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Prezados leitores, 

 

Saudando a todos, lançamos a edição do Boletim 
Informativo do CAO/IJ do mês de novembro de 2018, contendo 
relevantes informações na área da infância e da juventude. 

Compilamos notícias de eventos que foram realizados 
pelo UNICEF, CONANDA e CEIJ/TJPA, nos quais foram 
debatidos direitos da população infantojuvenil. 

Disponibilizamos, como de praxe, nova jurisprudência, 
bem como divulgamos as últimas ações judiciais e extrajudiciais 
promovidas pelo MPPA, na Capital e no interior do Estado do 
Pará ao longo do mês de novembro de 2018, além da agenda do 
CAO/IJ em dezembro de 2018. 

O ano de 2018 foi repleto de grandes realizações e a 
equipe do Centro de Apoio Operacional da Infância e da 
Juventude deseja muito sucesso, união e prosperidade a todos 
os integrantes do MPPA. 

Permanecemos à disposição para de todos, por meio do 
e-mail caoinfancia@mppa.mp.br, ou dos telefones (91) 4006-
3600/3606/3507 e (91) 98896-3700. 

 

Boas festas! 

 

 

LEANE BARROS FIUZA DE MELLO 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude 
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DESTAQUES 

 

1. UNICEF CELEBRA O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA.  

O Dia Mundial da Criança é celebrado no dia 20 de novembro, que foi escolhido, pela ONU, 
em 1954, com o objetivo de ampliar a visão, de todos os países, sobre os problemas enfrentados por 
crianças em diferentes partes do mundo. 

Em 20 de novembro de 1989, decorridos 35 anos, a Assembleia Geral da ONU aprovou a 
Convenção sobre os Direitos da Criança, que se tornou o tratado de direitos humanos com maior 
número de ratificações na história, e que desponta como um instrumento fundamental para a garantia 
dos direitos humanos infantojuvenis. 

Em 2018, em celebração à data, a UNICEF promoveu um dia global de ação para as crianças, 
feito pelas próprias crianças, que se uniram, online e off-line, em defesa de seus direitos, 
especialmente dos mais vulneráveis e excluídos.  

No Brasil, a data coincidiu com o Dia da Consciência Negra, e mobilizou meninos e meninas 
de diferentes cidades, que contaram com o engajamento, via redes sociais, de celebridades e 
influenciadores, que militam a favor dos direitos de crianças e adolescentes. 

Fonte: UNICEF 

 

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VAI PRIORIZAR A APURAÇÃO 
DE HOMICÍDIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

No último dia 21 de novembro, o MPRJ editou resolução interna fixando que crimes de 
homicídios contra crianças e adolescentes tenham prioridade âmbito institucional. 

O documento foi assinado pelo Procurador-Geral Interino, Ricardo Ribeiro Martins, e pela 
Corregedora-Geral em exercício, Ana Cíntia Serour, na presença de representantes da UNICEF, bem 
como de adolescentes oriundos de diferentes comunidades do Rio de Janeiro, além de estagiários do 
MPRJ. 

O desiderato principal é combater, de forma mais incisiva, o alarmante número de homicídios 
contra tal segmento social, no estado do Rio de Janeiro, pois, somente no ano de 2016, foram 
registrados 1.277 homicídios contra as vítimas com idade entre 10 e 19 anos. As novas regras serão 
aplicadas imediatamente, sendo que os autos de tais procedimentos deverão trazer na capa uma 
etiqueta identificando a prioridade. 

O Procurador-Geral avalia que uma maior efetividade e velocidade na investigação e no 
trâmite do processo pode gerar um efeito preventivo. Uma das formas de inibir o crime é dar a certeza 
da punição. A impunidade é um alimentador do crime. Ele reconheceu, porém, que a medida não 
garante a solução de todos os casos. Se vai descobrir a autoria do homicídio ou não, vai depender do 
caso concreto. Mas a nossa atuação será sempre prioritária. 

Recorde-se que, o MPPA, no dia 07 de agosto de 2018, assinou o Termo de Cooperação 
Técnica n.º 07/2018-MP/PA com a UFPA e o CEDECA-Emaús, também objetivando ao enfrentamento 
da problemática dos altos índices de letalidade infantojuvenil, que infelizmente também ocorrem no 
estado do Pará. 

Fonte: Portal EBC 

https://www.unicef.org/brazil/pt/multimedia_39122.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-11/mprj-vai-priorizar-apuracao-de-homicidios-de-criancas-e-adolescentes
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3. XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE É 
REALIZADA EM BELÉM. 

Ocorreu na Universidade Federal do Pará (UFPA), entre os dias 27 e 29 de novembro, a XI 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento foi promovido 
conjuntamente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDAC) e pela 
Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), e contou com a ampla participação de entidades que atuam 
na seara da infância e da juventude, inclusive com líderes juvenis. 

O MPPA foi representado, durante todo o evento, pela Coordenadora do CAO/IJ, Leane 
Barros Fiuza de Mello, que foi indicada como delegada, representando o Sistema de Justiça, para a 
Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Na abertura do evento, a Coordenadora do CAO/IJ destacou a sua preocupação com a 
proposta de redução da maioridade penal, asseverando que as conquistas, sobretudo aquelas 
consolidadas na CF/88 e no ECA, devem ser defendidas arduamente. Ela afirmou que “estamos 
vivendo momentos de muito perigo no reconhecimento dos direitos de crianças e jovens e lutaremos 
para que não haja redução da maioridade penal”. 

Durante o encontro, houve a mobilização e articulação dos integrantes da Rede de Proteção 
à Infância e à Juventude.  

