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Prezados leitores, 

 

Lançamos, com grata satisfação, lançamos a última 
edição do Boletim Informativo do CAO/IJ de 2018, contendo os 
feitos realizados na área da infância e da juventude no mês de 
dezembro. 

O ano que finda foi marcado por grandes mudanças em 
nosso país, com impacto direto na população infantojuvenil, que 
demandou no incremento da atuação dos membros do MPPA 
direcionada à garantia plena de seus direitos. 

Trazemos, nesta edição, notícias de eventos realizados 
pelo CONANDA, UNIPOP e outras instituições, além de ações 
promovidas por órgãos governamentais e não governamentais 
voltadas a este público específico. 

Destacamos, outrossim, a jurisprudência mais recente e 
as últimas atividades desenvolvidas pelos membros do MPPA, 
em todo o Estado, ao longo de 2018. 

Almejamos que, em 2019, possamos promover grandes 
realizações no MPPA em prol de nossas crianças e jovens. 

A equipe do Centro de Apoio Operacional da Infância e 
da Juventude continuará à disposição de todos, através do e-
mail caoinfancia@mppa.mp.br e dos telefones (91) 4006-3600/ 
3606/ 3507 e (91) 98896-3700. 

 

Feliz ano novo! 

 

 

 
 

LEANE BARROS FIUZA DE MELLO 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude 
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DESTAQUES 

 

1. CONANDA REALIZA ETAPA NACIONAL DA CARAVANA PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) realizou, nos 
dias 17 e 18 do mês de dezembro, a etapa nacional da Caravana pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente. O evento aconteceu, no Centro de Convenções Israel Pinheiro (CCIP), em Brasília/DF. 
Tal projeto é realizado em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso do 
Brasil) e com Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). 

Houve a presença de representantes dos órgãos componentes do Sistema de Garantia dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) no Brasil, de adolescentes do Comitê de Participação de 
Adolescentes no Conanda (CPA) e de membros do Conselho, além de lideranças comunitárias, que 
apresentaram os encaminhamentos das propostas das etapas regionais da Caravana. 

A iniciativa tem como principal objetivo formar e difundir conhecimentos acerca dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes nas regiões, além de fomentar o diálogo sobre o tema entre os 
órgãos e entidades do SGD, como Ministério Público, Defensorias, Conselhos Tutelares e de Direitos, 
Segurança Pública, Saúde, Assistência Social, entre outros. 

O MPPA esteve representado, no evento, pela Promotora de Justiça Regina Luíza Taveira da 
Silva, Titular do 3º cargo da PJ de Abaetetuba. 

Fonte: MDH 

 

2. INSTITUTO UNIVERSIDADE POPULAR PROMOVE O II ENCONTRO DAS JUVENTUDES 
AMAZÔNIDAS 

A Agência de Notícias Jovens Comunicadores da Amazônia, do UNIPOP, realizou o II 
Encontro das Juventudes Amazônidas. O evento ocorreu em 14 de dezembro, e contou com uma vasta 
programação abrangendo grupos de estudos, atrações culturais, etc. 

O tema do evento foi “Que País queremos para viver e como as juventudes podem (R)existir”, 
apresentado com o objetivo de incentivar, cada vez mais, o protagonismo da juventude e a construção 
coletiva de proposições concretas de mudanças para o cenário local, marcado pela crescente falta de 
segurança e de liberdade de expressão, colocando em pauta diversas opressões sofridas 
principalmente por juventudes moradoras das nossas periferias, LGBTI+, mulheres e negros. 

O encontro foi exaltado como símbolo da Resistência e Diversidade das Juventudes da 
Região Metropolitana de Belém. 

Fonte: UNIPOP 

  

3. GOVERNO BRASILEIRO LANÇA ESTRATÉGIA PARA DIMINUIR VIOLÊNCIA CONTRA 
JOVENS NEGROS 

A comemoração do mês da Consciência Negra, em novembro de 2018, foi concluída em 
Salvador/BA com o lançamento do novo Plano Juventude Viva. O programa é a principal estratégia do 
Governo Federal para combater os riscos a que estão expostos os jovens afrodescendentes do Brasil. 

http://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/dezembro/conanda-realiza-a-etapa-nacional-da-caravana-pelos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente
http://www.unipop.org.br/conteudos/noticias-unipop/42706/ii-encontro-das-juventudes-amazonidas
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Dos quase 60.000 (sessenta mil) homicídios que ocorrem anualmente no país, 54,1% têm por vítimas 
pessoas de 15 a 29 anos. Dessas, 71% são negros ou negras. 

As estimativas foram expostas na última edição do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à 
Violência, pesquisa da Secretaria Nacional de Juventude e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
em parceria com a UNESCO. Segundo a publicação, as chances de um jovem afrodescendente ser 
assassinado são quase três vezes (2,7) maiores que as de um indivíduo branco na faixa etária dos 15 
aos 29 anos. Durante o evento, realizado na Casa Olodum, houve a apresentação de nova estratégia, 
quando especialistas e gestores discutiram como o elevado número de homicídios entre a população 
negra está associado à discriminação racial na sociedade brasileira. 

Araújo Júnior, Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ressaltou: 
“o plano representa toda a luta do povo negro. Nós vamos eliminar o racismo no Brasil por meio de 
políticas públicas permanentes e efetivas. A luta não é só do negro, ela é de todos nós”. A principal 
meta da proposta debatida é a redução das taxas de violência por meio da inclusão social, garantindo 
acesso à educação, lazer, trabalho e capacitação profissional ao segmento vulnerável. 

Fonte: ONU  

 

4. ESTUDOS MOSTRAM QUE 23% DOS JOVENS BRASILEIROS NÃO TRABALHAM E NEM 
ESTUDAM 

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), divulgada no dia 03 
de dezembro, cerca de 23% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam, sendo um dos maiores 
percentuais entre os países da região da América Latina e do Caribe. 

O objetivo da pesquisa foi entender melhor a decisão dos jovens que apenas estudam ou 
apenas trabalham, ou que combinam estudo e trabalho, ou que não estão estudando nem trabalhando. 
A pesquisa refutou a ideia de que esses jovens sejam improdutivos, destacando que 31% deles, 
principalmente homens, estão à procura de trabalho, e mais da metade, 64%, dedicam-se a trabalhos 
de cuidado doméstico e familiar, o que ocorre principalmente entre as mulheres. O levantamento 
apontou, por exemplo, que 49% dos jovens brasileiros se dedicam apenas ao estudo ou capacitação, 
13% só trabalham e 15% trabalham e estudam ao mesmo tempo. Na região da América Latina e do 
Caribe, o número de jovens que não trabalham e nem estudam chega a 20 milhões. 

No Brasil, o estudo buscou entender quais as aspirações, barreiras e expectativas dos jovens 
brasileiros em relação à sua inserção no mercado de trabalho e inclusão social. Foram entrevistados 
1.488 jovens entre abril e maio de 2018 em Recife/PE. A capital pernambucana foi escolhida por 
apresentar uma alta taxa de desemprego e um grande contingente de jovens que não trabalham e nem 
estudam. 

O estudo foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Centro 
de Pesquisas Canadense para o Desenvolvimento Internacional (IDRC, na sigla em inglês), e foi 
coordenado regionalmente pela fundação chilena Espacio Público. No Brasil, a pesquisa foi realizada 
pelo IPEA, com apoio da International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). 

Fonte: ONU  

 

5. UNICEF E OIM DEBATEM DESAFIOS ENFRENTADOS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
VENEZUELANOS QUE CHEGAM AO BRASIL 

https://nacoesunidas.org/governo-brasileiro-lanca-estrategia-para-diminuir-violencia-contra-jovens-negros/
https://nacoesunidas.org/estudo-mostra-que-23-dos-jovens-brasileiros-nao-trabalham-nem-estudam/


Centro de Apoio Operacional da 

Infância e Juventude 

Boletim Informativo | Dezembro de 2018. Edição 12 

 
 
 

Página 4 de 22 

 

   

Pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Organização 
Internacional de Migração (OIM) mostra que a maioria das meninas e meninos venezuelanos 
entrevistados não estava na escola, e muitos tinham problemas de saúde e de segurança alimentar. 

