - a escuta especial 
- e registrou a importância do projeto elaborado e desenvolvido pelo CAO/IJ, através da coordenadora 
Leane Barros Fiuza de Mello.  

Fonte: Portal MPPA 

 

SANTA CRUZ DO ARARI: Ação Civil Pública requer providências para melhorias no Conselho 
Tutelar.     

A Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência tem à frente André Cavalcanti de 
Oliveira, Promotor de Justiça de Santa Cruz do Arari, requerendo na Justiça providências para melhoria 
das condições estruturais e de atendimento do Conselho Tutelar do município. A ACP, contra o 
Município, representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Maria Barros de Almeida, se baseia nos 
inúmeros problemas constatados no Conselho Tutelar.  

O espaço apresenta vários problemas estruturais e está em péssimo estado de conservação. 
Há apenas uma sala de atendimento, não tem área destinada a espera e a mesma sala onde ficam os 
conselheiros é utilizada para os atendimentos e para as atividades de rotina administrativa.  

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9644&class=N
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9645&class=N
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Também não há ramais telefônicos, há apenas um computador - porém sem internet - e sem 
impressora multifuncional, não há reservatório com água potável e tampouco veículo à disposição do 
conselho, além da falta de servidores para apoio e realização de limpeza do prédio. 

No ano de 2016, o MPPA instaurou o Inquérito Civil Público n.º 001/2016, após constatar, por 
meio de visita, as condições precárias do espaço, porém, apenas medidas paliativas foram adotadas 
pela administração pública municipal. 

Em 2017, foi expedida a Recomendação Administrativa n.º 07/2017 – MPPA, onde foram 
fixados diversos prazos para resolução das deficiências estruturais do Conselho Tutelar de Santa Cruz 
do Arari, mas muito pouco se fez para resolução dos problemas. Em 2018, foi realizada nova visita e 
constatado que os problemas persistem. O MPPA requereu, liminarmente, que a justiça determine ao 
município que tome medidas para resolver os problemas do Conselho num prazo de 90 dias.  

Fonte: Portal MPPA 

 

CASTANHAL: MPPA definir estratégias de enfrentamento ao suicídio.  

O MPPA, por meio da Priscilla Tereza de Araújo Costa Moreira, Promotora de Justiça de 
Castanhal, promoveu reunião no dia 17/09/2018, com o objetivo de traçar estratégias para implementar 
o Plano de Ação Municipal de Enfrentamento ao Suicídio no município. 

Foi definido na reunião a criação de uma comissão que se encarregará de elaborar atividades 
para aplicar as ações previstas no plano, elaborar cartilha e implementar rodas de conversa nas 
escolas. A comissão será formada por representantes da Secretaria de Saúde, de Assistência Social 
e de Educação Municipal, do Conselho de Educação e Conselho Tutelar. Outra ação proposta será a 
de reunir com os coordenadores pedagógicos da rede privada e pública, e solicitar a elaboração de 
plano de ação e prevenção de enfrentamento de comportamentos suicidas de cada escola. 

A reunião contou com a presença de Francisco Coimbra, Juiz da Infância e Juventude, Alba 
Aline Mourão, Defensora Pública, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, 
Coordenação da Saúde Mental, Conselho Tutelar, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, 
Secretaria de Educação, 8ª URE e Secretaria de Assistência Social. 

Fonte: Portal MPPA  

 

ALTAMIRA: MPPA realiza segundo encontro para abordar os índices de assassinatos contra 
adolescentes e jovens. 

O MPPA promoveu, no dia 13/09/2018, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de 
Altamira, o Encontro “Violação de Direitos e Letalidade Juvenil em Altamira”, objetivando promover o 
debate sobre o tema e discutir medidas para enfrentar o problema. O evento foi uma iniciativa do 
CAO/IJ, coordenado pela promotora Leane Fiuza de Mello, com apoio do CEAF. 

Reconhecendo a necessidade de aprimoramento do registro e controle de informações, 
relativas aos índices de letalidade juvenil no Estado do Pará, inclusive no âmbito do próprio Ministério 
Público, sob a responsabilidade de todos os seus membros, o MPPA celebrou Termo de Cooperação 
Técnica com a UFPA e o CEDECA-Emaús, destinado ao levantamento e sistematização de dados 
sobre tal panorama, especialmente na esfera de investigação policial, como também na seara dos 
processos judiciais. 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9646&class=N
javascript:void(0)
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9671&class=N
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A primeira palestra do evento realizado em Altamira, intitulada de “O panorama crítico dos 
índices de assassinatos contra adolescentes e jovens no Pará”, foi ministrada Dr. Jean-François Yves 
Deluchey, professor associado da UFPA, tratando do cenário da letalidade no mundo, Brasil, Pará e 
principais Municípios do Estado, os quais figuram nos primeiros lugares das pesquisas nessa matéria. 