Os eixos desenvolvidos na Conferência foram: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas 
Integradas e de Inclusão Social; Prevenção e Enfrentamento da Violência; Orçamento e Financiamento 
das Políticas; Participação, Comunicação Social e Protagonismo; e Espaços de Gestão e Controle 
Social das Políticas Públicas de Crianças e Adolescentes. 

Ademais, naquela ocasião, a Frente UFPA em Defesa do ECA e Contra a Redução da 
Maioridade Penal divulgou carta-compromisso, firmando posicionamento contrário à redução da 
maioridade penal. 

Fonte: Agência Belém  

 

4. CEIJ PROMOVE SEMINÁRIO SOBRE SOCIOEDUCAÇÃO. 

Foi realizado, no dia 9 de novembro, no Fórum Cível de Belém, o seminário intitulado 
“Socioeducação em Debate: Reflexões sobre os desafios da contemporaneidade”, sob a 
responsabilidade da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ), presidida pelo 
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. 

O seminário abordou aspectos históricos, sociais, jurídicos e científicos relacionados à 
socioeducação, bem como os avanços alcançados na regulamentação normativa da matéria, além dos 
projetos de atenção aos socioeducandos realizados pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). 

Ademais, +foram apresentadas pesquisas científicas, realizadas no âmbito do TJPA, 
concernentes a dados referentes a estudos sobre a questão da redução da idade mínima penal e o 
nível de competência moral atribuída aos adolescentes. 

O evento contou com a presença de diversos magistrados, servidores do Sistema de Justiça, 
além de socioeducadores, psicólogos e outros profissionais que atuam no atendimento de 
socioeducandos e de seus familiares, que também participaram em número expressivo. 

../../Estagiários/WALTER/Frente%20ufpa%20em%20defesa%20do%20eca%20e%20contra%20a%20redução%20da%20maioridade%20penal.pdf
http://agenciabelem.com.br/Noticia/179782/conferencia-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-comeca-em-belem
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A Juíza Titular da 2ª Vara da Infância e Juventude, Danielle de Cássia Silveira Buhrnheim, 
representou o desembargador José Maria Teixeira do Rosário no evento, e ressaltou a importância do 
trabalho da Rede de Proteção à Infância e à Juventude, afirmando a importância de se manter a 
evolução jurídica da socioeducação no país. 

O MPPA foi representado pela Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e 
Juventude, Leane Barros Fiuza de Mello, que integrou a mesa de abertura e participou de todo o 
evento. 

Fonte: Portal TJPA  

 

  

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/891851-seminario-debate-socioeducacao.xhtml
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DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA 

 

• AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 148.232 – PE: 
STF, Primeira Turma, Relator Roberto Barroso, julgado em 22/10/2018, DJe: 08/11/2018. 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ENVIO ILEGAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE PARA O EXTERIOR (ART. 239 
DO ECA). NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DOSIMETRIA DA 
PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. Situação concreta em que as instâncias de origem deixaram consignada a validade da 
assinatura digital aposta na sentença. O que afasta a alegação de nulidade por ofensa ao 
art. 388 do CPP. 

2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “princípio 
da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de 
correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por 
isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” 
(HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber) 

3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a dosimetria 
da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada 
ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados 
fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 

4. Agravo regimental desprovido. 

 
• RECURSO ESPECIAL 1709883 - RS 2017/0291973-1: STJ, Segunda Turma, Relator Herman 

Benjamin, por unanimidade, julgado em 06/11/2018, DJe: 19/11/2018. 

PREVIDENCIÁRIO.   AÇÃO   CIVIL  PÚBLICA.  INDÍGENAS  MENORES  DE  16 (DEZESSEIS)  
ANOS.  CONDIÇÃO  DE  SEGURADAS  ESPECIAIS. CONCESSÃO DE SALÁRIO-
MATERNIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. 

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal contra o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em  que  objetiva que o réu se abstenha de 
indeferir, exclusivamente por   motivo   de   idade,   os   requerimentos   de  benefícios  de 
salário-maternidade  formulados pelas seguradas indígenas da cultura Mbyá-Guarani  
provenientes  de  qualquer  cidade  de  competência. A sentença  de  procedência foi 
mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

2. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento do STJ em  casos  idêntico  
aos  dos  autos. Por emblemático, transcreve-se trecho do REsp 1.650.697/RS: "3. O 
sistema previdenciário protege os indígenas,  caso  desempenhem trabalho remunerado. 
A Constituição da República  de  1988, a Convenção 129 da Organização Internacional do 
Trabalho e o Estatuto do Índio são uníssonos ao proteger os direitos indígenas  e  garantir  
à  esta  população,  no  tocante  ao sistema previdenciário,    o   mesmo   tratamento   
conferido   aos   demais trabalhadores.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748625850
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201702919731&dt_publicacao=19/11/2018
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4.  A limitação etária não tem o condão de afastar a condição   de   segurada   especial  das  
indígenas  menores  de  16 (dezesseis)  anos,  vedando-lhes  o  acesso  ao  sistema de 
proteção previdenciária estruturado pelo Poder Público. Princípio da primazia da  verdade.  
as  regras de proteção das crianças e adolescentes não podem  ser  utilizadas  com  o 
escopo de restringir direitos. 

