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Queridos leitores, 

O ano de 2019 se inicia e prosseguimos com novas 
edições do Boletim Informativo do CAO/IJ, destacando fatos de 
grande relevância para a infância e da juventude, em âmbito 
nacional e internacional. 

A presente edição noticia eventos e ações promovidas 
por órgãos governamentais e não governamentais que atuam em 
prol dos direitos do público infantojuvenil. 

Como de praxe, colecionamos, ainda, a jurisprudência 
mais atual e as recentes atividades desenvolvidas pelos 
membros do MPPA em todo o Estado. 

Desejamos a todos muito êxito e sucesso nas suas 
áreas de atuação voltadas à promoção de grandes realizações 
em defesa de nossas crianças e adolescentes. 

A equipe do Centro de Apoio Operacional da Infância e 
da Juventude permanece 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. PROTAGONISMO JUVENIL É FOCO EM SEMINÁRIO SOBRE SEXUALIDADE 

No dia 31 de janeiro de 2019, foi realizado o Seminário “Adolescência: Sexualidade e Direitos 
Humanos”, no auditório do prédio sede do MPPA, por iniciativa dos Centros de Apoio Operacional da 
Infância e Juventude e da Cidadania, em alusão à Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na 
Adolescência, instituída pela Lei n.º 13.798, de 03/01/2019.  

O incentivo ao protagonismo juvenil foi o principal foco do evento, construindo debates em 
torno das vivências de adolescentes e jovens, com os direitos sexuais e reprodutivos no cerne das 
discussões. Para a Coordenadora do CAO/IJ, Promotora de Justiça Leane Barros Fiuza de Mello, 
estender a temática do seminário foi importante por abordar assuntos pouco discutido nos meios 
jurídicos, que "inclusive desrespeita os direitos humanos", no que tange aos direitos sexuais e 
reprodutivos.  

A programação do seminário foi composta por 04 (quatro) painéis. O Painel I abordou o tema 
“Fortalecimento do Protagonismo Juvenil em Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos”. No tema 
“Desafios a interlocução dos coletivos jovens”, o palestrante Elias Costa, jovem ativista, fotógrafo e 
integrante do Coletivo “Tela Firme”, expôs sua experiência à frente do coletivo e de como o 
protagonismo dos jovens vem tentando transformar o espaço do bairro. “A interação entre os coletivos 
jovens e as políticas públicas é muito incipiente. Ainda temos dificuldades no aumento desse 
protagonismo, pelo fato de muitos espaços estarem fechados para os jovens, tanto fisicamente quanto 
na construção de políticas”. O segundo tema expôs as “Experiências Exitosas do Unicef”, tendo como 
palestrante a jornalista e oficial do Unicef na Amazônia, Ida Oliveira, que destacou a importância da 
escola como local de discussões e formação dos adolescentes. O último assunto debatido no Painel I 
foi “O Ministério Público como Agente Indutor do Ativismo Juvenil’, que contou com a palestra da 
Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Abaetetuba, Regina Luiza Taveira da Silva, que 
destacou o protagonismo juvenil como de suma importância para o momento que vivemos. “É preciso 
combater o adultocentrismo e garantir que a participação do adolescente seja autêntica, e não 
simbólica ou manipulada”, afirmou, citando a Resolução n.º 191, de 7 de junho de 2016, do Conselho 
Nacional dos Direitos do Adolescente (CONANDA). 

O Painel II ficou sob a coordenação de Marco Aurélio Lima do Nascimento, Promotor de 
Justiça, Coordenador do CAO/Constitucional, onde foram discutidas temáticas sobre educação sexual 
e questão de gênero, tendo como palestrante do tema “A discussão sobre gênero no ambiente escolar” 
a adolescente Lucas Alexandre Massias Costa, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade 
da Amazônia. O tema “A importância da educação sexual na prevenção à violência contra a criança e 
o adolescente” foi discutido pela psicológa Flávia Cristina Silveira Lemos, professora doutora da 
Universidade Federal do Pará. Ambas, pontuaram a importância da educação sexual nos currículos 
escolares, objetivando que crianças e adolescentes sejam conscientes e responsáveis ao terem 
conhecimento sobre seus corpos e direitos sexuais.  