Em seguida, Bruna Rebeca Paiva de Moraes, Promotora de Justiça da Infância e Juventude 
de Altamira, ministrou palestra sobre a “Criminalização da pobreza e vulnerabilidade infantojuvenil”, 
ressaltando a existência de muitos casos de atos infracionais arquivados e de jovens assassinados 
durante o período do cumprimento das medidas socioeducativas, além da fragilidade do processo de 
apuração dessas mortes pela polícia e da falta de interesse, da população em geral, tendo em vista 
que a vítima era autor de ato infracional. 

Por fim, à frente do tema “A atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri e os assassinatos 
contra jovens no Estado do Pará”, a promotora de justiça Paloma Sakalem explicou os procedimentos 
do Tribunal do Júri, desde a instauração até a seleção do corpo de jurados, culminando em decreto 
condenatório ou absolutório do autor do ato infracional, ressaltando a importância da participação dos 
cidadãos de Altamira, relativamente no exercício do papel de jurado. 

Durante o debate houve grande participação da comunidade local, a exemplo de Antonia 
Melo, coordenadora do Movimento Xingu Vivo, de Málaque Mauad, do Movimento Mães do Xingu, de 
Rosa Pessoa, conselheira tutelar, além de representantes da rede de proteção de Altamira, com 
perguntas, colaborações e comentários, que enriqueceram a discussão sobre a temática. 

À tarde foi realizada reunião de trabalho com as promotoras de justiça Bruna Moraes e Paloma 
Sakalem, além de assessores e servidores, onde foram tratadas formas de operacionalização para o 
levantamento dos dados processuais sobre crianças, adolescentes e jovens adultos vítimas de 
violência, no âmbito da Comarca de Altamira. 

Fonte: Portal MPPA  

 

MARABÁ: Recomendação requer melhorias no atendimento prestado pelo Conselho Tutelar. 

Com o objetivo de melhorar o atendimento prestado pelo Conselho Tutelar a crianças e 
adolescentes de Marabá, o MPPA, através do PJ Samuel Furtado Sobral, expediu a Recomendação 
n.º 001/2018, referente ao Procedimento Administrativo instaurado para apurar a capacitação dos 
Conselhos Tutelares quanto ao procedimento a ser adotado em caso de afastamento de crianças e 
adolescentes do convívio familiar. 

Dentre as deliberações apresentadas, está a necessidade de realizar um levantamento das 
condições de atendimento dos serviços e programas destinados à orientação, apoio e promoção social 
de famílias, bem como ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Exigiu-se, ainda, que 
ocorra um planejamento, junto aos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e 
de Assistência Social, de política pública específica, destinado a assegurar à todas as crianças e 
adolescentes o efetivo exercício do direito à convivência familiar. 

O Conselho Tutelar deve também efetuar acompanhamento da situação de todas as crianças 
e adolescentes inseridos em programa de acolhimento institucional, mantendo registro individual, além 
de verificar a situação das famílias atendidas periodicamente, no máximo a cada 3 (três) meses. 

Em caso de descumprimento da Recomendação, serão tomadas medidas judiciais. 

                   Fonte: Portal MPPA 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=9679&class=N
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CACHOEIRA DO ARARI: Reunião propõe melhorias na Rede de Proteção da Infância e 
Juventude. 

O MPPA, através de André Cavalcanti de Oliveira, PJ de Cachoeira do Arari, e representantes 
dos órgãos de proteção à infância e juventude se reuniram, no dia 20/09/2018, para debater acerca de 
melhorias na Rede de Proteção à Infância e Juventude no município de Cachoeira do Arari. 

Durante a reunião, os representantes dos órgãos falaram sobre as principais dificuldades 
enfrentadas no município acerca desta temática, como a falta de profissionais especializados para o 
acompanhamento dos casos, em comparação com o alto número de demandas. Ao fim da reunião, 
houve alguns encaminhamentos, tais como a definição de um novo local de funcionamento da Sala de 
Atendimento Especializado, a ser feita em sala já existente no prédio do Conselho Tutelar do município. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município se comprometeu a disponibilizar 
um profissional para atuar no atendimento especializado a crianças e adolescentes, e o Ministério 
Público se comprometeu em destinar recursos para serem empregados na manutenção da Sala de 
Atendimento Especializado. Por fim, ficou estabelecida a ocorrência de uma nova reunião com a Rede 
de Proteção para o dia 31/10/2018.  