5. Nos casos  em  que  ocorreu, ainda que de forma indevida, a prestação do trabalho  pela  
menor  de 16 (dezesseis) anos, é preciso assegurar a essa  criança  ou  adolescente,  ainda  
que  indígena, a proteção do sistema previdenciário, desde que preenchidos os requisitos 
exigidos na  lei,  devendo  ser  afastado o óbice etário"  

6. Recurso Especial não provido. 

 
• RECURSO ESPECIAL 1744758 – RS 2018/0130770-2: STJ, Quinta Turma, Relator Jorge 

Mussi, por unanimidade, julgado em 09/10/2018, DJe: 17/10/2018. 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ENTRADA DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
PROVIDO. 

1.  Nos  termos  do  art.  227 da CF, a proteção das crianças e dos adolescentes   constitui   
obrigação  da  sociedade  e  dos  Poderes Públicos, os quais devem pautar suas decisões 
na concretização desta imposição legal. 

2.  Segundo  o  entendimento  vigente  neste  Superior  Tribunal  de Justiça,  embora  a 
legislação considere a importância do direito de visita  para  o processo de ressocialização 
do condenado, o referido benefício  não pode se sobrepor à manutenção da integridade 
física e psíquica  das  crianças  e  dos  adolescentes,  sendo,  desse  modo, inadequada   
a   permissão  da  entrada  dos  menores  de  idade  em estabelecimentos prisionais. 
Precedentes. 

3.  In  casu, verifica-se que o benefício foi concedido ao recorrido para  fins de possibilitar a 
entrada no estabelecimento prisional de seus  enteados  de  05 (cinco) e 09 (nove) anos 
de idade, situação a qual  faz  concluir  pela indiscutível prejudicialidade da medida ao 
pleno  desenvolvimento  psíquico  destas  crianças  que, em ambiente indiscutivelmente  
impróprio para sua formação, estarão em constante risco de dano à sua integridade. 

4. Recurso especial provido. 

 
• APELAÇÃO : APL 0000829-48.2018.8.05.0191 BA: TJ-BA, Quinta Câmara Cível, Relator 

Baltazar Miranda Saraiva, DJe: 16/11/2018. 

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 
COM PEDIDO LIMINAR. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA QUAL SE NARROU 
ATO INFRACIONAL COMETIDO POR ADOLESCENTE CONTENDO DETALHES QUE 
PERMITIA SUA IDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MANTEVE A TUTELA 
ANTECIPADA E CONDENOU OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE MULTA DE 03 (TRÊS) 
SALÁRIOS MÍNIMOS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS. 
LIBERDADE DE IMPRENSA/INFORMAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. NORMA DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE INSERTA NOS ARTS. 143 E 247DA LEI Nº 
8.069/90. POLÍTICA ESPECIAL DESTINADA À PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DE PESSOAS 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201801307702&dt_publicacao=17/10/2018
https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648745552/apelacao-apl-8294820188050191
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EM FASE DE DESENVOLVIMENTO. NORMA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
QUE BUSCA AMPARAR A SEGURANÇA DOS ADOLESCENTES. PROTEÇÃO EM NORMAS 
INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA DA ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDADES. RATIFICADA PELO DECRETO Nº 99.710/90. REGRAS DE 
"BEIJING" - REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, 
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRESCINDIBILIDADE DE SE PERQUIRIR A EXISTÊNCIA DE 
DOLO, BASTANDO PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA A 
SIMPLES CONSTATAÇÃO DA DIVULGAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

 
• AGRAVO DE INSTRUMENTO 10145180003447001 – MG: TJ-MG, Relator Carlos 

Levenhagen, julgado em 20/11/2018, DJe: 26/11/2018. 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - 
COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - PRECEDENTE DA CORTE - IRDR 
- TRANSTORNIO DE ESPECTRO AUTISTA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAÇÃO 
- PROVA DE INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO 
SUS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS - DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. 

O direito à saúde, em razão de sua natureza - direito fundamental - se sobrepõe a qualquer 
tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, não podendo, o 
ente público, se eximir do cumprimento de seu dever - Recurso improvido. 

 
• APELAÇÃO CÍVEL 10487160019559001 – MG: TJ-MG, Relator Bitercourt Marcondes, 

julgado em 06/11/2018, DJe: 14//11/2018. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COPANOR. PRELIMINARES 
EX OFFICIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 
DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NA ORIGEM. PREJUÍZO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. 
COMPÊTENCIA DECLINADA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 

1. Compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar ação ordinária que versa 
sobre interesse de menores, na forma do arts. 148, incisos IV e V, da Lei Federal nº 
8.069/90 (ECA) e art. 62, caput, da Lei Complementar Estadual nº 59/01 (LODJ). 

2. A intervenção do Ministério Público revela-se indispensável no âmbito de demanda 
envolvendo interesse de menores, sob pena de nulidade (art. 178, inciso II, c/c art. 279, do 
Código de Processo Civil). 

3. Verificada a provável ocorrência de prejuízo a menores em razão do não acolhimento da 
pretensão deduzida em juízo, a ausência de intervenção do Parquet implica a nulidade do 
feito e, consequentemente, da sentença. 

  

https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/651860259/agravo-de-instrumento-cv-ai-10145180003447001-mg
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648251030/apelacao-civel-ac-10487160019559001-mg
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O MPPA E A DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

BENEVIDES: Promotoria solicita melhorias em dependências de escola do município.  

Com o objetivo de garantir melhorias na Escola Professora Ana Teles, em Benevides, a 
Promotora de Justiça Érika Menezes de Oliveira ajuizou Ação Civil Pública de obrigação de fazer com 
pedido de tutela de urgência antecipada, em desfavor do Estado do Pará. 