Quem são as crianças e os adolescentes venezuelanos que têm chegado ao Brasil nos 
últimos meses? Quais as necessidades e vulnerabilidades a que essas meninas e esses meninos 
estão sujeitos? Para responder a essas perguntas, a OIM e o UNICEF realizaram uma nova edição do 
Monitoramento do Fluxo Migratório Venezuelano, tendo como foco a infância e a adolescência. A 
pesquisa foi realizada com apoio financeiro do Fundo Central de Resposta de Emergência das Nações 
Unidas (CERF, na sigla em inglês) e o Escritório para População, Refugiados e Migração (PRM, na 
sigla em inglês) do Governo dos Estados Unidos. 

A pesquisa, realizada em Pacaraima e Boa Vista (RR), de maio a junho de 2018, demonstrou 
os desafios que venezuelanos enfrentam ao chegar no País, em especial crianças e adolescentes. 
Foram entrevistadas quase 4 mil pessoas, das quais 425 (quatrocentas e vinte e cinco) estavam com 
seus filhos menores de 18 anos ou acompanhando criança ou adolescente. Foi possível, assim, coletar 
informações sobre 726 (setecentas e vinte e seis) crianças e adolescentes, e dessas, 479 
(quatrocentas e setenta e nove) estavam nos bairros de Boa Vista e Pacaraima, 171 (cento e setenta 
e uma) na fronteira de Pacaraima com a Venezuela e 76 (setenta e seis) na Rodoviária de Boa Vista. 

Os dados mostram que muitos meninos e meninas venezuelanos encontram dificuldades para 
frequentar a escola. Número considerável tem acesso a saúde, mas está sujeito a problemas de saúde 
por conta de questões de higiene e alimentação. Também há relatos de crianças que estão expostas 
à violência. 

Fonte: UNICEF  

 

6. CRIANÇAS VENEZUELANAS PARTICIPAM DE CORAL EM ABRIGOS DE BOA VISTA 

Na semana que antecedeu o Natal, os Canarinhos da Amazônia, coral formado por 50 
(cinquenta) crianças e adolescentes venezuelanos, se apresentaram em 6 (seis) dos 10 (dez) abrigos 
de Boa Vista/RR que acolhem refugiados e migrantes em situação de vulnerabilidade. A Agência da 
ONU para Refugiados (ACNUR) apoia os Canarinhos da Amazônia desde 2017, quando estabeleceu 
seu escritório em Boa Vista para responder mais adequadamente ao fluxo de venezuelanos na região. 

Cantando músicas tradicionais da Venezuela, as crianças viveram momentos de alegria, 
emoção e resgate cultural frente aos moradores que prestigiaram as apresentações. Gabriela, de 17 
anos, é integrante dos Canarinhos desde 2016. Ela conta que a parte mais gratificante de cantar nos 
abrigos foi proporcionar aos outros venezuelanos uma forma de se sentir mais perto de sua terra: 
“Fiquei muito feliz com a oportunidade de cantar para nossos irmãos venezuelanos. Todos nós 
cantamos com muito amor, com a intenção de que possam relembrar de seu lugar”, diz a jovem, que 
entende as dificuldades enfrentadas por aqueles que tiveram de deixar tudo para trás e viajar ao Brasil 
em busca de proteção. 

O sentimento do público foi semelhante. Oswaldo*, de 59 anos, morador do abrigo Rondon 1, 
contou que se sentiu profundamente emocionado com a apresentação: “Todas as músicas me 
trouxeram recordações da minha infância, da minha juventude, de diversas fases da minha vida”. Para 
ele, assistir ao coral foi como ver um filme de sua própria vida pelas lembranças trazidas pelas canções. 
Revelou que se sentiu mais forte por lembrar do passado e reforçar sua esperança de que os tempos 
difíceis em breve ficarão para trás. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/media_38959.html
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O projeto Canarinhos da Amazônia é sediado na Casa da Música, em Pacaraima, cidade 
brasileira no extremo norte do país, na fronteira com a Venezuela. Desde 1997, a Casa da Música 
oferece a prática do canto às crianças da região e, em 2016, passou a acolher pessoas em situação 
de vulnerabilidade que se viram forçadas a deixar o país vizinho.  

Miriam Blos, idealizadora, conta que ao perceber a crescente chegada de venezuelanos em 
Pacaraima e o estado de vulnerabilidade em que se encontravam, decidiu incluí-los no projeto. 
“Decidimos estabelecer uma nova experiência de relacionamento por meio da música, construindo um 
canal humanitário”, contou ela, que teve a oportunidade de entender na prática de que forma a prática 
musical pode aprimorar a convivência pacífica. 

Fonte: ONU  

 

7. CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CRIANÇAS TEVE PROGRAMAÇÃO DE 
NATAL 

No dia 17 de dezembro, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher e Crianças (CASMuC), da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará (FAMED/UFPA), realizou a “Confraternização 
Natalina do CASMuC”. 

O evento recebeu apoio de empresas públicas e privadas, internas e externas, e foi destinado 
a integrar a comunidade pediátrica do referido Centro com a comunidade acadêmica, visando 
promover a construção de uma sociedade inovadora e inclusiva, com o fortalecimento das estratégias 
nas relações democráticas. 

A confraternização visou possibilitar, às crianças usuárias do Centro, uma manhã de 
entretenimento natalino, com cantos, mensagens e distribuição de brinquedos e lanches. Os alunos 
do curso de extensão de Habilidades Pediátricas doaram brinquedos às crianças, e protetores solares 
(fator 30), destinado aos pacientes portadores de lúpus, que são acompanhados no ambulatório da 
especialidade de Reumatologia Pediátrica do CASMuC. 

Crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) receberam presentes durante 
as consultas, individualmente, respeitando a sensibilidade sensorial, possibilidades e limitações 
dessas crianças. Houve a apresentação do Coral infantil do Lar Cordeirinho de Deus, da Cantata de 
Natal do palhaço Marquinho Pará e da cantora Débora Rodrigues.  

O CASMuC presta serviço ambulatorial especializado nas áreas de ginecologia/obstetrícia e 
pediatria, e foi inaugurado em dezembro de 2012, pela Faculdade de Medicina da UFPA. 

Fonte: UFPA  

 

  

https://nacoesunidas.org/criancas-venezuelanas-participam-de-coral-em-abrigos-de-boa-vista/
https://www.portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/9454-centro-de-atencao-a-saude-da-mulher-e-criancas-tera-programacao-de-natal-nesta-segunda-feira-17
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DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA 

 

• APELAÇÃO CÍVEL 10183130039195002 - MG: TJ-MG, Relator: Wander Marotta, julgado em 
13/12/2018, DJe 19/12/2018. 

APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO. NULIDADE DO AUTO 
DE INFRAÇÃO E DA SENTENÇA: PRELIMINARES REJEITADAS. ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. PERMANÊNCIA DE MENOR 
DESACOMPANHADO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEL LEGAL. PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ORGANIZADOR DO EVENTO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. 

Estabelece o art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente ser proibida a participação de 
menores em eventos noturnos, desacompanhados dos pais ou responsável legal, a menos 
que haja regulamentação diversa da autoridade judiciária - No caso, as provas revelam que 
o apelante, apesar de não ser responsável pelo estabelecimento comercial, atuou de forma 
deliberada e consciente na organização do evento, no qual foi constatada a infração 
administrativa descrita no artigo 258 do ECA, sendo imperiosa a manutenção da sentença 
combatida que conclui pela sua responsabilidade solidária. Precedentes deste eg. TJMG e 
do c. STJ - Recurso a que se nega provimento. 