Fonte: Portal MPPA 

 

MARABÁ: MPPA realiza terceiro encontro para debater índices de letalidade juvenil.  

Após os eventos em Santarém e Altamira, agora foi a vez do município de Marabá receber o 
Encontro “Violação de Direitos e Letalidade Juvenil”, realizado no dia 18/09/2018, no auditório da PJ 
de Marabá, promovido pelo CAO/IJ e com apoio do CEAF. 

A série de encontros nos polos do interior faz parte do Plano de Atuação do CAO/IJ e decorre 
da constatação de que o Pará possui um dos piores índices nacionais de assassinatos de adolescentes 
e jovens adultos do Brasil. Outro ponto que motivou a realização dos encontros é que as instituições 
da sociedade civil já alertavam a falta de dados sobre o tema, o que gera uma “invisibilidade” dos 
casos. 

Além da falta de políticas públicas, conforme levantamento do MPPA e de representantes da 
sociedade civil, existem outros problemas que incidem diretamente na recorrência de violação de 
direitos de crianças e adolescentes e na letalidade juvenil, entre eles a falta de apuração e adequada 
atuação dos órgãos do sistema de segurança pública, combinado com a ausência de punição pelo 
sistema de Justiça dos responsáveis por esses assassinatos. 

Outra dificuldade encontrada é a carência de sistemas adequados de registro de informações 
em todos os órgãos e instituições envolvidos no enfrentamento da letalidade. Não há relatórios seguros 
nesta área. 

Para minimizar essa dificuldade de registro e controle de dados referentes aos índices de 
letalidade juvenil no Estado do Pará, o MPPA celebrou Termo de Cooperação Técnica com a UFPA e 
o CEDECA-Emaús. O objetivo é fazer o levantamento e sistematização de dados sobre o assunto, 
focando na esfera de investigação policial e também nos processos judiciais. 

O Encontro “Violação de Direitos e Letalidade Juvenil em Marabá” proporcionou, durante a 
manhã, 3 (três) palestras, seguidas de debates com os participantes. 
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A primeira palestra foi ministrada pelo Dr. Jean-François Yves Deluchey, Professor Associado 
da UFPA, com o tema “O panorama crítico dos índices de assassinatos contra adolescentes e jovens 
no Pará”. O palestrante comparou o cenário da letalidade no mundo, Brasil, Pará e principais 
Municípios do Estado, os quais figuram nos primeiros lugares das pesquisas nessa matéria. 

A segunda palestra do dia, ministrada pela Promotora de Justiça de Marabá Daniella Maria 
dos Santos Dias, tratou da “Criminalização da pobreza e violência urbana”. A PJ Daniella Dias retratou 
o panorama do crescimento econômico na mesorregião do sudeste do Pará, apontando como as 
atividades minerárias, agropecuárias e de extração madeireira geram elevados PIB’s, mas sem gerar 
grandes investimentos em políticas sociais, de saúde, educação e saneamento. 

A terceira palestra, intitulada “Vulnerabilidade social, repressão e violência infanto-juvenil”, foi 
ministrada pela Promotora de Justiça de Marabá Ligia Valente do Couto de Andrade Ferreira. Na 
abordagem do tema, a promotora explanou sobre os 5 (cinco) principais fatores de risco para 
vulnerabilidades sociais: pobreza, educação precária, dificuldades para o emprego, discriminação 
racial e ausência de cultura e lazer.  

A violência com morte de adolescente é maior entre os jovens negros, no entanto, de acordo 
com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Violência 2017 da UNESCO, houve aumento de homicídios 
quanto ao sexo feminino de cor negra em todo País, exceto no Paraná onde ocorre o inverso. 

No período da tarde, os promotores de justiça Daniella Maria dos Santos Dias, Hygéia Valente 
de Souza Pinto, Samuel Furtado Sobral e Lígia Valente do Couto de Andrade Ferreira, junto com 
assessores e servidores lotados na PJ de Marabá, participaram de reunião de trabalho para tratar da 
operacionalização para o levantamento dos dados processuais sobre crianças, adolescentes e jovens 
adultos vítimas de violência, no município de Marabá.  