A ação é proveniente de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil para apuração de 
irregularidades nas dependências da escola. O Inquérito Civil constatou irregularidades, por exemplo, 
na qualidade da merenda escolar e condições de higiene, além das salas de aula em funcionamento 
apresentarem instalações elétricas improvisadas, ventilação deficiente, paredes deterioradas e mobília 
danificada. “O laboratório de informática está desativado e a biblioteca está sendo utilizada como sala 
de aula, dentre outros”, explica a promotora. 

Diante do exposto, o MPPA expediu Recomendação à Secretaria Estadual de Educação para 
a resolução das irregularidades, o que não ocorreu e desse modo, visando a resolução do problema, 
a promotora Érika Menezes ajuizou a ACP. 

Dentre os pedidos, destaca-se: as melhorias em relação a merenda escolar; a vistoria do 
Corpo de Bombeiros afim de verificar as instalações do prédio; a disponibilização de uma sala de aula 
para o funcionamento da biblioteca; a manutenção ou substituição dos fogões, freezers e bebedouros 
e; a disponibilização, no prazo de 15 (quinze) dias, de 100 (cem) cadeiras escolares para os alunos. 

Fonte: Portal MPPA 

 

CAPANEMA: MPPA quer garantir melhorias em espaço de acolhimento.              

Foi realizada, pelo Ministério Público em Capanema, no dia 07 de novembro, reunião com 
representantes do Município, para debater melhorias no Espaço de acolhimento Institucional de 
Crianças e Adolescentes de Capanema. O debate foi promovido por meio Promotora de Justiça Maria 
José Vieira de Carvalho. 

A reunião contou com a participação do Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de 
Capanema, Antônio Carlos de Souza Monteiro, e da Secretária Municipal de Promoção Social, Marli 
de Barros Vieira, os quais se comprometeram em adotar todas as medidas cabíveis a fim de realizar 
a contratação de profissionais de Educação Física e Pedagogia. 

Fonte: Portal MPPA 

 

BELÉM: A Escola Dom Pedro I, localizada no bairro de Val-de-Cans, recebeu o "Projeto 
Filiação nas Escolas" organizado pelo MPPA. 

Na manhã do dia 08 de novembro, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom 
Pedro I, localizada no Conjunto Marex, em Belém, recebeu o Projeto Filiação nas Escolas. 

O evento, organizado pelas 7ª e 10ª Promotorias de Justiça de Família do Ministério Público 
do Pará (MPPA), reuniu dezenas de pessoas que foram declarar a paternidade de seus filhos no 
registro civil de nascimento, assegurando as crianças e adolescentes o direito à paternidade e o direito 
de conhecer suas raízes.  

http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-ajuiza-acao-para-melhorias-em-escola.htm
http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-quer-garantir-melhorias-no-espaco-de-acolhimento.htm
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O Projeto Filiação nas Escolas foi criado para tentar minimizar a ausência de sobrenomes 
paternos nas certidões de nascimento de crianças e adolescentes. A iniciativa do MPPA tem parceria 
com as escolas e cartórios de registro civil, e busca atender os preceitos constitucionais da dignidade 
humana e da inclusão social. 

A equipe que trabalhou na escola foi liderada pela promotora de justiça Maria de Nazaré 
Abbade Pereira, que iniciou o evento conscientizando os participantes sobre o direito das crianças e 
dos adolescentes deterem a paternidade declarada.  

A PJ Nazaré Abbade comentou sobre a responsabilidade do MPPA nesse segmento: “Cabe 
ao Ministério Público do Estado do Pará, como órgão agente, representar a criança. O autor da ação 
é o MP, então a Lei determina que quando a criança não tem o registro paterno, deve ser deflagrado 
o procedimento oficioso. É uma forma do órgão coletar dados para a paternidade ser reconhecida”. 

Além do referido serviço, a população apreciou várias palestras. Camille Silvia, analista 
jurídica do MPPA, palestrou sobre os vários tipos de paternidade existentes, biológico, socioafetivo e 
pós-mortem. Cecília Lima, assistente social, falou sobre a paternidade socioafetiva e o Conselheiro 
Tutelar Paulo Monteiro Junior palestrou sobre o papel tutelar do Conselho, além das atribuições e 
competências do órgão. 

Fonte: Portal MPPA 

 

AFUÁ: Estudantes participam de palestra sobre prevenção às drogas, do Projeto "MP vai à 
Escola".  

Os alunos da Escola Municipal Raimunda Baraúna, em Afuá, participaram, no dia 08 de 
novembro, da palestra "O Ministério Público e a prevenção ao uso de drogas" ministrada pelo promotor 
de Justiça do município, Márcio de Almeida Farias. 

Na palestra, o Promotor de Justiça explicou aos alunos, de forma bem simples e didática, o 
papel do Ministério Público na defesa das crianças e adolescentes e as suas funções constitucionais. 
Também destacou a importância do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e sobre como os alunos 
e a comunidade escolar devem proceder na prevenção ao uso de drogas. 

Segundo Márcio Farias, até o fim do ano pretende continuar visitando as escolas de Afuá e 
continuar a conversar com os alunos e a comunidade.  

Fonte: Portal MPPA 

 

CAPITÃO POÇO: Expedida Recomendação para garantir acesso dos estudantes nas escolas.  

Com o objetivo de garantir que os alunos das escolas de Capitão Poço não sejam impedidos 
de entrarem no educandário para assistir as aulas em razão da não apresentação da carteira de 
identificação escolar, o Ministério Público do Pará, através do Promotor de Justiça Nadilson Portilho 
Gomes, expediu a Recomendação n.º 16/2018-MP/PJCP. 