Pela tarde, os debates seguiram com o Painel III, “Gravidez na Adolescência e Violência 
Sexual”, sob a coordenação de Priscilla Tereza de Araújo Costa Moreira, Promotora de Justiça da 
Infância e Juventude de Castanhal. Lucelena Souza Couto, estudante do ensino médio, palestrou com 
o tema “A trágica realidade das vítimas de abuso e exploração sexual”, compartilhando com todos os 
participantes do evento as suas experiências de vida e como vem lidando com as dificuldades que 
enfrenta desde a sua infância e durante sua adolescência. 
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O Painel IV, último da programação, teve como tema “Garantia do saudável desenvolvimento 
sexual”, e foi coordenado por Suely Regina Ferreira Catete, Promotora de Justiça da Saúde da Capital, 
cujo primeiro tema, “Reflexões sobre as dificuldades de diálogo sociofamiliar acerca da sexualidade 
juvenil”, foi conduzido pela palestrante Letícia Adélia de Sousa, jovem ativista e integrante dos projetos 
"EmPODERa Manas" e da Agência UNIPOP "Jovens Comunicadores da Amazônia". O segundo tema, 
“Programas e serviços de atenção à saúde do adolescente no Brasil”, palestrada pela médica 
especialista em Pediatria e Hebiatria e perita do TJPA, Maria Ivone Freitas de Oliveira, contou com a 
participação, como debatedoras, da adolescente, estudante do Ensino Médio e integrante da Agência 
UNIPOP "Jovens Comunicadores da Amazônia", Maria Eduarda Baia Dias, além de Nadilson Portilho 
Gomes, PJ de Capanema, e Andressa Érica Ávila Pinheiro, PJ de Mãe do Rio.  

O seminário objetivou, também, aprimorar a atuação dos membros e servidores do Ministério 
Público, fortalecer a interlocução do MPPA com a sociedade civil – em especial os jovens – e 
incrementar a política institucional do órgão ministerial no fomento do protagonismo juvenil em defesa 
dos direitos humano sexuais e reprodutivos. 

Fonte: Portal MPPA 

 

2. UNICEF CLAMA POR US$ 3,9 BI PARA AJUDAR CRIANÇAS EM CRISES HUMANITÁRIAS 
NO ANO DE 2019 

Mais de 34 milhões de crianças não têm acesso a serviços vitais de proteção infantil, o que 
coloca a sua segurança, bem-estar e também o seu futuro em risco, alertou na terça-feira, dia 29 de 
janeiro, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Destas crianças que vivem em situação 
de confronto armado ou desastres naturais e não contam com serviços de proteção infantil, 6,6 milhões 
estão no Iêmen. Outros 5,5 milhões vivem na Síria e 4 milhões na República Democrática do Congo. 

O UNICEF lançou apelo de exatos 3,9 bilhões de dólares para financiar a assistência em 
crises humanitárias ao longo de 2019. A agência da ONU explica que o orçamento permitirá fornecer 
água potável, nutrição, educação, saúde e proteção para 41 milhões de meninos e meninas em 59 
países em todo o mundo. “Hoje, milhões de crianças que vivem em meio a conflitos ou desastres estão 
sofrendo níveis horríveis de violência, sofrimento e trauma”, ressaltou a diretora-executiva do UNICEF, 
Henrietta Fore. 

Com o orçamento e a parceria de outras instituições de ajuda humanitária, o programa do 
UNICEF para 2019 inclui: dar apoio psicossocial para 4 milhões de crianças e cuidadores em todo o 
mundo; levar água potável para quase 43 milhões de pessoas; alcançar 10,1 milhões de crianças com 
educação básica formal ou não formal; imunizar 10,3 milhões de crianças contra o sarampo; e tratar 
4,2 milhões de crianças com desnutrição aguda grave. 

Fonte: ONU 

  

3. MANIFESTO GLOBAL PEDE O FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E JOVENS NAS 
ESCOLAS 

Jovens de todo o mundo postularam aos governos o fim da violência nas escolas e arredores, 
durante o Fórum Mundial de Educação, que ocorreu no Reino Unido em 22 de janeiro de 2019. O 
Manifesto Jovem #ENDviolence faz parte de um esforço coletivo para acabar com a violência dentro e 
nos arredores das escolas, chamado “Safe to Learn”, liderado por várias organizações, redigido no fim 
de 2018 por mais de 100 crianças e jovens de todo o mundo, incluindo a brasileira Lays dos Santos, 

http://www.mppa.mp.br/noticias/protagonismo-juvenil-e-destaque-no-seminario-adolescencia-sexualidade-e-direitos-humanos.htm
https://nacoesunidas.org/unicef-pede-us-39-bi-para-ajudar-criancas-em-crises-humanitarias-em-2019/
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que viajou à África do Sul, a convite do UNICEF, para representar meninas e meninos brasileiros. 

O manifesto pede que: os estudantes sejam levados a sério; estabeleçam regras claras; façam 
leis restringindo armas; garantam segurança na escola; forneçam instalações escolares seguras; 
capacitem professores e conselheiros; e ensinem sobre consentimento e resposta à violência sexual. 
O documento pede ainda, a proteção da diversidade e da tolerância nas escolas, independentemente 
de cultura, gênero, identidade, deficiência, orientação sexual, nacionalidade, raça, etnia, status de 
migração e religião; e proteção de todos os alunos – aqueles que experimentam violência e aqueles 
que se envolvem em comportamento violento. 