Fonte: Portal MPPA  

 

BENEVIDES: Projeto "Horta na Escola" é inaugurado na instituição educacional Paraíso do 
Murinin. 

A inauguração do projeto foi realizada no dia 21/09/2018, na Escola Paraíso do Murinin, no 
município de Benevides. Intitulado “Horta na Escola”, o projeto é uma iniciativa do MPPA, através da 
Promotora de Justiça Regiane Brito Coelho Ozanan, titular da 4ª PJ de Benevides, com apoio do 
município de Benevides, por meio das Secretarias de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura e 
Obras e em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (EMATER). 

A Escola Paraíso do Murinin foi selecionada para iniciar o projeto devido ao espaço amplo 
que poderia ser aproveitado para o cultivo de horta e, também, instalação de um viveiro, a fim de que 
as mudas pudessem ser cultivadas e levadas para outras escolas. 

A assistência técnica ao projeto foi oferecida pela Secretaria de Agricultura (SEMAGRI), 
Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAT) e EMATER, envolvendo também a Secretaria Municipal de 
Obras, Viação e Infraestrutura (SEMOVI), que atenderão a um cronograma de visita às escolas para 
prestar assistência no manuseio das hortas. 

O projeto surgiu do diálogo com a rede de garantia de direitos, com a finalidade de sensibilizar 
os pais de alunos para o cultivo de hortas em seus quintais e abrir horizontes para uma possível fonte 
de renda, além de incentivar a alimentação saudável em casa e na escola, sendo oportunidade para 
trabalhar a educação ambiental e a coleta seletiva nas escolas, inclusive pelo uso de materiais 
recicláveis. 
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O município já possui lei prevendo a criação de horta nas escolas e em breve irá regulamentar 
a lei para a inclusão desta política pública no orçamento, de modo que a iniciativa seja permanente e 
se estenda para todas as escolas municipais. 

Fonte: Portal MPPA  

 

SANTARÉM: MPPA apoia o protagonismo de ação de alunos de escolas da rede pública por 
melhorias na educação.  

Os alunos do Fórum de Educação Estudantil de Santarém, Belterra e Mojuí promoveram a 
ação intitulada “S.O.S. Educação!”, evento que ocorreu no dia 20/09/2018, na praça de eventos 
localizada na Avenida Anísio Chaves, em Santarém. O objetivo foi dar visibilidade, por meio de 
exposição de imagens, vídeos e depoimentos dos estudantes, aos principais problemas das escolas 
da rede pública. 

A ação foi articulada por meio do MPPA, por meio da Promotora de Justiça Lilian Regina 
Furtado Braga, PJ de Educação e Programa MPPA e a Comunidade, visando mostrar as necessidades 
dos alunos a partir de sua própria visão crítica do ambiente escolar.  

O Fórum de Estudantes integra alunos das escolas da rede pública de Santarém, Belterra e 
Mojuí, com representação de 17 (dezessete) escolas. Durante todo o mês de setembro os alunos 
produziram o material exposto na ação “S.O.S. Educação!”, com fotografias e vídeos dos principais 
problemas de suas escolas, e de situações positivas no ambiente escolar.  

A base para a ação é o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n.º 9.394/1996). Os cartazes trouxeram artigos da LDB, contrapondo o não cumprimento da norma, 
como problemas de infraestrutura e outros que afetam a qualidade do ensino. 

Fonte: Portal MPPA  

 

PACAJÁ: Promotoria oferece denúncia contra acusado de cometer violência sexual contra 
criança de 5 (cinco) anos. 

O MPPA, por meio do Promotor de Justiça de Pacajá Gerson Alberto de França, ofereceu 
denúncia em desfavor de José Batista de Sousa, acusado de estupro de vulnerável, por cometer ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal com uma criança de 5 (cinco) anos. O acusado responderá, 
também, pelo crime de armazenamento de imagens pornográficas de crianças ou adolescentes, em 
razão de terem sido encontradas fotos e vídeos da vítima, como também de outras crianças e 
adolescentes. 

A denúncia foi oferecida com base no Inquérito Policial instaurado para investigar as 
acusações. Segundo apurado pela polícia, o acusado se hospedou três vezes (sendo a última em 
abril/2018), em um hotel pertencente à família da vítima. Com o passar do tempo, ele se aproximou da 
criança, que começou a mudar de comportamento e relatou, posteriormente, a alguns familiares, os 
atos que o acusado realizava, que indicavam a violência sexual. 