O documento tem como destinatários o Prefeito do Município, João Gomes de Lima, o 
Secretário Municipal de Educação e Professor, Amadeu Torres, e o Diretor da 17º URE, Juscelino 
Correa, além de responsáveis e diretores de estabelecimentos de ensino, conselheiros tutelares, 
conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente, professores, vigias e demais 
profissionais das escolas. 

http://www.mppa.mp.br/noticias/escola-publica-recebe-o-projeto-filiacao-do-mppa.htm
http://www.mppa.mp.br/noticias/estudantes-de-afua-participam-de-palestra-sobre-prevencao-do-uso-de-drogas.htm
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A Recomendação teve como base informações obtidas em redes sociais e confirmada por 
uma diretora de escola municipal. Segundo a mesma, crianças e adolescentes do município estariam 
sendo impedidos de entrar nas escolas, por não apresentarem a carteira de identificação escolar. A 
não apresentação do documento, confeccionado pelas escolas, estaria fazendo com que os alunos 
ficassem nas ruas à espera de transporte para retorno às suas casas, especialmente os da zona rural. 

Assim sendo, foi recomendado aos destinatários que zelassem pelos direitos das crianças e 
dos adolescentes, não os proibindo de ingressar nas escolas para estudar, independente de quaisquer 
pretextos, sob pena de serem acionados judicialmente pelo MPPA com a ação cabível, em razão das 
ações e omissões configuradas nos deveres de seus mandatos, cargos ou funções legais. 

Fonte: Portal MPPA 

      

BELÉM: Promotora de Justiça consegue sentença favorável em paternidade socioafetiva, 
através do Programa de Defesa da Filiação. 

Em audiência ocorrida no dia 09 de novembro, a Promotora de Justiça de Família da Capital 
Nazaré Abbade, Coordenadora do Projeto de Defesa da Filiação, conseguiu sentença favorável para 
um caso de paternidade socioafetiva. 

O Procedimento 63 do CNJ diz que: “o pretenso pai ou mãe deve ser pelo menos dezesseis 
anos mais velho que o filho a ser reconhecido”. No caso em questão, o pai socioafetivo e a filha tinham 
apenas 12 (doze) anos de diferença. A sentença se tornou favorável através de uma flexibilização do 
procedimento e fatos que comprovaram a existência de uma relação de paternidade socioafetiva. 

A história do casal Sandra de Jesus de Moraes da Cruz Leite e Bruce Williams e Silva Leite 
iniciou em 2007, quando começaram a namorar. Sandra tem uma filha chamada Leandra Letícia da 
Cruz Leite. A menina, com 07 (sete) anos na época, já chamava Bruce de “pai”. Em 2010, o referido 
casal passou a viver junto, e a partir de 2012, iniciaram o processo para colocar o nome do pai 
socioafetivo na certidão da jovem, tendo em vista que o documento só continha o nome materno. “Eu 
sempre me senti como pai, falo pra todo mundo que ela é a minha filha, a minha mãe já chamava ela 
de neta, “neta postiça” como ela gostava de dizer”, conta Bruce Williams.  

Foram inúmeras tentativas sem sucesso, justamente em razão da diferença de idade que não 
coincidia com o exigido no provimento, até que um amigo do casal contou a eles sobre o Projeto de 
Filiação de Paternidade do MPPA, que tem por objetivo acrescentar os nomes paternos nas certidões 
de crianças e adolescentes. A família então compareceu ao Ministério Público do Pará, em mais uma 
tentativa de conseguir garantir o nome paterno na certidão da jovem. Em 08 de maio o procedimento 
do caso foi tombado na Promotoria de Justiça da Família. 

Em 8 de agosto o procedimento foi movido, e a juíza da 5ª Vara de família Rosana Lúcia de 
Canela Bastos marcou a audiência de ratificação para o dia 9 de novembro. No mesmo dia a juíza 
concedeu a sentença favorável ao casal. 

A Promotora de Justiça Nazaré Abbade ressalta a importância do Ministério Público na luta 
pela garantia dos direitos: “Primeiro vem a responsabilidade do MP, onde o próprio dispositivo 
constitucional diz que nós somos responsáveis pelos direitos individuais indisponíveis. Então essa é 
uma vitória para o projeto, onde houve uma flexibilização em uma regrinha processual prevista numa 
lei. O MP tem o dever de vencer todos esses obstáculos que vão na contramão do princípio maior da 
disposição da lei maior constitucional”. 

Fonte: Portal MPPA 

http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-expede-recomendacao-para-garantir-o-acesso-dos-estudantes-nas-escolas.htm
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SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA: MPPA ajuíza Ação Civil Pública para garantir direito à 
educação às crianças deficientes.  

O Ministério Público do Pará, por meio da Promotora de Justiça Patrícia Carvalho Medrado 
Assmann, que atua na proteção dos interesses da criança e adolescente e na garantia à educação aos 
estudantes com deficiência, ingressou, no dia 07 de novembro, com ACP em face do Município de São 
Sebastião da Boa Vista, a fim de que a Prefeitura seja impulsionada a cumprir com sua obrigação 
constitucional de oferecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na 
rede regular de ensino, bem como garantir a acessibilidade nas escolas para estes estudantes. 

A Ação Civil Pública tramita pela Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, e 
foi requerida pelo MPPA com tutela de urgência para que o Município oferte, imediatamente e de forma 
contínua, o auxílio de profissional de apoio a todos os estudantes da rede municipal diagnosticados 
com deficiência, bem como que o Município apresente um plano de gestão que assegure a oferta dos 
aludidos profissionais de forma contínua. 