 
• CONFLITO DE JURISDIÇÃO 10000180997876000 - MG: TJ-MG, Relator: Fortuna Grion, 

julgado em 27/11/2018, DJe 19/12/2018. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS 
DE URGÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE DO SEXO FEMININO - 
RESOLUÇÃO N.º 869/2018 TJMG - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 

Apesar de o inciso I, do artigo 2º, da Resolução 864/2018 do TJMG prever que não compete 
à Vara Especializada da Criança e Adolescente o julgamento de delitos patrimoniais, 
dolosos contra a vida e infrações de menor potencial ofensivo, em seu inciso II, dispõe, 
expressamente, a sua competência para julgar os crimes e as medidas protetivas de 
urgência, nos termos da Lei 11.340/06, exclusivamente em relação às crianças e 
adolescentes vítimas de violência. 

 
• APELAÇÃO CÍVEL 0900013-71.2016.8.24.0065 - SC: TJ-SC, Terceira Câmara de Direito 

Público, Relator: Jaime Ramos, julgado em 18/12/2018. 

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CONVENIO COM 
O ESTADO DE SANTA CATARINA. REPASSE DE VERBA NÃO ADIMPLIDO PELO ENTE 
PÚBLICO. PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO DE 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. DEMANDA QUE VISA A PRESERVAÇÃO DA 
UNIDADE ASSISTENCIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. 
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DIANTE DA TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. 
SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DOS VALORES OBJETOS DO 
CONVÊNIO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA SALVAGUARDAR OS INTERESSES 
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA 
DIÁRIA POR SEQUESTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO". 

https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661096298/apelacao-civel-ac-10183130039195002-mg
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661110512/conflito-de-jurisdicao-cj-10000180997876000-mg
https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661112797/apelacao-civel-ac-9000137120168240065-sao-jose-do-cedro-0900013-7120168240065
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• APELAÇÃO 1060121-05.2017.8.26.0576 - SP: TJ-SP, Sétima Câmara de Direito Privado, 
Relator: Rômolo Russo, julgado em 18/12/2018, DJe 18/12/2018. 

Responsabilidade civil. Danos morais. Filha da autora, menor impúbere, que é alvo de matéria 
jornalística noticiando trágico acidente, o qual culminou em sua morte. Legitimidade do 
ascendente em pleitear a tutela da imagem de descendente falecido, sem prejuízo de eventual 
indenização, conforme a teoria do dano moral em ricochete e a exegese do art. 20 do Código 
Civil. Divulgação de imagem de menor sem a utilização efeitos especiais de mídia. Violação ao 
art. 17 do ECA. Especial proteção concedida à imagem e identidade das crianças e adolescentes, 
garantias cogentes da lei especial. Ofensa à honra objetiva da menor de idade configurada. 
Situação típica do chamado dano extrapatrimonial presumido (in re ipsa). Indenização fixada em 
R$ 5.000,00 que se mostra adequada e proporcional à peculiaridade da hipótese. Sentença 
reformada. Recurso provido. 

 
• APELAÇÃO CÍVEL 70076806314 - RS: TJ-RS, Oitava Câmara Cível, Relator: Alexandre 

Kreutz, por unanimidade, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018. 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO DE MONITOR. NOVAS DIRETRIZES DE INCLUSÃO DOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 
MÉRITO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STJ. 

O direito à educação, sobretudo tratando-se de crianças e adolescentes que possuam 
necessidades especiais, deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos 
com absoluta prioridade, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme termos 
dos artigos 208, III, e 227, § 1º, II, ambos da Constituição Federal , artigos 4º e 54, III, 
ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação. A contratação de profissionais para atendimento individual, em que pese ser 
possível, deve ser resguardada a casos que não comportem outra alternativa ou que se 
configure a total omissão do Estado na efetivação do direito à educação. Restou 
comprovado que a parte autora necessita do auxílio de monitor para a permanência em 
sala de aula, do qual a Escola não dispõe, pois necessita de cuidados básicos em relação 
à higiene, locomoção e alimentação. A presente tutela jurisdicional não afronta o princípio 
da independência e separação dos poderes, tendo em vista que o cumprimento de 
dispositivos constitucionais e de leis infraconstitucionais não constitui discricionariedade 
administrativa. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. 

 
• AGRAVO DE INSTRUMENTO 2045497-76.2018.8.26.0000 - SP: TJ-SP, Décima Câmara de 

Direito Público, Relatora: Teresa Ramos Marques, julgado em 19/12/2018, DJe 19/12/2018. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Conselho Tutelar – Conselheiro – Infração administrativa – Perda do 
mandato – Competência – Vara da Infância e Juventude: – Compete ao Juízo da Infância e 
Juventude o julgamento de causas envolvendo interesse difuso ou coletivo de crianças e 
adolescentes. 

 

• SEGREDO DE JUSTIÇA 0001237-64.2018.8.07.0003 - DF: TJ-DF, Terceira Turma Criminal, 
Relator: Jesuino Rissato, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/660677319/apelacao-apl-10601210520178260576-sp-1060121-0520178260576
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/660659592/apelacao-civel-ac-70076806314-rs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661602495/agravo-de-instrumento-ai-20454977620188260000-sp-2045497-7620188260000
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661098856/20180310012667-segredo-de-justica-0001237-6420188070003
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO 
DESPROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 
ACRÉSCIMO. PARCIAL PROVIMENTO. 

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra criança ou adolescente, o 
depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo de 
convicção, notadamente quando corroborado pelo laudo de exame de corpo delito e pelas 
declarações firmes e harmônicas de testemunhas. 

2. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, 
razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 

3. Sendo o crime praticado em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações claras 
quanto ao número exato de vezes em que ocorreu, deve a dúvida beneficiar o réu, 
elevando-se a pena pela continuidade delitiva em fração proporcional. 

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

 
• EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO 1107287 - RR: STF, Primeira Turma, Relator: Luiz Fux, por unanimidade, 
julgado em 30/11/2018, DJe 11/12/2018. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ARCANJO. CRIMES CONTRA A 
DIGNIDADE SEXUAL E SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO 
OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 
DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A 
CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, 
INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
DESPROVIDOS. 

 

  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748843084
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748843084
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O MPPA E A DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

ORIXIMINÁ: Projeto "Novas Cores, Novas oportunidades" ressocializa adolescente infrator.  

A primeira turma do curso de Pintor de Obras de Oriximiná, foi iniciada no dia 03 de dezembro, 
ministrado pelo SENAI/Santarém, em parceria com o MPPA, Universidade Federal Fluminense (Núcleo 
de Oriximiná) e Mineração Rio Norte, e tem como público-alvo adolescentes que praticaram atos 
infracionais.  

O curso é parte da proposta de remissão oferecida pelo MP aos adolescentes, e faz parte do 
Projeto "Novas Cores, Novas Oportunidades", idealizado pela PJ titular de Oriximiná, Nayara Santos 
Negrão, e pela Juíza de Direito que responde pela Comarca, Juliana Fernandes Neves.  

De acordo com a Promotora de Justiça, o Projeto surge como medida de recuperação de 
adolescentes infratores. A seleção dos adolescentes levou em consideração os procedimentos de 
Apuração de Ato Infracional e de processos cuja representação para aplicação de medidas que já 
haviam inclusive sido oferecida, e as características dos fatos e da conduta social do adolescente 
indicassem que a capacitação para o trabalho teria efetividade, como medida socioeducativa. 

A capacitação tem por finalidade contribuir para que os adolescentes futuramente possam ser 
inseridos no mercado de trabalho, dando a oportunidade e motivação para que efetivamente consigam 
ser ressocializados. "A intenção é evitar a reiteração da prática de atos infracionais, ou de crimes 
quando alcançarem a maioridade" finaliza a promotora. 

Fonte: Portal MPPA 

 

CAPANEMA: Dificuldade de aluno surdo motiva ação civil do MPPA.              