Antes mesmo da criança relatar o ocorrido, os pais e demais familiares já tinham percebido 
um comportamento estranho do denunciado, que procurava sempre manter contato com a vítima no 
interior do hotel, dando o seu celular para a criança olhar, ao mesmo tempo em que quase não 
conversava com adultos que também estavam no local. 
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Com estes fatos, no dia 22/04/2018, a mãe da criança foi à Polícia Militar e disse que sua filha 
estava sendo vítima de violência sexual. Após isso, uma equipe da PM foi prender o denunciado em 
um balneário do município, apreendendo o seu celular, que continha as fotos e vídeos íntimos da 
criança, além de outras imagens pornográficas. No quarto onde estava hospedado foram encontrados, 
também, bombons que utilizava para atraí-la. Diante das provas, foi lavrada a sua prisão em flagrante. 

A pena para o crime de estupro de vulnerável é de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e 
para o armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes a pena é de reclusão, 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Fonte: Portal MPPA  

 

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA: Promotoria de Justiça ingressa com Ação Civil Pública 
contra o município.  

O MPPA, por meio de Patrícia Carvalho Medrado Assman, PJ de São Sebastião da Boa Vista, 
ingressou, no dia 24/09/2018, com Ação Civil Pública contra o Município, devido à sua omissão em 
reestruturar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

O CMDCA foi criado através da Lei n.º 249/2014, com natureza deliberativa e fiscalizadora, e 
possui papel importante na defesa dos direitos e proteção da criança e do adolescente, diagnosticando 
e debatendo problemas que afetam a infância e juventude no município, além de organizar e conduzir 
o processo de escolha do Conselho tutelar, porém, a atual gestão municipal não vem garantindo seu 
funcionamento. 

A promotora esclareceu que, no dia 19/06/2017, expediu a Recomendação n.º 06/2017, que, 
dentre outras providências, recomendou a imediata reestruturação do CMDCA e a comprovação do 
adequado funcionamento, no entanto, o município se manteve inerte ao pedido. 

Ainda como forma de resolução extrajudicial, a Promotoria de Justiça instaurou o Inquérito 
Civil n.º 005/2018, para apurar o funcionamento e a reestruturação do CMDCA, ficando mais uma vez 
constatada a omissão do município, o que vem acarretando vários prejuízos à política de atendimento 
das crianças e adolescentes. 

Com base nisso, foi requerido como concessão de tutela provisória que o município seja 
obrigado a elaborar e publicar edital, referente ao processo de escolha dos representantes do CMDCA 
para compor o mandato de 2018/2020, bem como nomear uma comissão composta de no mínimo 3 
(três) cidadãos de notória e reconhecida experiência em atividades comunitárias para fazer parte do 
CMDCA, no prazo de 60 (sessenta) dias.  

Fonte: Portal MPPA  

 
BELÉM: MPPA realiza visita a escola estadual e apresenta projeto de filiação. 

Uma equipe da Promotoria de Justiça da Família da Capital realizou, no dia 26/09/2018, visita 
à Escola Estadual Professor Renato Pinheiro Condurú, localizada no bairro de Val-de-Cans, em Belém, 
para discutir temas sobre o convívio familiar e apresentar o projeto de filiação. A atividade faz parte do 
plano de atuação da PJ. 

A equipe foi liderada pela Promotora de Justiça Titular da PJ, Maria de Nazaré Abbade 
Pereira, que participou na escola de uma reunião com os pais, responsáveis e a comunidade escolar.  
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Foram abordados temas como família, paternidade responsável, paternidade socioafetiva, a 
importância do acompanhamento familiar nas atividades escolares e a família como parceira na 
fiscalização dos serviços voltados a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. 

Durante a visita, foi ainda apresentado o Projeto de Defesa da Filiação nas Escolas Públicas 
de Belém, desenvolvido pelo MPPA em parceria com as escolas e cartórios de registro civil, que busca 
atender os preceitos constitucionais da dignidade humana e da inclusão social, ao providenciar a 
inclusão do nome paterno nos registros de nascimento que possuem apenas o nome das mães. A 
Promotora explicou o procedimento administrativo e as formas de realizar o reconhecimento paternal. 
Ao final, a comunidade teve o momento de tirar dúvidas e pedir orientações sobre os temas abordados. 
Os participantes foram convidados a procurar a equipe do projeto de filiação ou as demais Promotorias 
de Justiça, dependendo da situação, para obtenção de mais informações sobre os temas debatidos. 