Segundo a Promotora de Justiça “o ingresso da Ação Civil foi inevitável, tendo em vista as 
notícias de fato que chegaram à Promotoria, dando conta das dificuldades enfrentadas por criança 
portadora de transtorno de espectro autista e criança portadora de paralisia cerebral triplégica para 
inclusão na rede municipal de ensino”, detalha. 

Patrícia Assmann 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, o que lamentavelmente 
não vem ocorrendo no Município de São Sebastião da Boa Vista”.  

Fonte: Portal MPPA 

 

BELÉM: MPPA leva à escola atividades sobre enfrentamento à violência sexual.  

No dia 09 de novembro, as Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de Belém, da 
Área Protetiva e Criminal, realizaram o V Evento do Plano de Atuação do Biênio de 2018/2019, com o 
tema “Enfrentamento à Violência Sexual nas Escolas Públicas”, na Escola Municipal Stellita Valmont, 
no bairro Terra Firme. 

O objetivo dos eventos foi tratar de assuntos relativos ao tema em questão, conscientizar a 
sociedade e esclarecer dúvidas. Assim como nos eventos anteriores, houve atividades voltadas para 
as crianças, adolescentes e adultos, como teatro de fantoche e dinâmica de grupo para 30 (trinta) 
crianças, palestra interativa e dinâmica de grupo para 30 (trinta) adolescentes e palestra interativa para 
mães, pais, responsáveis e professores.  

As atividades foram desenvolvidas pelos Promotores de Justiça da Infância e Juventude 
Maurício Guerreiro (Titular da 1ª PJIJ), Socorro Pamplona (Titular da 2ª PJIJ), Sílvia Branches (que 
responde pela 9ª PJIJ) e Mônica Freire (Titular da 10ª PJIJ), e pelos técnicos da PJIJ Alexandre Théo 
(psicólogo), Bethânia Vinagre (pedagoga), Cristina Romeiro (psicóloga) e Margarida Moura (assistente 
social). Participaram também os alunos voluntários dos cursos de Pedagogia e Direito da Faculdade 
Ideal, além de todo o suporte dos departamentos de Patrimônio, Informática e Manutenção do MPPA. 

Fonte: Portal MPPA 
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TAILÂNDIA: Alunos participam de palestra sobre educação ambiental e a importância da 
preservação do meio ambiente.     

No município de Tailândia, alunos do ensino médio (1º e 2º ano) participaram da palestra “O 
Ministério Público e o incentivo de consumo sustentável”, ministrada pela promotora de Justiça Ely 
Soraya Silva Cezar, enfatizando a importância da educação ambiental. 

A palestra, como bem colocou a Promotora de Justiça, serviu para “despertar nesses 
adolescentes a consciência pela preservação do meio ambiente e os cuidados no cotidiano que 
podemos ter independentemente do poder público, em que cada um de nós, como cidadãos, podemos 
começar a realizar Instiga-los também a refletir sobre a importância desta preservação, cuidando do 
Meio ambiente hoje, com o objetivo de preserva-lo para a nossa geração e para as gerações que ainda 
estão vindo”, explica a promotora Ely Soraya.  

Fonte: Portal MPPA 

 

CAPITÃO POÇO: MPPA ajuíza ação em razão da falta de professores e de funcionários nas 
escolas estaduais.  

O Ministério Público do Pará (MPPA), através do Promotor de Justiça de Capitão Poço, 
Nadilson Portilho Gomes, ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, objetivando garantir 
condições completas para o funcionamento das escolas estaduais localizadas no Município, tendo em 
vista que os alunos estariam sofrendo com a falta de professores e funcionários. 

Em visitas realizadas nas escolas, no mês de outubro de 2018, pela Promotoria de Justiça de 
Capitão Poço, alunos reclamaram da falta de professores e de alguns funcionários. Assim sendo, foram 
solicitadas informações ao diretor da 17ª URE, Juscelino Lemos Correa, que apresentou o quadro de 
professores incompleto em algumas escolas do município. Além da falta de demais funcionários, como 
merendeiras, agentes administrativos e serventes. 

O MPPA requereu então que o Estado do Pará seja obrigado a disponibilizar professores e 
funcionários para as escolas estaduais do Município, devendo cumprir a Instrução Normativa n.º 
02/2017-GS/SEDUC, que prevê o quadro mínimo de funcionamento de uma escola do Estado. 

Fonte: Portal MPPA  

 

MEDICILÂNCIA: Promotoria promove esclarecimentos contra as drogas, como parte do 
Plano de Atuação do MPPA de Medicilândia. 

A promotora de justiça Thais Rodrigues Cruz Tomaz, do município de Medicilândia, oeste do 
Pará, em conjunto com o delegado Lucas Luz e professores, realizaram, no dia 21 de novembro, 
palestra sobre o uso indevido das drogas e os seus impactos fisiológicos e emocionais. 

A palestra contou com a presença de vários alunos, lotando o ginásio da Escola Francisca 
Gomes. A conversa sobre o tema, no contexto atual, é importante, principalmente pelo crescimento do 
tráfico e uso dos entorpecentes na região transamazônica. A Promotora destacou que "a Polícia Civil 
e o Ministério Público, juntamente com outros órgãos, têm trabalhado para combater esse mal, que 
afeta principalmente a juventude".  

Fonte: Portal MPPA  
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ITAITUBA: Combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é tema de palestra. 

A 1ª Promotoria de Justiça de Itaituba promoveu, no dia 20 de novembro, em cumprimento ao 
seu Plano de Atuação, palestra sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, 
em conjunto com várias instituições. O debate ficou com a incumbência de vários profissionais.  