Com o manifesto, os jovens falaram sobre os perigos que enfrentam na escola todos os dias, 
incluindo brigas, pressão para participar de gangues, intimidação tanto presencial quanto online, 
disciplina violenta, assédio sexual e violência armada. 

Fonte: ONU  

 

4. GOVERNO E FUNDO DE POPULAÇÃO DA ONU LANÇAM PROJETO PARA DIALOGAR 
COM A JUVENTUDE BRASILEIRA 

A iniciativa DiverSUS, do Ministério da Saúde, difunde materiais em comunicação que 
dialoguem com as perspectivas e anseios dos jovens brasileiros. O projeto percorreu seis unidades 
federativas para reunir reflexões sobre identidades étnico-raciais, condições sociais, sexualidades e 
afetos. A iniciativa busca elaborar e difundir materiais em comunicação que dialoguem com as 
perspectivas e anseios das juventudes. 

Os materiais de comunicação foram produzidos por 5 jovens, que tiveram o acompanhamento 
de técnicas da Coordenação Geral do Ministério. O projeto percorreu cinco estados brasileiros, para 
produção de fotografias e vídeos. Foi ao Pará conversar com jovens negros e negras; em Pernambuco, 
entrevistou jovens em situação de rua; no Rio de Janeiro, jovens em regime de internação no sistema 
socioeducativo; no Acre, jovens multiplicadores de saúde e; no Amazonas, jovens indígenas.  

Paula Nishizima, fotógrafa e redatora no projeto, afirma que teve muitas experiências positivas 
na empreitada: “acho que o fato de um órgão do governo federal incorporar a educomunicação na 
execução de um projeto e se propor a executar esse projeto com jovens profissionais é muito legal. 
Para a gente, que acredita que a participação social é uma peça importantíssima da democracia, acho 
que isso demonstra uma abertura para dialogar e testar formatos que coloquem o jovem não só nesse 
lugar de dar ideias e trazer problemas, mas também de participar de alguma forma da construção das 
soluções também. Acho que o DiverSUS deu um pontapé muito importante em 2018 e a vontade é 
que ele possa continuar e se expandir em 2019 também”. 

Fonte: ONU  

 

  

https://nacoesunidas.org/manifesto-global-pede-fim-da-violencia-contra-criancas-e-jovens-nas-escolas-e-arredores/
https://nacoesunidas.org/governo-e-fundo-de-populacao-da-onu-lancam-projeto-para-dialogar-com-a-juventude-brasileira/
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DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA 

 

• AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 98878 2018/0131052-4 - DF: STJ, 
Quinta Turma, Relator: Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.. 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. 1.  PRISÃO PREVENTIVA.  PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. 
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
IRRELEVÂNCIA. 2. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 
143.641/SP.  CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO 
COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA 
O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.  CRIME DE TRÁFICO DE 0,9G DE CRACK. 3.  
INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE 
PROTEÇÃO.  CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. 4. 
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. 

1. O título que embasa a custódia cautelar da recorrente ainda é a sentença condenatória, 
cuja fundamentação foi mantida pelo Tribunal de  origem,  no  julgamento  do  habeas 
corpus impugnado no presente recurso.   Assim,  não   houve   substituição   do  título  nem  
da fundamentação, motivo pelo qual ainda persiste o interesse da defesa na  análise  da  
possibilidade  de conversão da prisão preventiva em domiciliar.  Ainda  que  assim não 
fosse, há precedentes desta Corte autorizando  a  concessão  de  prisão  domiciliar  mesmo 
em execução provisória  da  pena, não se podendo descurar, ademais, que a prisão 
domiciliar  é  instituto  previsto  tanto  no art. 318, inciso V, do Código  de  Processo  Penal,  
para substituir a prisão preventiva de mulher  com filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos; quanto no art. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que se refere à 
execução  provisória ou definitiva da pena, para condenada com filho menor ou deficiente 
físico ou mental. 

2.  O  precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do  Habeas  Corpus 
coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente  hipótese,  haja  vista a 
recorrente possuir uma filha de 2 anos  de  idade  e  o  crime  a ela imputado, tráfico de 
drogas, não envolver  violência  ou  grave ameaça, nem ter sido praticado contra 
descendente.  Relevante  assentar,  por  fim,  que  não  se verifica excepcionalidade  apta  
a  afastar  o  benefício.  As peculiaridades apresentadas  no  presente processo não 
revelam, em verdade, nenhuma nota  de  excepcionalidade  que  autorize  a  manutenção  
da  prisão preventiva, em detrimento do benefício da prisão domiciliar. 