Segundo a promotora Nazaré Abbade, o objetivo é visitar as demais escolas da USE 01 e 
realizar mais 2 (dois) eventos para divulgar as ações e objetivos do projeto, citando a Unidade SEDUC 
na Escola 01, que contempla 26 escolas instaladas nos bairros de Val-de-Cans, Telégrafo, Icoaraci, 
Pratinha e Sacramenta. 

Fonte: Portal MPPA  

 

PARÁ: MPPA recomenda que merenda escolar tenha produtos da agricultura familiar. 

As prefeituras municipais de Afuá e Chaves, localizadas na Ilha do Marajó, e de Mocajuba, no 
nordeste paraense, deverão começar a adquirir, até o próximo mês de novembro/2018, produtos da 
agricultura familiar para a composição de merenda escolar a ser distribuída aos estudantes da rede 
pública dos referidos municípios. Esta providência foi recomendada aos gestores municipais pelo 
MPPA. 

A promotora de justiça Eliane Moreira, que atua na 1ª Região Agrária (faixa Nordeste do Pará), 
é a autora de três recomendações que foram encaminhadas, no dia 14/09/2018, a cada uma das 
prefeituras. Os gestores municipais têm 60 (sessenta) dias para cumprir a recomendação do MPPA. 

Segundo Eliane Moreira, a recomendação busca fazer o cumprir o estabelecido pela Lei n.º 
11.947/2009, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). De acordo com a legislação, do 
total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. 

Levantamento feito pelo MPPA, através dos dados do portal do PNAE, relativos ao exercício 
de 2016, mostra que Afuá, Chaves e Mocajuba têm situação grave, com 0% de valores destinados à 
aquisição de produtos da agricultura familiar para a composição da merenda escolar. 

A recomendação expedida pela Promotora de Justiça é resultado do Inquérito Civil n.º 
002302-040/2017, que tem como objetivo verificar o cumprimento do art. 14 da Lei n.º 11.947/ 2009 
pelos municípios de Afuá, Chaves, Mocajuba e por outros seis municípios do Estado. 

Recomendação n.º 08/2018, encaminhada à Prefeitura de Mocajuba 

Recomendação n.º 09/2018, encaminhada à Prefeitura de Chaves 

Recomendação n.º 10/2018, encaminhada à Prefeitura de Afuá 

Fonte: Portal MPPA  
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CACHOEIRA DO ARARI: MPPA ajuíza ação contra ex-prefeito e secretária de educação por 
antecipação do calendário escolar.  

O MPPA, através de André Cavalcanti de Oliveira, PJ de Cachoeira do Arari, ajuizou Ação 
Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito municipal, Jaime da Silva 
Barbosa, e contra a Secretária de Educação do Município, Vanice Maria Muribeca Athar, que 
anteciparam o calendário escolar letivo referente ao ano de 2017, burlando a lei que determina o 
mínimo de 200 (duzentos) dias letivos. 

A ação foi baseada em Notícia de Fato autuada, em dezembro/2017, na Promotoria de Justiça 
do município, objetivando apurar as denúncias a respeito do encerramento antecipado do ano letivo e 
a redução do calendário escolar municipal. 

Em resposta aos questionamentos do MPPA, a Secretária Municipal de Educação (SEMED) 
esclareceu que realizou uma reunião em outubro/2017, com a presença de representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP), Conselho Municipal do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), e com a equipe técnica da 
SEMED, onde foi justificada a necessidade do encerramento do ano letivo em 30/11/2017, sob o 
argumento do aumento do número de alunos matriculados na rede de ensino municipal. 

Diante da precária situação, a PJ de Cachoeira do Arari converteu a Notícia de Fato em 
Inquérito Civil Público e, em maio/2018, realizou Audiência Pública no município para coletar mais 
informações sobre a interrupção do ano letivo e sobre o fornecimento de merenda escolar nas escolas 
da rede municipal de ensino. 

Na audiência estiveram presentes Prefeito, Secretária Municipal de Educação, representantes 
do Conselho Tutelar, Conselho do FUNDEB, SINTEPP, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e 
membros da sociedade civil Cachoeirense, tendo a SEMED se comprometido a apresentar, no prazo 
de 30 (trinta) dias, um plano de reposição dos 33 (trinta) dias letivos referente ao ano anterior. 

Findo o prazo, a SEMED apresentou o plano de reposição dos dias letivos, mas o calendário 
não foi aceito pelos professores da rede municipal. O MPPA realizou mais uma reunião com a presença 
do SINTEPP, ficando acordado entre o Sindicato, FUNDEB e os técnicos da SEMED, um Plano de 
Ação visando recuperar os prejuízos causados pela interrupção, porém, na avaliação do promotor 
André Cavalcanti o Plano apresentado não contemplará as perdas dos dias letivos.  