Uma Ação Civil Pública do Ministério do Estado do Pará (MPPA) que busca assegurar à 
coletividade estudantil o respeito ao direito à educação para Portadores de Necessidades Especiais 
(PNE) foi proposta pela Promotora de Justiça Maria José Cunha, titular da 2ª PJ de Capanema, oriunda 
de Notícia de Fato do ano de 2017, de interesse da genitora de um aluno especial, que estuda na E. 
E. de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro. O processo deu entrada no dia 22 de novembro de 2018 
na 1º Vara Cível e Empresarial do Fórum de Capanema. 

A mãe do menino, com surdez congênita, procurou o MPPA para informar à Promotoria de 
Justiça que o filho estava encontrando dificuldades no aprendizado, sendo assim, atrasando seu 
desenvolvimento/empenho escolar em comparação aos demais estudantes, por não ter profissional 
especializado na interpretação de libras. 

Em 12 de junho de 2018, o Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Silvestre Carneiro encaminhou ofício ao MP com a situação dos alunos com necessidades especiais, 
que estavam sem professor desde 2017. Desse ponto, a Promotora de Justiça tentou aplicar os 
princípios do Ministério Público Resolutivo, buscando solucionar a demanda acerca da contratação do 
profissional de intérprete de libras ou previsão para contratação, de forma extrajudicial. 

Um ofício-resposta enviado à Promotoria, pela URE/SEDUC, no dia 10 de abril de 2018, 
informou sobre a tramitação do processo n.º 121396/18, para contratação de um profissional habilitado 
para suprir a demanda dos alunos deficientes. Porém, o documento também explicava que não existem 
candidatos habilitados para preencher a vaga de intérprete de libras em Capanema. 

https://www2.mppa.mp.br/noticias/novas-cores-novas-oportunidades-projeto-que-visa-ressocializar-adolescente-infrator-iniciou-hoje.htm
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A PJ Maria José de Carvalho Cunha destaca, na ação, que “Considerando as tentativas 
frustradas de resolução do caso, ressaltando que o portador de deficiência auditiva encontra-se indo 
à escola apenas para fins de frequência, pois não consegue compreender a matéria apresentada pelos 
professores, o Ministério Público não viu outra alternativa senão a propositura de Ação Civil Pública 
para defesa dos direitos do aluno”. 

Leia a ação na íntegra aqui. 

Fonte: Portal MPPA 

 

SANTA LUZIA DO PARÁ: Inquérito vai apurar fornecimento de merenda escolar no município. 

Um inquérito civil estabelecido na Promotoria de Justiça de Santa Luzia do Pará, nordeste do 
Estado, irá apurar o motivo da merenda escolar fornecida no município estar em desacordo com o 
cardápio elaborado pela nutricionista. Essa irregularidade poderá configurar a prática de ato de 
improbidade administrativa pelo responsável. 

De acordo com o Promotor Januário Constâncio Dias Neto, que determinou a instauração do 
inquérito, as irregularidades na merenda escolar foram detectadas após fazer pessoalmente visita às 
escolas municipais São José, Florentina Damasceno e João Gomes. "Verificou-se que o cardápio 
estabelecido pela nutricionista do Departamento Municipal de Alimentação Escolar (DMAE) não estava 
sendo cumprido", disse. 

Fonte: Portal MPPA 

 

CAPITÃO POÇO: MPPA promove audiência sobre abuso e exploração sexual infantojuvenil. 

O MPPA, por meio do Promotor de Justiça de Capitão Poço, Nadilson Portilho Gomes, 
organizou, no dia 11 de dezembro, a “Audiência Pública contra o Abuso e Exploração Sexual 
infantojuvenil de Capitão Poço”, com o intuito de obter informações e elementos técnicos e científicos 
que possam subsidiar a atuação extrajudicial e eventualmente judicial do Ministério Público do Estado 
do Pará, no tocante aos casos de abusos e explorações sexuais infanto-juvenis no território municipal 
e expor as ações do projeto “Vamos proteger quem não terminou de crescer!”, desenvolvido pela 
Promotoria de Justiça de Capitão Poço. 

O evento, em sua essência, tem como foco prevenir os abusos e explorações sexuais das 
crianças e adolescentes no município de Capitão Poço, juntamente com órgãos governamentais, 
técnicos, município e Estado. 

O Promotor de Justiça Nadilson Portilho Gomes, em exercício na Comarca, alerta: “é preciso 
que a sociedade denuncie esses abusos e explorações e que o município, o Estado e as autoridades 
públicas cumpram a Constituição Federal e a legislação em vigor sobre a proteção e defesa da criança 
e do adolescente, inclusive criando ou aperfeiçoando a política pública específica para prevenção, 
identificação e repressão de casos de violências sexuais e de atendimentos das vítimas e seus 
familiares”.  

Acesse o edital da audiência pública aqui. 

Fonte: Portal MPPA 

 

https://www2.mppa.mp.br/data/files/FC/D2/A3/5A/4DF77610B850F576180808FF/ACP%20Educacao%20Libras.pdf
https://www2.mppa.mp.br/noticias/dificuldade-de-aluno-surdo-motiva-acao-civil-do-mppa.htm
https://www2.mppa.mp.br/noticias/inquerito-vai-apurar-fornecimento-de-merenda-escolar-no-municipio.htm
https://www2.mppa.mp.br/data/files/C7/60/DB/1F/BC487610B850F576180808FF/edital_audiencia%20publica_exploracao.pdf
https://www2.mppa.mp.br/noticias/mppa-promove-audiencia-publica-sobre-abuso-e-exploracao-sexual-infantojuvenil.htm
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AUGUSTO CORRÊA: MPPA firma Termo de Ajustamento para melhorar condições em escola.  

O MPPA, por meio do Promotor de Justiça do município de Augusto Côrrea, Luiz da Silva 
Souza, firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o atual prefeito do município, Iraildo 
Farias Barreto, e com a Secretária Municipal de Educação, Rosenilde de Cassia Cunha de Assis, para 
garantir a melhora da prestação de serviços educacionais na Escola Municipal Professora Rosa 
Athayde, para, assim, resguardar a integridade física dos alunos, por meio de reformas no prédio. 

O TAC formulado pelo MPPA apresenta cinco cláusulas de comprometimento assumidos pela 
Prefeitura Municipal e pela Secretaria de Educação de Augusto Corrêa, dentre elas o de iniciar e 
finalizar, até o início do ano letivo de 2019, a reforma nas instalações da unidade escolar, visando 
assim melhorias como reparo de goteiras, alagamentos, infiltrações e manchas na parede, pintura 
geral na unidade escolar (dentro e fora da sala de aula), recuperação e descupinização da cobertura, 
instalação de sistema de combate ao incêndio, reforma nos banheiros feminino e masculino, revisão e 
recuperação da parte elétrica, dentre outras reformas estruturais. 

 O Termo de Ajuste de Conduta foi firmado após instauração e averiguação do inquérito civil 
n.º 004/2018, e após a avaliação física e elétrica do prédio onde se situa a escola. 

Confira o TAC clicando aqui.  

Fonte: Portal MPPA 

      

BREVES: VII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

No dia 4 de dezembro, em Breves, foi realizada a VII Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, com o tema “Proteção Integral, diversidade e enfrentamento das violências”. 

O evento teve como objetivo mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD) de Breves, bem como as crianças, adolescentes e a sociedade, para a construção de políticas 
públicas e de propostas no município, para fortalecer as estratégias e ações de enfrentamento à 
violência, de forma conjunta. A conferência é uma iniciativa do MPPA, por meio da Promotora de 
Justiça Gabriela Rios Machado, responsável pelo 3º cargo da Promotoria de Justiça de Breves. 

A referida Promotora ministrou palestra sobre a importância da rede de proteção integral dos 
direitos da criança e do adolescente no município, como instrumento para a redução dos casos de 
violências, frisando que “a participação do Ministério Público no evento nos possibilitou trabalhar com 
os participantes, através da palestra sobre esse tema tão importante para a sociedade”. 

O evento também contou com a participação da psicóloga do MPPA, Shyrleane Pinheiro 
Corrêa, entidades da sociedade civil, poder público municipal, entre outros. 