3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a 
medida requer, mister autorizar a substituição da  prisão da paciente, ainda que se tratasse 
de execução provisória da  pena,  pela  prisão  domiciliar,  com  fundamento nos arts. 117, 
inciso  III,  da Lei de Execuções Penais e no art. 318, inciso V, do Código  de  Processo  
Penal,  com alicerce, ainda, no Preâmbulo e no art. 3º da Constituição Federal. Resgate do 
princípio constitucional da fraternidade. 

4.  Agravo  regimental  a  que  se  dá  provimento, para conhecer do recurso  em habeas 
corpus, dando-lhe provimento para conceder prisão domiciliar  a  ANA BEATRIZ 
RODRIGUES CAMPOS, sem prejuízo da fixação de  outras  medidas cautelares, a critério 
do Juízo a quo, inclusive monitoramento eletrônico. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1783154&num_registro=201801310524&data=20190204&formato=PDF
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• AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 1763919 2018/0228263-3 - RJ: STJ, 

Quinta Turma, Relator: Ribeiro Dantas, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 198 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO 
NÃO PROVIDO. 

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, segundo o art. 198 do ECA, nos 
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à   
execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o sistema do Código de 
Processo Civil. 

2. Assim, admite-se a aplicação do art. 942 do CPC/2015 aos procedimentos relativos ao 
ECA, como no caso destes autos, em que o julgamento da apelação foi por maioria. Na 
hipótese, a sistemática do Código de Processo Civil prevê a adoção da nova técnica de 
complementação de julgamento, com a tomada de outros votos em sessão subsequente 
ou na mesma sessão. Precedentes. 

3. Agravo regimental não provido. 

 
• AGRAVO DE INSTRUMENTO 8008019-14.2018.8.05.0000 - BA: TJ-BA, Terceira Câmara 

Cível, Relator: Jose Cicero Landin Neto, julgado em 28 de maio de 2018, DJe 23/02/2019. 

ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO 
INTERNO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA DA INFÂNCIA E JUVÊNTUDE. 

1. Agravante insurge-se contra decisão, proferida pela Juíza da 1ª Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de Feira de Santana, que assim dispôs: Diante do exposto, 
DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, com amparo no 
art. 64 § 1º do CPC, e determino a remessa dos autos à distribuição em uma das Varas da 
Fazenda Pública desta Comarca. 

2. Agravo Interno Prejudicado.  

3. Na espécie, verifica-se que a pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese 
contida no art. 148, IV, c/c art. 209 do ECA e, por sua vez, reconhece-se a competência 
absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em razão do relevante interesse 
social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado (art. 208, VII do ECA).  

4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lei especial e prevalece sobre a regra geral de 
competência das Varas de Fazenda Pública quando o feito envolver pedido em favor de 
criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso a serviços e tratamento de saúde, 
independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.  

5. Por sua vez, quanto ao pedido de tutela de urgência, cumpre observar, da leitura da 
decisão agravada, que a liminar deferida restou mantida, em conformidade ao quanto 
preceitua o art. 64, § 4º, do CPC. Diante do exposto, dá-se provimento ao presente recurso, 
para declarar a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de 
Santana para processar e julgar a ação de origem.  

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1790611&num_registro=201802282633&data=20190215&formato=PDF
https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/679305725/carta-de-ordem-criminal-co-80080191420188050000/inteiro-teor-679305734?ref=juris-tabs
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• AGRAVO DE INSTRUMENTO 0007394-62.2018.8.07.0000 - DF: TJ-DF, Terceira Turma 
Criminal, Relator: Nilsoni de Freitas Custódio, Julgado em 14/02/2019 DJe 20/02/2019. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMISSÃO JUDICIAL 
CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. 
REVOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
OITIVA PRÉVIA DO ADOLESCENTE. DESPROVIMENTO. 

1. A intimação do representado para comparecer em juízo, a fim de justificar o 
descumprimento de medida socioeducativa aplicada, se coaduna com os princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, dado que o prosseguimento do feito, 
sem sua oitiva, pode resultar em eventual privação indireta de sua liberdade. 

2. Assim, embora o art. 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente saliente que A medida 
aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, 
mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério 
Público, deve ser conferida ao agravado a oportunidade de prestar os esclarecimentos que 
desejar, antes que o magistrado decida sobre as consequências do ato.  

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

 
• APELAÇÃO CÍVEL 10702170733142001 - MG: TJ-MG, Quarta Câmara Cível Relator: Moreira 

Diniz, Julgado em 14/02/2019, DJe 19/02/2019. 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 
PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTRADA DE 
ADOLESCENTES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL. 
COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Constatada a entrada de menores em evento desacompanhados dos pais ou responsável 
legal, resta clara a necessidade de aplicação do artigo 258 do ECA. 

2. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 

 
• APELAÇÃO CÍVEL 0706073-28.2017.8.07.0018 - DF: TJ-DF, Primeira Turma Cível, Relatora: 

Simone Lucindo, Julgado em 30/01/2019, DJe 10/02/2019. 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. ESCOLA PÚBLICA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. RISCO À SAÚDE E 
INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS. ACESSO À EDUÇÃO COM PADRÕES MÍNIMOS DE 
QUALIDADE. DEVER DO ESTADO. OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA ISONOMIA. RESERVA 
DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, competindo ao Poder 
Público sua oferta regular, com padrões mínimos de qualidade, primando pela saúde e 
integridade física dos alunos.  

2. Não configura violação ao princípio da separação dos poderes a determinação de 
implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais, a exemplo da 
educação. (Jurisprudência do STF e do STJ). 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/677981979/20180020075228-segredo-de-justica-0007394-6220188070000
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/677372279/apelacao-civel-ac-10702170733142001-mg/inteiro-teor-677372362?ref=juris-tabs
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/673621503/7060732820178070018-df-0706073-2820178070018
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3. Não deve ser acolhida a alegação genérica e abstrata da reserva do possível como matéria 
de defesa, quando o ente público não produz provas que demonstrem especificamente a 
inexistência de recursos para concretizar a política pública de prestação adequada de 
educação aos alunos, mediante a realização de reforma em escola pública com condições 
precárias, que colocam em risco a saúde e integridade dos alunos.  

4. Remessa oficial. 

5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDAS. 

 

• SEGREDO DE JUSTIÇA 0011526-15.2016.8.07.0007 - DF: TJ-DF, Sétima Turma Cível, 
Relator: Leila Arlanch, por unanimidade, julgado em 19/12/2018, DJe 07/01/2019. 

CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAÇÃO ASSISTIDA. 
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 

1. A regulamentação das visitas deve atender ao melhor interesse dos menores, garantindo a 
convivência com ambos os genitores, sem prejuízo de sua rotina, observando a faixa etária 
da criança e assegurando o seu bem-estar físico, emocional e intelectual. 

2. O modelo de visitação deve observar os interesses do menor, sob a premissa de que toda 
criança ou adolescente tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência familiar, 
conforme linhas mestras vertidas pelo art. 19 do ECA. 

3. O julgador monocrático, ao estabelecer a forma da visitação materna, foi cauteloso, na 
medida em que, além de buscar uma aproximação comedida, de forma supervisionada, de 
modo que não afete ainda mais a segurança da adolescente e o convívio materno-filial, 
ressaltou que o regime constitui cláusula não sujeita ao trânsito em julgado material, 
podendo ser modificada, caso seja demonstrada alteração fática com relação à mãe, 
sobretudo quanto ao seu devido tratamento e acompanhamento psiquiátrico. 

4. Recurso não provido. 

 
• APELAÇÃO CIVEL 0739400-15.2017.8.07.0001 - DF: TJ-DF, Quarta Turma Cível, Relator: 

Luís Gustavo B. de Oliveira, por unanimidade, julgado em 12/12/2018, DJe 07/01/2019. 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. 
CEBRASPE. INSCRIÇÃO. FALTA DE HOMOLOGAÇÃO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO. EXCLUSÃO DO ALUNO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA 
INSCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 

1. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, 
que passam a concorrer em igualdade de condições. 

2. A Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente encartam princípios e 
regras protetivas do menor, e que obrigam a releitura da ordem jurídica a luz desses 
parâmetros éticos normativos, para se alcançar o fim pretendido pelo constituinte originário 
e derivado. Para a Administração, sua observância é vinculante, ou seja, se seus atos deles 
se afastarem, padecerão de manifesta ilegalidade, como carecerão de um requisito que lhe 
é intrínseco, o interesse público. 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/662336516/115261520168070007-segredo-de-justica-0011526-1520168070007
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/662336289/7394001520178070001-df-0739400-1520178070001
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3. É desarrazoado e desproporcional o ato administrativo de recusa à homologação 
definitivamente da inscrição de menor no Programa de Avaliação Seriada - PAS, em razão 
de negligência ou omissão da respectiva instituição de ensino, que deixou de comunicar 
sua matricula regular e série. Ainda que o próprio aluno possa diligenciar junto ao próprio 
colégio tal declaração, não se pode esperar e impor ao menor uma obrigação que caberia 
a terceiro. 

4. A obediência ao princípio da legalidade deve ser feita em conformidade com a razoabilidade 
e a proporcionalidade, porque é indispensável que haja coerência entre a situação concreta 
enfrentada e a solução administrativa proposta. 

5. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de 
urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2016/2018) impediria sua 
participação na etapa seguinte, acarretando violação à segurança jurídica e à isonomia. 

6. Correta a decisão que rechaça a impossibilidade de homologação definitiva da inscrição do 
aluno e participação no PAS, em razão de omissão imputável à instituição de ensino 
responsável pela homologação. 

7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 

 

• APELAÇÃO CRIMINAL 0008063-05.2015.8.07.0006 - DF: TJ-DF, 2ª Turma Criminal, Relator: 
Roberval Casemiro Belinati, por unanimidade, julgado em 14/02/2019, DJe 25/02/2019. 

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. 
CRIME DE SUBMISSÃO DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA 
AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. 
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO 
CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA CORRELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. A condenação do réu por fato não descrito na denúncia caracteriza a violação ao princípio 
da correlação entre a acusação e a sentença. 

2. Se a denúncia narra que o réu, agindo com dolo direto, praticou o crime de submissão de 
criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou 
constrangimento, e o réu é absolvido por ausência de prova de que agiu dolosamente, não 
se admite a inovação de tese em sede de recurso para atribuir ao recorrido a prática do 
crime por dolo eventual, sem que a denúncia tenha descrito que ele assumiu o risco de 
produzir o resultado lesivo decorrente do delito, sob pena de violação ao princípio da 
correlação. 

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória confirmada. 

 
• SEGREDO DE JUSTIÇA 0000813-63.2016.8.07.0012 - DF: TJ-DF, Terceira Turma Criminal, 

Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 21/02/2019, DJe 25/02/2019. 

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES 
COERENTES E SEGURAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. ERRO DE TIPO INCABÍVEL. 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/679588114/20150610081809-df-0008063-0520158070006
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/679588815/20161210008299-segredo-de-justica-0000813-6320168070012
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CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À IDADE DA OFENDIDA.DELITO DE FACILITAR OU INDUZIR O 
ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU 
PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. CRIME MEIO. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia, 
consoante as declarações seguras e coesas da vítima, as quais se encontram em 
consonância com o depoimento das testemunhas, não merece acolhimento o pleito 
defensivo para absolvição por insuficiência de provas. 

2. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, 
assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e 
seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, caso dos autos. 

3. Demonstrado que o réu tinha plena ciência da idade da vítima à época dos fatos, não 
merece acolhimento o pleito para reconhecimento de erro de tipo (artigo 20 do CP). 

4. Demonstrado nos autos que o crime previsto no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do 
ECA, configurou-se como crime meio para a prática do crime mais grave, de estupro de 
vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), deve ser por este absorvido, razão pela qual deve 
ser afastada a condenação do réu pela prática autônoma do crime previsto no artigo 241-
D, inciso I, do ECA. 

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
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O MPPA E A DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA: PJ vai realizar Escuta Social e capacitação de conselheiros.  

A Promotoria de Justiça de São Geraldo do Araguaia promoveu, nos dias 17 e 18 de janeiro, 
o evento “Escuta Social”, com a finalidade de colher sugestões, reclamações e outras notícias sobre 
educação e saúde nos municípios de São Geraldo do Araguaia e Piçarra, visando conhecer o anseio 
da população sobre os temas no ano de 2019, bem como estreitar a relação entre o Ministério Público 
e a população, que terá mais um canal aberto e facilitado de acesso ao órgão. 

Segundo o Promotor de Justiça Erick Ricardo Fernandes, a “Escuta Social” traz elementos 
importantes para o conhecimento do promotor sobre os problemas do município em vários setores, 
encurtando muitas vezes a solução dos impasses apresentados, tendo em vista que são convidados 
a participar do evento representantes de vários setores.  

Além do evento mencionado, a promotoria também irá promover um curso de capacitação 
para os conselheiros tutelares e membros da rede de proteção à infância e adolescência, que será 
desenvolvido segundo ementa específica. O curso de capacitação tratará de temas e modelos mais 
trabalhados pelo Conselho Tutelar. 

Fonte: Portal MPPA 

 

CAPITÃO POÇO: MPPA ingressa com ação para garantir conclusão da reforma de escola.              

O MPPA, por meio do Promotor de Justiça de Capitão Poço, Nadilson Portilho Gomes, 
ingressou no dia 11 de janeiro com Ação Civil Pública contra o município de Capitão Poço e o Estado 
do Pará, objetivando garantir condições completas para funcionamento da Escola Estadual Osvaldo 
Cruz. "No mês de novembro de 2018, em visita realizada por esta Promotoria de Justiça, foi constatado 
que a escola estadual não tem condições nenhuma de funcionamento, pois o prédio apresenta 
estrutura precária, não tendo sido concluídas as obras necessárias e inexistindo mobiliário mínimo, 
nem quantidade adequada de servidores e professores", enfatizou o promotor. 