O MPPA requer, uma vez recebida e autuada a petição, juntamente com os documentos 
inclusos no Notícia de Fato, a notificação dos demandados para oferecerem manifestação escrita, no 
prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da inicial, citando os réus para apresentarem contestação, 
no prazo legal. 

Na ação, o Promotor de Justiça solicita a condenação dos demandados a pagarem as custas 
e demais despesas do processo, caso seja julgado procedente o reconhecimento, pela Justiça, da 
prática de atos de improbidade administrativa. 

Ele solicita também que seja comunicado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a 
inclusão do nome dos réus, em caso de condenação, no Cadastro Nacional de Condenados por 
Improbidade Administrativa (CNIA). 

Fonte: Portal MPPA  
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SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA: MPPA instaura inquérito vai apurar irregularidade no 
atendimento à criança autista. 

O MPPA, por meio de Patrícia Carvalho Medrado Assmann, PJ de São Sebastião da Boa 
Vista, instaurou dois Inquéritos Civis Públicos, um deles para apurar possível irregularidade no 
atendimento educacional à uma criança portadora do Transtorno do Espectro Autista, e o outro para 
apurar a falta de estrutura no atendimento à uma criança portadora de Paralisia Cerebral Triplégica. 
Os dois alunos são matriculados na Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizada na zona 
urbana do município.  

O Inquérito Civil instaurado mediante a Portaria n.º 006/2018/PJSSBV, foi aberto visando a 
proteção dos interesses das crianças e adolescentes, e garantia à educação aos estudantes com 
deficiência, a fim de apurar as irregularidades no atendimento educacional de aluno da rede municipal 
de ensino, portador do Transtorno do Espectro Autista, o qual não vem tendo a atenção e apoio escolar 
de que necessita, acarretando prejuízos para a sua vida escolar. 

Já o Inquérito Civil instaurado pela Portaria n.º 007/2018/PJSSBV teve como finalidade apurar 
irregularidade no atendimento educacional de um aluno portador de Paralisia Cerebral Triplégica, na 
Escola Municipal Padre José de Anchieta, uma vez que a escola não dispõe de estrutura que possibilite 
o acesso do referido estudante, para, assim, adequar o ambiente escolar às necessidades especiais 
da criança. 

Segundo Patrícia Medrado, os casos foram noticiados na Promotoria de Justiça por meio das 
representantes legais das duas crianças, gerando as Notícias de Fato n.º 015/2018 e n.º 058/2018, 
respectivamente.  

A Promotoria de Justiça já havia expedido ofício ao Município para o conhecimento da 
demanda e para que a administração municipal prestasse informações ou esclarecimentos pertinentes, 
ou tomasse providências para as adequações necessárias ao atendimento integral dos dois casos. 

No entanto, como as adequações não foram atendidas e os dois alunos continuam sem apoio 
no ambiente escolar, sem a disponibilidade de algum cuidador ou professor auxiliar, assim como não 
houve providências para a modificação da estrutura física da escola, a PJ prosseguiu com a demanda 
extrajudicial, determinando a abertura dos inquéritos. 

A Promotora enfatizou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que a educação 
especial para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação deve ocorrer na rede regular de ensino, e o Poder Público Municipal deve garantir 
que as escolas facilitem a inclusão de pessoa com deficiência 

Fonte: Portal MPPA  

 

 BONITO: Escolas deverão regularizar emissão de certificado de ensino aos alunos.  

A Promotoria de Justiça de Bonito, por meio da promotora Melina Alves Barbosa, promoveu 
reunião com o objetivo de regularização de emissão de certificado de conclusão dos ensinos 
fundamental e médio nas escolas do município.  

O encontro ocorreu após a instauração de Inquérito Civil pela PJ de Bonito, com o objetivo de 
apurar os fatos envolvendo a não emissão de certificados, no qual uma ex-aluna da Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Maria de Nazaré Assad Elias, que estava matriculada no curso de serviço social, 
teve sua matrícula cancelada após a demora na emissão do certificado de conclusão de ensino médio. 
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A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Bonito e 
diretoria da Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria de Nazaré Assad Elias a fim de prestar 
esclarecimentos acerca da atual situação. 