Fonte: Portal MPPA 

 

BELÉM: MPPA participa de apresentação do documento curricular de educação.  

O MPPA, por meio da Promotora de Justiça Maria das Graças Corrêa Cunha, titular da 
Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, participou, no dia 10 de dezembro, em Belém, do 
evento de apresentação do documento Curricular da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Pará. 
Técnicos da SEDUC e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação detalharam aspectos 
do documento, que define, em regrais gerais, o conjunto básico de aprendizagens necessárias aos 
alunos. 

https://www2.mppa.mp.br/data/files/FC/B2/21/45/F0587610B850F576180808FF/TAC%20IC%20004-2018.pdf
https://www2.mppa.mp.br/noticias/mppa-firma-termo-de-ajustamento-para-melhorar-condicoes-em-escola.htm
javascript:void(0)
https://www2.mppa.mp.br/noticias/promotoria-realiza-vii-conferencia-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente.htm
javascript:void(0)
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O documento curricular está sendo analisado pelo Conselho Estadual de Educação do Pará 
(CEE/PA) e a previsão é que seja implantado na rede estadual em 2019. A Base Nacional Comum 
Curricular define o conjunto básico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham 
assegurados seus direitos de aprendizagem. O documento integra a política nacional da educação 
básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e 
municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais 
e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.  

Fonte: Portal MPPA 

 

MAGALHÃES BARATA: Processo Seletivo do Estágio Cidadão é realizado no município.  

A PJ de Magalhães Barata realizou, no dia 11 de dezembro, a 1ª fase do processo seletivo 
para estágio de nível médio. A prova se resumiu em uma redação dissertativa para os candidatos, e 
foi aplicada em espaço concedido pela E. M. de Ensino Fundamental Professora Zélia Flexa da Silva. 

As redações serão avaliadas e as 3 (três) melhores irão para a 2ª fase, que consiste na 
entrevista com os candidatos autores das melhores redações, na sala da PJ de Magalhães Barata. Os 
candidatos participaram do processo seletivo através do Programa “Estágio Cidadão”, projeto do 
Ministério Público nacionalmente conhecido. 

Fonte: Portal MPPA 

 

SANTARÉM: Educação inclusiva nas escolas é tema de círculo de conversas.     

No dia 11 de dezembro ocorreu reunião, em Santarém, que discutiu problemas e soluções 
relacionados à inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas da rede pública. O 
encontro contou com o uso da dinâmica de círculo de conversas, promovida na PJ de Santarém para 
tratar da educação inclusiva nas escolas do município, Belterra e Mojui dos Campos.   

A metodologia do círculo de conversas, que propõe resoluções de conflitos por meio do 
diálogo, e foi conduzida pela professora Mara Cardoso, da Universidade da Amazônia. Foram 
relatadas as dificuldades do município, tendo em vista a insuficiência dos recursos financeiros para 
prestar atendimentos de qualidade. Kellen Garcia, do Núcleo de Estudos dos Sinais da UFOPA e mãe 
de uma criança, pontuou que “só ocorrerá mudanças, se houver uma força que faça ocorrer, não existe 
uma escola que vai mudar tudo e todos”, e destacou os esforços que o município vem realizando. 

A ocasião contou com a participação das promotoras de justiça de Santarém, Ione Nakamura, 
que responde pela 8ª PJ, e Larissa Brasil, titular da 11ª PJ Cível, de mães de alunos com necessidades 
especiais, servidores e pedagogos da rede pública de educação, Secretárias de Educação de Belterra 
e de Santarém, integrantes da Casa Azul, que trabalha com crianças autistas, e oficiais do Corpo de 
Bombeiros que atuam no projeto de terapia com uso de cães, integraram o círculo. 

A promotora Ione Nakamura assinalou que o MPPA tem a função de cobrar, mas também 
deve promover a troca de conhecimento, ter a sensibilidade, estabelecer os diálogos, sensibilizar as 
partes, conhecer as causas e as pessoas dentro das instituições. Ao final foram apresentadas 
propostas de soluções pelos participantes. Para Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Foi sugerido 
a continuação do Círculo inclusivo, bimestralmente e anualmente. 

Fonte: Portal MPPA 

https://www2.mppa.mp.br/noticias/mppa-participa-de-apresentacao-do-documento-curricular-de-educacao.htm
https://www2.mppa.mp.br/noticias/processo-seletivo-do-estagio-cidadao-do-mp-e-realizado-no-municipio.htm
https://www2.mppa.mp.br/noticias/educacao-inclusiva-nas-escolas-e-tema-de-circulo-de-conversas.htm
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BELÉM: MPPA avalia recomendações feitas à SEDUC.  

A Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais e dos Direitos Humanos para Educação, 
Maria das Graças Corrêa Cunha, presidiu reunião, no dia 13 de dezembro, no auditório da PJ da 
Infância e Juventude do MPPA, para avaliar, com base no Inquérito Civil n.º 495/2014, recomendações 
que o TCE destinou à SEDUC, nos autos de um relatório de auditoria operacional para apurar as 
condições de ofertas do Ensino Médio no Pará. 

Constatou-se que 1/5 das recomendações contidas nos Planos de Ação apresentados pela 
SEDUC foram executadas. A SEDUC apresentará ao Conselho Estadual de Educação (CEE/PA), 
documento onde detalhará o que foi realizado e o que está pendente quanto às recomendações do 
TCE. "A partir deste documento, o MPPA irá avaliar se cabe ou não arquivar o Inquérito Civil", frisou a 
promotora. 

Segundo o Secretário Adjunto da SEDUC, José Roberto Alves da Silva, tanto o Ministério 
Público quanto os órgãos competentes para melhorar a educação no Pará são vistos como parceiros 
para trabalhar de forma conjunta. “Nós vemos o Ministério Público como um parceiro, então tudo o que 
é cobrado, nós entendemos que é para a melhoria da gestão na educação do nosso Estado”, frisou. 

Participaram representantes da SEDUC, do Tribunal de Contas dos Municípios, do Sindicato 
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP) e Fórum. 

Fonte: Portal MPPA  

 

BELÉM: MPPA supera expectativas na coleta de presentes para a campanha “Papai Noel dos 
Correios”. 

Pelo quinto ano consecutivo o Ministério Público do Pará (MPPA) aderiu à campanha “Papai 
Noel dos Correios”, obtendo o recorde de arrecadação de 767 (setecentos e sessenta e sete) presentes 
destinados às crianças de escolas públicas que escreveram ao Papai Noel.  

Os presentes foram levados num caminhão baú da instituição até os Correios, que ficará 
responsável pela distribuição nas escolas. 

Todos os membros que compõe o MPPA se empenharam na adoção de uma cartinha, se 
comprometendo para fazer o natal de uma criança melhor. O Procurador-Geral de Justiça, Gilberto 
Valente Martins, assinou um Termo de Responsabilidade que indica o Ministério Público do Pará como 
padrinho da campanha pela excessiva quantidade de doações. 

A satisfação dos servidores do órgão envolvidos na campanha é magnifica, como relata a 
servidora Marina Tocantins Kabuki, assessora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 
(CAO/IJ), que fez a maior doação de presentes deste ano. “Na verdade, eu facilitei várias pessoas a 
doarem os presentes. Não fui eu sozinha que comprei os 360 presentes, isso se tornou uma grande 
corrente do bem, eu pego as cartas e distribuo para os meus amigos e todo mundo ajuda para chegar 
em um número como esse. A experiência é fantástica, quem ganha o presente na verdade somos nós. 
São crianças realmente carentes e um pouco de carinho irá fazer o natal delas diferente”, disse Marina, 
emocionada.  

Fonte: Portal MPPA  

 

https://www2.mppa.mp.br/noticias/mppa-avalia-recomendacoes-a-seduc.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www2.mppa.mp.br/noticias/mppa-supera-expectativas-na-coleta-de-presentes-para-a-campanha-papai-noel-dos-correios.htm
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BELÉM: Ministério Público participa da III Ação Criança. 