Cynthia Cordeiro, Promotora de Justiça da referida PJ, pontuou que a palestra teve como 
limiar a demonstração de que as crianças e os adolescentes são indivíduos de direitos, como prevê o 
ECA e a Constituição Federal. Além da palestra, houve também a exposição de casos de violências 
sofridas, enfatizando a violência sexual, e os ouvintes foram orientados a procurar a intervenção do 
Poder Público, bem como a conhecer as funções das instituições que atuam na rede de proteção da 
criança e aos adolescentes.  

                   Fonte: Portal MPPA 

 

MARABÁ: Projeto realiza reconhecimentos voluntários de paternidade, com o objetivo de 
assegurar às crianças e adolescentes o direito à paternidade e de conhecerem suas raízes. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Marabá e a Faculdade de Carajás, o Ministério 
Público do Pará realizou a 6ª edição do Projeto #EuReconheço. Trata-se do reconhecimento voluntário 
da paternidade, para os alunos que fazem parte das escolas localizadas nos municípios de Marabá, 
Bom Jesus do Tocantins e Nova Ipixuna, onde atuam as Promotorias de Justiça de Marabá.  

Pelo projeto, que tem a autoria das Promotoras de Justiça Mayanna Silva de Souza Queiroz 
e Aline Tavares Moreira, foi realizado um levantamento juntos às escolas públicas de Marabá, no ano 
de 2014, onde foram identificados vários casos de crianças e adolescentes sem dados da paternidade 
na certidão de nascimento.  

 “O objetivo do projeto é assegurar às crianças e adolescentes o direito à paternidade e o 
direito de conhecerem suas raízes, tentando resgatar o sentimento de pertença junto à família, 
conscientizando as mães sobre a importância e direito de toda criança ter declarada sua paternidade 
em seu registro civil de nascimento [...]” enfatizou a Promotora Mayanna Queiroz.  

Fonte: Portal MPPA 

 
BELÉM: Ação Civil requer atendimento de crianças com deficiência física e autismo. 

O Ministério Público do Pará (MPPA), por meio da 2ª Promotora de Justiça da Infância e da 
Juventude de Belém, Maria do Socorro Pamplona Lobato, ingressou, em 28 de novembro, com Ação 
Civil Pública na 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém, em favor de 118 crianças e adolescentes 
com deficiências e Transtorno do Espectro Autista (TEA), que estão em lista de espera aguardando 
atendimento de estímulo e habilitação e reabilitação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), algumas 
desde 2016. 

Na ação, a Promotoria de Justiça pede que o atendimento as crianças e adolescentes com 
deficiências físicas e intelectuais seja realizado junto aos recentemente inaugurados equipamentos da 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS, como o Centro de Referência em Reabilitação 
(CER II) do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza e da UEPA, e do CER IV, conhecido como 
CIIR da Rodovia Arthur Bernardes, ou junto ao próprio Instituto Saber. 
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No pedido inicial, a Promotora de Justiça expôs toda a problemática gerada pela falta de 
reconhecimento do Saber como CER II pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), sob a alegação de 
que a entidade não está adequada aos termos da Portaria 793/2012 do Ministério da Saúde, que 
regulamenta a criação e a habilitação dos equipamentos de média e alta complexidade da Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS. 

Os usuários são encaminhados ao serviço do Saber para tratamento através de uma pré-
programação, cujo ingresso se dá pelo encaminhamento através das portas de entrada do SUS, como 
unidades básicas de saúde, UPA e CAPS. A partir daí o Saber realiza a triagem e a avaliação inicial 
para a elegibilidade dos usuários e encaminhamento e o retorno às respetivas famílias. 

 “A demanda reprimida por atendimento das crianças portadoras dos dois tipos de 
deficiências na área da saúde ensejou a atuação da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da 
Juventude de Belém”, afirma Socorro Pamplona.  

Fonte: Portal MPPA 

 
NOVO REPARTIMENTO: MPPA promove audiência pública sobre educação. 

O Ministério Público do Pará, por meio do Promotor de Justiça de Novo Repartimento, Carlos 
Alberto Fonseca Lopes, promoveu audiência pública acerca da educação, no qual foi debatido o tema: 
“Avaliando o desenvolvimento das competências em sala de aula, direitos e deveres docentes e 
discentes”. 

O evento ocorreu na Escola Ângelo Lima de Amorim, no dia 03 de novembro, e foi destacada 
a importância de os cidadãos conhecerem os seus direitos no tocante a educação de qualidade.  

A audiência pública contou com a participação do Promotor Carlos Alberto Fonseca Lopes, 
de representantes da Secretaria de Educação, além da população local. 

Confira o edital aqui.  

Fonte: Portal MPPA 

 
SÃO DOMINGOS DO CAPIM: Após ação civil do MPPA justiça determina regularização de 

embarcações utilizadas para transporte escolar. 

A Justiça Estadual acatou pedido do Ministério Público do Pará, em Ação Civil Pública 
ajuizada pela Promotora de Justiça Renata Valéria Pinto Lisboa, determinando, liminarmente, que o 
Município de São Domingos do Capim adotasse as medidas necessárias, no sentido de providenciar, 
em até 15 (quinze) dias, a regularização das embarcações responsáveis pelo transporte escolar no 
município. 

As embarcações devem estar devidamente registradas e com seus condutores habilitados 
junto ao Comando do 4º Distrito Naval da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. Caso a decisão 
não seja cumprida, será aplicada multa diária de R$ 1 mil (mil reais). 

A Promotora de Justiça Renata Lisboa constatou, em vistoria, que as embarcações que 
realizam o transporte escolar fluvial não obedecem às normas de segurança vigentes. “Há risco à 
integridade e à vida dos alunos da rede de ensino pública municipal”, avaliou.  