Na ACP, o MPPA requereu que Estado e Município sejam obrigados a disponibilizarem para 
os estudantes, professores e servidores da Escola Estadual Osvaldo Cruz, um estabelecimento de 
ensino com toda a estrutura física adequada. Também deverá ser realizado um levantamento de todos 
os estudantes que foram matriculados no estabelecimento de ensino citado e abandonaram os 
estudos, encontram-se evadidos ou repetentes da escola, além da realização de auditoria pelo Estado, 
por seu setor competente, nas obras da referida escola, para verificar se o contrato e aditivos foram 
cumpridos integralmente, no prazo máximo de 90 dias. 

Fonte: Portal MPPA 

 

CAPITÃO POÇO: MPPA ingressa com ação para garantir condições de funcionamento do 
Conselho Tutelar. 

O promotor de Justiça Nadilson Portilho Gomes ajuizou Ação Civil Pública com pedido liminar 
contra o Município, representado pelo Prefeito Municipal João Gomes de Lima, no dia 15 de janeiro, 
após visitação feita em dezembro de 2018 ao Conselho Tutelar do Município, onde comprovou que o 
prédio no qual funcionava estava em condições precárias. Constatou, igualmente, que o Município não 

http://www.mppa.mp.br/noticias/promotoria-de-justica-vai-realizar-escuta-social-e-capacitacao-de-conselheiros.htm
http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-ingressa-com-acao-para-garantir-conclusao-da-reforma-de-escola.htm
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vem cumprindo suas obrigações legais e constitucionais, no que diz respeito à proteção integral à 
criança e ao adolescente. 

A ação ajuizada requereu a concessão de medida liminar para que o município providencie 
provisoriamente, no prazo de 30 dias, local de trabalho adequado e de fácil acesso para o público em 
geral, além da destinação provisória de mobiliário de escritório suficiente para guarnecer o local de 
trabalho e suporte dos profissionais, da disponibilização de duas linhas telefônicas fixas e uma móvel 
para cada conselheiro, de um veículo de uso exclusivo do órgão e de um psicólogo e um assistente 
social, em tempo integral.   

 Em caso de descumprimento, o Município de Capitão Poço sofrerá multa diária equivalente 
a 10 mil reais, os quais, se aplicados, serão revertidos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 

Fonte: Portal MPPA 

 

SANTARÉM: Seminários abordam ensino de história e cultura afrobrasileira e indígena nas 
escolas.  

A 8ª Promotoria de Justiça de Santarém iniciou, no dia 22 de janeiro, programação de 
seminários para gestores de escolas de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, para tratar sobre a 
efetivação do ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena para alunos do ensino fundamental 
e médio, de acordo com as leis federais n.º 10.639/2013 e n.º 11.645/2008. 

O projeto, de iniciativa da Promotora de Justiça Lilian Regina Furtado Braga, tem parceria 
com a 5ª Unidade Regional de Ensino (URE), Instituto de Ciências da Educação (ICED) da 
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e Universidade Federal Fluminense (UFF). As 
capacitações serão estendidas a outros municípios do Baixo Amazonas, como Oriximiná, Juruti, 
Alenquer e Óbidos, com apoio das secretarias municipais de Educação e da Diocese.  

A Lei n.º 10.639/03 torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e 
estabelece o dia 20 de novembro como “Dia da Consciência Negra”. Já a Lei n.º 11.645/2008 propõe 
que o conteúdo programático inclua os diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, na formação da sociedade.   

A Promotora de Justiça Lilian Braga tomou a iniciativa de instaurar procedimento ao perceber 
que havia iniciativas, mas faltava discutir a operacionalização e capacitar os gestores. “O que estamos 
fazendo aqui é um debate para definir as formas de instrumentalizar a efetividade dessas legislações 
nas escolas”, explicou.  

Fonte: Portal MPPA 

      

MÃE DO RIO: MPPA instaura inquérito civil para apurar mudanças na matrícula de alunos. 