O Ministério Público do Pará participou, no dia 15 de dezembro, da III Ação Criança, 
promovida pelas Obras Sociais da Paróquia de Nazaré, que ocorreu na praça da Basílica Santuário de 
Nazaré, na Capital. 

O MPPA levou para o evento o projeto de Filiação, que realizou atendimentos em defesa da 
filiação e da paternidade responsável, atividades afins ao projeto “Defesa da Filiação nas Escolas 
Públicas de Belém”, implementado pela 7ª e 10ª Promotorias de Justiça de Família, cujo objetivo é 
reduzir a ausência de sobrenomes paternos nas certidões de nascimento de crianças e adolescentes. 

A Promotoria de Justiça de Registros Públicos, Resíduos e Casamentos, representada pelo 
PJ João Gualberto dos Santos, levou ao evento o projeto “Ação de Registros Públicos”, que atua na 
retificação de registros como, por exemplo, a correção de pequenos erros na certidão. A equipe 
também esclareceu a comunidade sobre a importância do registro de nascimento para exercer os 
direitos de cidadania, como por exemplo, reconhecimento de paternidade, além de ser uma forma da 
comunidade conhecer o trabalho do MPPA.  

                   Fonte: Portal MPPA 

 

BAIÃO: Promotoria apura antecipação irregular de finalização do calendário escolar. 

A PJ de Baião, através da Promotora de Justiça Paula Suely Camacho, está apurando notícias 
de que a gestão municipal, por meio do Secretário Municipal de Baião, teria orientado informalmente 
os diretores e gestores de algumas escolas da zona rural do município a anteciparem a finalização do 
calendário escolar de 2018, devido à falta de recursos para garantir o transporte escolar desses alunos. 
Algumas escolas mencionadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do 
Pará (SINTEPP) foram oficiadas pela PJ a prestarem informações.  

Os gestores alegaram que a orientação a antecipar o fim do ano letivo partiu do Secretário 
Municipal de educação, que teria argumentado que o município está sem recursos financeiros para 
manter o transporte escolar, bem como o pagamento dos servidores contratados. Já a Prefeitura de 
Baião, através do Secretário Municipal Jones Nogueira Barros, informou que não autorizou nenhuma 
de suas unidades a anteciparem o calendário escolar.  

Fonte: Portal MPPA 

 
BELÉM: "Não existe recomendação para acabar com Ensino Médio na escola Bosque", frisa 

Promotora de Justiça. 

Ocorreu no dia 17 de dezembro, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do 
Ministério Pulico do Pará (CEAF), reunião ampliada que debateu o boato de que o Ministério Púbico 
havia recomendado o fim do Ensino Médio na Escola Bosque, em Outeiro, distrito de Belém. 

A reunião foi presidida pela promotora Maria das Graças Cunha, com a ajuda da 1º Promotora 
de Justiça Cível de Defesa Comunitária e da Cidadania de Icoaraci, Darlene Moreira, após um pedido 
do Sindicato dos Professores do Estado do Pará (Sintepp). 

Além do MPPA, compareceram na reunião professores e pais de alunos da Fundação Escola 
Bosque, que estavam alarmados com a notícia de uma possível extinção do ensino médio na referida 
instituição.   
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A polêmica toda foi gerada devido a uma interpretação equivocada de uma Recomendação 
Conjunta expedida em 2018 pelo Ministério Público Estadual e Federal e pelo Ministério Público de 
Contas dos Municípios ao Prefeito Municipal de Belém, Zenaldo Coutinho, para que sejam priorizados 
os investimentos na área da educação básica, com recursos suficientes para o cumprimento dos arts. 
208, incisos I e IV da CF/88, sob pena de emissão de parecer desfavorável das contas do município. 

Fonte: Portal MPPA 

 
CAPITÃO POÇO: MP ingressa com ação para garantir escola de qualidade em comunidade 

quilombola. 

Objetivando garantir condições completas para o funcionamento da Escola Pública de Ensino 
Regular na Comunidade Quilombola de Vila de Narcisa, no município de Capitão Poço, o MPPA, por 
meio do Promotor de Justiça Nadilson Portilho Gomes, ingressou com Ação Civil Pública contra o 
município de Capitão Poço e o Estado do Pará, em 18 de dezembro. 

Nadilson Portilho Gomes e Maria José de Carvalho Cunha, através de visita realizada na 
comunidade de Vila Narcisa, constaram que as crianças estavam sendo atendidas em escola municipal 
improvisada, construída em madeira, na casa de professora contratada pelo município, além de 
estarem em classe com série multisseriada, o que é vedado pela legislação educacional brasileira. 

Devido às comprovações, a ação foi ajuizada requerendo que o Estado do Pará e o município 
de Capitão Poço disponibilizem estabelecimento de ensino municipal e estadual para as crianças e 
adolescentes da Vila, com estrutura física adequada, mobiliário e equipamentos necessários, além da 
contratação de professores e demais funcionários suficientes. “Em caso de descumprimento, será 
cobrado o valor de R$ 20mil por dia de não atendimento da ordem judicial” disse o promotor. 

Fonte: Portal MPPA 

 
CAPITÃO POÇO: MPPA ingressa com ação civil em favor da Escola Belina Campos Coutinho. 

O MPPA, por meio do promotor de Justiça Nadilson Portilho Gomes, ajuizou, no dia 19 de 
dezembro, Ação Civil Pública contra o Estado do Pará e o município de Capitão Poço, para garantir 
condições completas para funcionamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Belina 
Campos Coutinho. A situação precária da escola foi constatada em visita realizada no dia 12 de 
dezembro, em visita realizada pela PJ de Capitão Poço.  

A Promotoria requer que o Estado do Pará e município de Capitão Poço sejam obrigados a 
disponibilizar estabelecimento de ensino para os estudantes, professores e servidores da escola, com 
toda a estrutura adequada. Deverá ser feito levantamento pelos gestores de todos os estudantes do 
ensino fundamental e médio que foram matriculados no estabelecimento de ensino e abandonaram os 
estudos, bem como daqueles que se encontram evadidos ou repetentes da escola. 

O MPPA requer, ainda, que o não cumprimento proposto implique em multa diária no valor de 
R$ 20 mil. Requer ainda que Estado e Município sejam condenados a indenizar, por danos morais 
coletivos, todos os alunos que estudaram e estudam na Escola Belina Campos Coutinho nas situações 
descritas, inclusive funcionários que trabalharam e trabalham, no montante total de R$ 300 mil, a ser 
dividido proporcionalmente entre os mesmos.  

Fonte: Portal MPPA 
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MAGALHÃES BARATA: Promotoria expede Recomendações para a realização de obras em 
escolas. 

A PJ de Magalhães Barata recomendou ao Prefeito do Município, Gerson Miranda Lopes e à 
Secretaria de Educação, para que sejam realizas obras e melhorias estruturais na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Erchides Monteiro e Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lea 
Oeiras Lisboa. 

As recomendações são baseadas nas visitas de inspeção realizadas pelo MPPA nas escolas, 
onde foi constatado que existe apenas um banheiro feminino e um masculino em cada instituição para 
o uso comum de alunos e servidores; que o bebedouro da escola Erchides Monteiro não funciona há 
mais de um mês; as salas possuem dois ventiladores, porém, apenas um funciona adequadamente e 
que na escola Professora Lea Oeiras Lisboa há ventiladores, porém não estão instalados. 

O MEC orienta que os banheiros devem ser implantados próximos às salas de atividades, não 
devendo ter comunicação direta com a cozinha, bem como que seja respeitada a proporção de 1 vaso 
sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 20 crianças, o que não tem sido ofertado pelas escolas. 

Com base na recomendação o MPPA, em ambas as escolas devem ser construídos um 
banheiro feminino e um masculino, em 60 dias, respeitando a autonomia das crianças com adaptação 
dos equipamentos às suas proporções e alcance, reservada especial atenção à prevenção de 
acidentes, utilizando piso antiderrapante, principalmente próximo às áreas do chuveiro e cantos 
arredondados nos equipamentos, devendo comprovar as medidas adotadas até o início do ano letivo 
de 2019. O descumprimento das medidas nos prazos estabelecidos, resultará multa diária no valor de 
R$ 1 mil por atraso. 