Fonte: Portal MPPA 

 

http://www.mppa.mp.br/noticias/acao-civil-do-mppa-visa-garantir-atendimento-a-180-criancas-com-deficiencia-fisica-e-autismo.htm
javascript:void(0)
http://www.mppa.mp.br/data/files/65/67/73/C6/81067610B850F576180808FF/EDITAL%20audiencia%20publica.pdf
http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-promove-audiencia-publica-em-novo-repartimento.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.mppa.mp.br/noticias/apos-acao-do-mppa-justica-determina-regularizacao-de-embarcacoes-escolares.htm


Centro de Apoio Operacional da 

Infância e Juventude 

Boletim Informativo | Novembro de 2018. Edição 11 

 
 
 

Página 15 de 16 

 

   

BELÉM: Estado terá de garantir acompanhantes comuns a alunos com deficiência. 

O MPPA, por meio da 2ª PJ da Infância e da Juventude de Belém, Maria do Socorro Pamplona 
Lobato, obteve decisão favorável à contratação de acompanhantes comuns a crianças e adolescentes 
com deficiência, matriculados na rede estadual de ensino, não contratados sob argumento da vedação 
do período eleitoral. A decisão judicial, que caso descumprida, enseja em multa diária de R$ 5 mil 
(cinco mil reais), obriga o Estado do Pará a proceder a imediata contratação, através de Processo de 
Seleção Simplificado ou de outra forma lícita, para a urgente investidura de profissionais habilitados à 
função pública de acompanhante comum. 

A Ação Civil Pública (ACP) foi proposta em favor de 08 (oito) crianças e adolescentes com 
deficiência, matriculados na rede estadual de ensino – e a maior parte deles já matriculados no 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) durante o contraturno –, com suporte do acompanhante 
especializado, que é o profissional habilitado para o desempenho dessa função, mas que também 
precisavam de acompanhante comum, que atualmente ainda é contratado na modalidade de estágio, 
para auxiliá-los nas salas de aula regulares, onde estudam junto de colegas sem deficiência. 

Fonte: Portal MPPA 

 
BELÉM: Promotoria discute cultura da paz nas escolas com profissionais da educação. 

No dia 30 de novembro ocorreu a abertura da "Oficina de Diálogo com Profissionais da 
Educação da Rede Estadual de Ensino". A atividade faz parte do Plano de Atuação das Promotorias 
da Infância e Juventude de Belém. O evento foi realizado na sala multiuso da Promotoria de Justiça 
da Infância de Juventude. 

A constatação da ocorrência de violência, em suas variadas formas de manifestação, dentro 
das escolas públicas, motivou a iniciativa do Ministério Público. Ssão casos de bullying, homofobia, 
entre outros. A oficina foi coordenada pelos Promotores de Justiça da Infância e Juventude Viviane 
Veras de Paula, Rosilene de Fátima Lourinho e Nicolau Antônio Crispino, com a participação dos 
técnicos Alexandre Théo e Sandra Serra. 

 “É importante porque a cultura da paz traz para o ambiente escolar a necessidade da 
convivência com as diferenças. Vemos conflitos nos palcos escolares, e são negativos, pois retratam 
agressões entre alunos e isso nos choca. O que queremos mostrar é que os conflitos existem e podem 
ser contornados e transformados em positivos, através da aprendizagem de ouvir, dialogar e trabalhar 
as situações de divergências”, enfatizou a Promotora de Justiça Viviane Veras.  

Fonte: Portal MPPA 

 
PACAJÁ: MP participa de Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

O Ministério Público do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Pacajá, 
representada pelo Promotor de Justiça Gerson Alberto de França, participou, no dia 30 de novembro, 
no auditório da Assembleia de Deus-Missão, da “III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente no Município de Pacajá”.  

 O tema da conferência foi “Proteção integral, diversidade e enfrentamento as violências” e 
participaram do evento representantes da Administração Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Civil e 
Militar e sociedade civil organizada.  

Fonte: Portal MPPA  
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AGENDA DE EVENTOS 

 
 

DEZEMBRO 
 
 

 BELÉM/PA: Assembleia Ordinária do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do 
Adolescente (CEDCA/PA). 

Data: 11/12/2018, às 9h. 
Local: Centro Integrado de Inclusão e Cidadania – Sala da Plenária (CIIC) 
 
 

 PARAUAPEBAS/PA: Reunião de Avaliação do Projeto de Tutoria. 

Data: 11/12/2018, de 8h às 12h. 
Local: Promotoria de Justiça de Parauapebas 
Pauta: Reunião de avaliação do Termo de Cooperação Técnica – Projeto de Tutoria – 
firmado entre o MPPA, MPT, Vale S/A. SEDUC e Prefeitura de Parauapebas. 

 
 

 BELÉM/PA: 6ª Reunião da Comissão Interinstitucional de Acompanhamento do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE 

Data: 12/12/2018, às 15h. 
Local: Casa Civil da Governadoria do Estado 
 
 

 BRASÍLIA/DF: Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes – Etapa Nacional 

Data: 17 e 18/12/2018 
Pauta: Apresentação e consolidação dos resultados das Etapas Regional da Caravana pelos 

Direitos das Crianças e Adolescentes; Apresentação, discussão e pactuação sobre os 
encaminhamentos das propostas de ações resultado das etapas regionais. 

 
 

 BRASÍLIA/DF: Seminário sobre letalidade de crianças e adolescentes 

Data: 19/12/2018 
 
 
 

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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