Ficou deliberado que a SEMEC do município de Bonito resolverá as pendências das 32 (trinta 
e duas) escolas municipais e garantir aos alunos o acesso aos certificados. Além disso, comprometeu-
se a fornecer a esses alunos todas as documentações disponíveis, para que nenhum egresso seja 
prejudicado ao ingressar no nível médio. Por fim, a secretária também se comprometeu a encaminhar, 
com a máxima brevidade, cópia integral das documentações encaminhadas ao Conselho Estadual de 
Educação objetivando a regularização das 32 (trinta e duas) escolas. 

A Promotora espera que, até o final do ano de 2018, nenhuma escola municipal de Bonito 
tenha qualquer pendência junto à SEDUC que impeça o fornecimento de qualquer documento a um 
aluno. 

Fonte: Portal MPPA  
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AGENDA DE EVENTOS 
 

 
OUTUBRO 

 

 BELÉM/PA: Roda de Diálogo com refugiados indígenas da etnia Warao: Como acolher e 
integrar? 

Data: 04/10/2018, de 14h às 18h. 
Local: Auditório Nathanael Farias Leitão – Edifício-sede do MPPA. 
 
 

 BELÉM/PA: Reunião com representantes da UFPA e do CEDECA-Emaús. 

       Data: 05/10/2018, às 11h. 
Local: Sala da Coordenação do CAO/IJ. 
Pauta: Definição das próximas atividades de execução do Termo de Cooperação n.º 

07/2018-MP/PA. 
 
 

 BELÉM/PA: IV Semana da Criança e do Adolescente do MPPA. 

Data: 17 a 19/10/2018. 
Local: Auditório Nathanael Farias Leitão – Edifício-sede do MPPA. 

 
 

 BELÉM/PA: Curso “Fundamentos para uma escuta especializada de crianças e 
adolescentes”. 

Módulo I – Prof.ª Iracema Jandira Oliveira da Silva (Psicóloga / Técnico do Grupo de Apoio 
Técnico Interdisciplinar do MPPA) 

Data: 17 a 19/10/2018, de 13h às 17h. 
Módulo II – Prof.ª Mayra Ramos Lopes (Psicóloga / Analista Judiciária da Vara de Crimes 

contra Crianças e Adolescentes do TJPA) e Prof.ª Nayra Cristine Alves de Carvalho (Psicóloga 
/ Analista Judiciária da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes do TJPA) 

Data: 22 a 26/10/2018, de 13h às 17h. 
Local: Auditório da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital. 

 
 

 BRASÍLIA/DF: Reunião do GT SINASE do CNMP. 

Data: 24/10/2018, às 10h. 
Local: Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
 

 BRASÍLIA/DF: Seminário “Escuta Protegida”. 

Data: 24 e 25/10/2018. 
Local: Auditório do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Participação: Promotoras de Justiça Leane Barros Fiuza de Mello, Mônica Rei Moreira Freire 

e Sílvia Branches Simões. 
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 CHAVES/PA: V Encontro “Diálogos do MPPA com a Rede de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente no combate à violência sexual no Arquipélago do Marajó”. 

       Data: 26/10/2018, de 09h às 13h. 
Local: Câmara Municipal de Chaves – Avenida Independência, s/n.º, bairro Centro. 
Programação: clique aqui. 

 
 
 

NOVEMBRO 
 
 

 BELÉM/PA: CEIJ - Seminário Socioeducação em Debate: Reflexões sobre os desafios da 
contemporaneidade 

Data: 09/11/2018, de 08h às 14h. 
Local: Auditório Des. Agnano Monteiro Lopes – Fórum Cível da Capital do TJPA. 
 
 

 BRASÍLIA/DF: Reunião do GT SINASE do CNMP. 

Data: 20/11/2018 
Local: Conselho Nacional do Ministério Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe CAO Infância e Juventude 
LEANE BARROS FIUZA DE MELLO – Coordenadora / Promotora de Justiça - 3ª Entrância 
MARINA TOCANTINS KABUKI – Assessora Especializada 
BRUNO LIMA DE FREITAS – Auxiliar de Administração 
ROSIVANE DE SOUZA MENDES – Auxiliar de Administração 
ANA PAULA NUNES FERREIRA – Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – UFPA 
JAQUELINE COSTA FERNANDES – Acadêmica do Curso de Direito - UNAMA 
NICOLE LOBATO RODRIGUES DA CUNHA – Acadêmica do Curso de Direito – FIBRA 
WALTER JOSÉ BRITO DA SILVA JÚNIOR – Acadêmico do Curso de Ciências Sociais – UFPA  
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