Fonte: Portal MPPA 

 
CAPITÃO POÇO: MPPA ingressa com ação para garantia de alimentação escolar. 

Com o objetivo de garantir o fornecimento de alimentação escolar aos alunos das escolas 
municipais e estaduais em Capitão Poço, o MPPA, através do promotor de Justiça Nadilson Portilho 
Gomes, ingressou com Ação Civil Pública contra o município. Denúncias foram apresentadas sobre a 
falta de alimentação nas escolas do município, que foram confirmadas por professores e servidores e 
em visitas realizadas pelo MPPA as escolas. Dessa forma, foi instaurado o Inquérito Civil Público n.º 
12/2018-MPE/PJCP para apurar as denúncias. 

O promotor explicou que “o problema não foi só confirmado, mas continua prejudicando 
drasticamente a aprendizagem dos alunos, sendo que, conforme declarações tomadas na Promotoria 
de Justiça de Capitão Poço e em visitas em algumas escolas no mês de dezembro de 2018, esse 
problema continua, portanto, não sendo cumprida a Recomendação n.º 06/2018-MP/PJCP, expedida 
pelo MPPA para solução dessa situação”. 

O MPPA requer que o município cumpra sua obrigação de fornecer alimentação escolar aos 
estudantes dos estabelecimentos de ensinos do município, sendo esta alimentação de qualidade e em 
quantidades que atendam a demanda, além de um cardápio que inclua produtos regionais e naturais, 
sob a supervisão de profissional de nutrição, e da conscientização da população a respeito da 
importância merenda escolar. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa no valor de R$ 
3 mil.  

Fonte: Portal MPPA 
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BELÉM: Ministério Público ajuíza Ação Civil para garantir ensino médio na FUNBOSQUE. 

O MPPA ajuizou, no dia 19 de dezembro, Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência 
contra a FUNBOSQUE. Na ação, o MPPA requer, liminarmente, que a Justiça determine a suspensão 
do ato administrativo que extinguiu o ensino médio, com a consequente abertura de matrículas para 
70 vagas para o 1º ano do Ensino Médio Integral. 

A medida judicial visa atender à demanda dos alunos da comunidade interessados em cursar 
o ensino médio integrado ao curso técnico em meio ambiente na FUNBOSQUE, devendo, em caso de 
descumprimento, ser imposta à Fundação, na pessoa da gestora responsável, pena de multa diária no 
valor de R$ 10 mil. 

No mérito, a Promotoria requer a anulação do ato administrativo que extinguiu o ensino médio 
na Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira”, com a manutenção no ensino médio integrado ao curso 
técnico em meio ambiente, consoante determina o art. 4º, inciso II, da Lei n.º 7.747/95. A ação do 
MPPA é assinada pela 1ª Promotora de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos 
Direitos Humanos, Maria das Graças Corrêa Cunha, e pela Promotoria de Justiça Cível de Defesa 
Comunitária e da Cidadania de Icoaraci, Darlene Rodrigues Moreira.  

Fonte: Portal MPPA 

 
BELÉM: ACP visa garantir educação de qualidade aos alunos da EEEIF Santa Terezinha. 

A garantia de educação de qualidade e em ambiente seguro dos alunos da Escola Estadual 
de Ensino Infantil e Fundamental Santa Terezinha, motivou ajuizamento de Ação Civil Pública em face 
do Estado do Pará e do Preventório Santa Terezinha, pela 2ª Promotora de Justiça dos Direitos 
Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, Suely Aguiar Catete.  

A ação requer, dentre outros pedidos, início imediato de obras de reforma da parte térrea do 
prédio onde funciona a escola, que apresenta problemas de estrutura. A PJ requer, ainda, que o Estado 
do Pará disponibilize verba para as obras, que, se necessário, deverá ser remanejado de outra fonte 
do Plano Plurianual estadual 2016-2019, além da oferta de matrícula aos alunos e garantia de 
continuidade da escola, se necessário em outro local, enquanto não concluída a reforma. Em caso de 
descumprimento, pede imposição de multa diária aos gestores responsáveis, no valor de R$ 10 mil. 

A ACP foi ajuizada após tentativas de resolver a questão extrajudicialmente. Desde o ano de 
2013 o MPPA acompanha a situação da escola, quando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Pará informou que uma obra no 2º andar estaria prejudicando a escola, com infiltrações, 
mofo, alagamento e rachaduras.  

Fonte: Portal MPPA 

 
 MAGALHÃES BARATA: Promotoria de Justiça celebra TAC para regularizar situação da 

merenda nas escolas. 

Repasse de merenda escolar insuficiente para atender a demanda de alunos, falta de 
materiais de limpezas, forro quebrado, frutas estragadas para a merenda, além de banheiros em locais 
inadequados. Essa é a realidade dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Madalena 
Nascimento Silva, no município de Magalhães Barata, de acordo com informações que chegaram à 
Promotoria de Justiça do município, e que foram contatadas no dia 20 de novembro em visita realizada 
por servidores do MPPA. 
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Por esses motivos, o MPPA por meio da Promotora de Justiça Titular do município, Brenda 
Corrêa Lima Ayan, celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município, no dia 18 de 
dezembro, com base no Inquérito Civil n.º 005/2014-MP/PJMB que tramita na PJ de Magalhães Barata, 
cujo objeto é o cumprimento da Recomendação n.º 04/2015-MP/PJM. 

No TAC, a Prefeitura de Magalhães Barata se compromete a concluir a colocação de forro na 
escola (corredor da parte da frente), até o início do ano letivo de 2019, obrigando-se também a construir 
banheiros para uso exclusivo dos alunos (um masculino e um feminino), que deverão ser implantados 
próximos às salas de atividades, não devendo ter comunicação direta com a cozinha e com o refeitório. 

O Termo de Ajustamento foi idealizado com base na Constituição Federal e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), que estabelecem que é dever da sociedade e do poder público 
garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à 
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho (art. 205 da CF/88 e art. 53, caput, do ECA), assegurando educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. 

Fonte: Portal MPPA 

 
 CAPITÃO POÇO: MP ACP para garantir cumprimento do ano letivo e horas aulas anuais. 

O MPPA, por meio Promotor de Justiça em exercício, Nadilson Portilho Gomes, propôs Ação 
Civil Pública (ACP) no dia 19 de dezembro contra o Estado do Pará e Município de Capitão Poço, para 
garantir o cumprimento do ano letivo do ano de 2018 e do ano letivo de 2019 no município. 

O MPPA requer que sejam o Estado e Município obrigados a cumprirem os 200 dias letivos e 
800 horas-aula, para o ano de 2018, e formularem o calendário escolar do ano de 2019, previsto na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, bem como que sejam cadastrados e matriculados 
todos os estudantes da educação básica e ensino médio que estão fora da escola e que forneçam o 
quantitativo de dias letivos e horas-aulas efetivamente cumpridas no território municipal de Capitão 
Poço no ano de 2018. 

Em caso de descumprimento, pede o Ministério Público seja aplicada multa diária no valor 
equivalente a R$ 20 mil, além da indenização decorrente de danos morais e coletivos todos os alunos 
que estudaram e estudam nos estabelecimentos de ensinos de suas responsabilidades no município 
de Capitão Poço, nas situações antes descritas, no montante total de R$ 300 mil, a ser dividido de 
forma proporcional entre os mesmos, e o montante daqueles que não forem encontrados ou desistirem 
de suas partes, sejam revertidos aos Conselhos Escolares dos aludidos estabelecimentos de ensino 
estadual em questão, ou seja revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos e Coletivos.  

Fonte: Portal MPPA 

 
 BELÉM: Justiça acata ação do MPPA e determina matrícula para alunos de ensino médio na 

FUNBOSQUE. 

A Justiça Estadual deferiu pedido liminar do MPPA em ação civil impetrada pelas promotoras 
de Justiça Maria das Graças Corrêa Cunha e Darlene Rodrigues Moreira, as quais tiveram o apoio da 
Promotora de Justiça Eliane Moreira, determinado que a Fundação Escola Bosque (FUNBOSQUE) 
abra matrícula para 70 vagas para o 1º ano do Ensino Médio Integral, para atender à demanda dos 
alunos da comunidade interessados em cursar o ensino médio integrado ao curso técnico em meio 
ambiente na FUNBOSQUE. 
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Em caso de descumprimento, segundo a decisão judicial, deve ser aplicada pena de multa 
diária no valor de R$ 10 mil, na pessoa da gestora responsável. 

Na ACP, o Ministério Público alega que a FUNBOSQUE tem como área de atuação, também, 
o ensino médio integrado ao curso técnico em meio ambiente, consoante preconizam o art. 7º, § 1º, 
da Lei n.º 7.722/94 e o art. 4º, inciso II, da Lei n.º 7.747/95. 

Diz o referido art. 4º, II, da Lei n.º 7.747/95, ser um dos objetivos a “atuação e manutenção da 
Escola de Segundo Grau, em tempo e atenção integral, em caráter profissionalizante, voltado para 
cursos que preparem os estudantes para o gerenciamento dos bens da Amazônia e - em especial - do 
Arquipélago do Guajará, com ênfase aos cursos de formação de técnicos em manejo da fauna, da flora 
e em ecoturismo”. 

Confira a decisão na íntegra aqui. 

Fonte: Portal MPPA 

 
 CAPITÃO POÇO: MP ingressa com ação em favor das crianças e adolescentes da Vila Canaã. 

O MPPA, através do promotor de Justiça Nadilson Portilho Gomes ingressou Ação Civil 
Pública, objetivando garantir condições completas para funcionamento da Escola Novo Paraíso, 
localizada na Vila Canaã, no município de Capitão Poço. A ação tem por réu o município e foi ajuizada 
no dia 19 de dezembro. 

Em visita realizada por conselheiros tutelares no dia 5 de dezembro de 2018, foi constatado 
que os alunos da Escola Novo Paraíso, que antes funcionava dentro da fazenda, estavam tendo aulas 
na sede da Associação da Vila, não tendo mínimas condições de funcionamento. 

Para buscar solucionar os problemas a ação foi ajuizada e tem dentre os pedidos a obrigação 
do município em disponibilizar um estabelecimento de ensino municipal para as crianças e 
adolescentes da Vila de Narcisa, com toda a estrutura física adequada, com todo mobiliário e 
equipamentos necessários. O Promotor de Justiça pede ainda que sejam contratados professores e 
demais funcionários suficientes para o estabelecimento de ensino. 

No caso de descumprimento da medida concedida, será instaurada multa no valor de R$ 20 
mil, por dia de não atendimento da ordem judicial.  

Fonte: Portal MPPA 
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REUNIÕES 

 

1. Reunião de Avaliação do Projeto de Tutoria. 

Ocorreu, no dia 11 de dezembro de 2018, às 08h, na sede da PJ de Parauapebas, a Reunião 
de Avaliação Final do Termo de Cooperação Técnica do Projeto de Tutoria, que é celebrado entre o 
MPPA, MPT, Vale S/A, SEDUC e a Prefeitura de Parauapebas.  

O encontrou teve a direção de Leane Barros Fiuza de Mello, Coordenadora do CAO/IJ, e 
contou com a participação de Adonis Tenorio Cavalcanti, Promotor de Justiça Substituto, que responde 
pelo 5º cargo da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Parauapebas, Ana Luiza Noronha 
Lima, Procuradora do Trabalho do MPT/PRT Marabá, Rosália Carvalho Santos, Analista de Recursos 
Humanos da Vale S/A, Elisangela Santos Martins, Coordenadora Pedagógica da Secretária Municipal 
de Educação de Parauapebas - SEMED, José Sena da Silva, Diretor da 21ª Unidade Regional de 
Educação de Parauapebas - SEDUC, Valdelice Cardoso Dos Santos, Coordenadora do Departamento 
de 3º e 4º Ciclos – SEMED, Izael Lustosa Araújo, Coordenador Pedagógico - SEMED, e Marina 
Tocantins Kabuki, Assessora do CAO/IJ.  

Na ocasião, a Coordenadora do CAO/IJ pontuou o trabalho que foi realizado ao longo do ano 
de 2018 pela PJ da Infância e Juventude de Parauapebas, através de sua titular, a PJ Maria Cláudia 
Vitorino Gadelha, referentes a demandas relevantes e prioritárias destinadas aos adolescentes e 
jovens que não conseguem acesso a política de inserção no mercado de trabalho. A Coordenadora 
assinalou o cenário envolvendo os adolescentes inseridos no sistema socioeducativo e o processo de 
marginalização no qual são submetidos.  

Ana Luiza Noronha Lima expôs o projeto que vem sendo desenvolvido pelo MPT/Marabá e 
pela ONG “Obra Kolping”, que atende um público com alta vulnerabilidade social, incluindo os 
socioeducandos ou egressos do sistema socioeducativo. Por sua vez, a representante da Vale S/A, 
Rosália Carvalho Santos, assinalou o projeto que vem sendo desenvolvido pela empresa, que visa a 
qualificação de pessoas portadoras de necessidades especiais.  

Foi esclarecido que, em Parauapebas, a Secretaria Municipal de Assistência Social é a 
responsável pela execução das medidas socioeducativas em Meio Aberto, de Liberdade Assistida, e 
Prestação de Serviços à Comunidade, enquanto que a FASEPA é a responsável pela execução da 
medida socioeducativa de internação.  

Na ocasião foi ressaltada a importância da educação ser tratada de forma multidisciplinar, e 
a continuidade do Projeto de Tutoria. A SEDUC e SEMED apresentaram os relatórios das atividades 
desenvolvidas, referente ao 3° Semestre de execução do Projeto de Tutoria.  

A Coordenadora do CAO/IJ, Leane Fiuza, assinalou que o MPPA, por meio da PJ do município 
de Parauapebas, está à disposição da SEDUC e da SEMED para fomentar, junto ao empresariado do 
município, a execução de atividades nos modeles do Projeto Tutoria, em razão dos ótimos resultados 
alcançados.  

Fonte: CAO/IJ 
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AGENDA DE EVENTOS 

 
 

JANEIRO 
 
 

 BELÉM/PA: Reunião dos Coordenadores dos CAO’s 

Data: 09/01/2019, às 09h. 
Local: Sala de reuniões dos CAO’s 
 
 

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

       Data: 16/01/2019, às 10:30h. 
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: Reunião do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes 

Data: 29/01/2019. 
Local: Auditório da PJ da Infância e Juventude 
Pauta: 
1) Proposta de alteração do Regimento Interno para organização de Gestão Compartilhada 

com definição de responsabilidade, Proposta: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º 
Secretário, 3º Secretário; 

2) Eleição da Gestão Compartilhada. 
 
 

 BELÉM/PA: Evento Observatório da Violência da ESMPA: “Diálogos Interinstitucionais – 
Diagnóstico da violência institucional contra crianças e adolescentes: perspectivas e 
solções” 

Data: 30/01/2019, de 08:30h às 18:45h. 
Local: Escola Superior da Magistratura do Estado do Pará 
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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 
ALDAIR DA SILVA FREIRE – Acadêmico de Ciências Sociais – UFPA 
JAQUELINE COSTA FERNANDES – Acadêmica do Curso de Direito - UNAMA 
NICOLE LOBATO RODRIGUES DA CUNHA – Acadêmica do Curso de Direito – FIBRA 
VERENA PEREIRA REIS – Acadêmica de Ciências Sociais – UFPA 
WALTER JOSÉ BRITO DA SILVA JÚNIOR – Acadêmico do Curso de Ciências Sociais – UFPA  
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