No dia 24 de janeiro, a Promotora de Justiça de Mãe do Rio, Andressa Érica Ávila Pinheiro, 
realizou reunião com mães e responsáveis de alunos da rede escolar municipal que residem nas 
Comunidades do “Km 33” (Vila Fátima e outras), localizadas na zona rural do município, promovendo, 
em seguida, a assinatura de portaria de instauração de Inquérito Civil (Portaria n.º 002/2019 – 
MP/PJMR), com objetivo de garantir a matrícula dos discentes nas escolas onde estavam previamente 
matriculados e, preventivamente, a manutenção do transporte escolar às crianças e adolescentes. 

http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-ingressa-com-acao-para-garantir-condicoes-de-funcionamento-ao-conselho-tutelar.htm
http://www.mppa.mp.br/noticias/seminarios-abordam-ensino-de-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-indigena-nas-escolas.htm
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Segundo informações trazidas por mães e responsáveis, a Secretária de Educação Municipal, 
Maria da Conceição da Silva Santana, reuniu com pais, mães e responsáveis no final do ano de 2018, 
relatando a possibilidade de remanejamento de alunos da zona urbana para a zona rural, com vistas 
a cortar gastos orçamentários com transporte público escolar. 

Diante da urgência da questão, o Ministério Público Estadual expediu ofício, em 16 de janeiro 
de 2019, à Secretaria de Educação, solicitando informações acerca dos fatos relatados, bem como 
entrou em contato por meio telefônico, com a Secretária de Educação, no dia 17 de janeiro, no intuito 
de marcar reunião para o mesmo dia, a fim de que fossem discutidas a falta de normativa para 
remanejamento dos alunos de forma isonômica, o tratamento desigual dado aos alunos, condicionando 
a matrícula nas escolas à responsabilidade sobre o transporte, e a estrutura das escolas da zona rural. 

 “Considero imprescindível a atuação do Ministério Público Estadual no presente caso, uma 
vez que a Secretaria de Educação Municipal, no início deste ano, orientou as escolas do município a 
não mais rematricularem nas escolas da Zona Urbana, alunos que fossem residentes na Zona Rural, 
ainda que sem qualquer normativa para disciplinar a forma que o remanejamento de alunos seria feito, 
o que foi comunicado ao Ministério Público no dia 10 de janeiro de 2019”, frisou a Promotora. 

Fonte: Portal MPPA 

 

 ABEL FIGUEIREDO: MPPA recomenda à prefeitura a convocação de conselheiros tutelares 
suplentes.  

No dia 23 de janeiro, o MPPA, por meio da Promotora de Justiça Aline Cunha da Silva, 
respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de Rondon do Pará, expediu recomendação ao Prefeito 
Municipal de Abel Figueiredo, Hidelfonso de Abreu Araújo, e à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Francilene da Silva Araújo, para que convoquem os suplentes dos conselheiros tutelares do 
município que porventura estejam de férias ou licença, para exercerem as referidas funções, diante do 
afastamento dos conselheiros que são titulares. 

De acordo com o teor da Recomendação n.º 001-2019/1ª PJRP, a convocação deve ser feita 
obedecendo a ordem de votação no respectivo processo de escolha dos conselheiros. Segundo a 
promotora Aline Cunha, a convocação dos suplentes tem o objetivo de evitar o prejuízo ao regular 
serviço público, diante da impossibilidade de membros titulares do Conselho Tutelar exercerem a 
função, devido a férias ou afastamento por licenças. “A ausência reiterada de um membro de um órgão 
colegiado, como é o Conselho Tutelar, prejudica sobremaneira o funcionamento do mesmo. Por isso 
é autorizada a convocação do suplente, nas hipóteses de férias e afastamentos dos conselheiros 
titulares”, ressalta a promotora.  

Fonte: Portal MPPA 

 

ALENQUER: TAC garante pagamento de salários atrasados de servidores da educação.  

A Promotoria de Justiça de Alenquer firmou, no dia 23 de janeiro, Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com a Prefeitura de Alenquer e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 
do Estado do Pará (SINTEPP), estabelecendo compromissos e prazos para resolver o atraso de 
pagamentos dos salários dos servidores da educação municipal, que resultou em greves e prejuízos 
para os alunos em 2018. O TAC prevê multa pessoal ao Prefeito e Secretário Municipal de Educação 
em caso de descumprimento. 

http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-instaura-inquerito-civil-para-apurar-mudancas-na-matricula-de-alunos.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-recomenda-a-prefeitura-que-convoque-conselheiros-tutelares-suplentes.htm
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O acordo, proposto pelo Promotor de Justiça Adleer Calderaro Sirotheau e assinado pelo 
Prefeito de Alenquer, Juraci Sousa, pelo Secretário Municipal de Educação, Adivanildo Lucena, pelo 
advogado do município, Renato Jardim, e por dois coordenadores do SINTEPP, João Augusto Araújo 
e Alberto de Sousa, prevê cronograma de reposição de aulas, lotação de professores concursados, 
prazos para quitação de pagamentos, não desconto de dias parados e outros compromissos. 

O Ministério Público vai fiscalizar o cumprimento do TAC e, além de imposição de multas por 
descumprimento, poderá propor ação civil pública, instaurar inquérito policial ou mesmo ação penal, 
caso necessário. 

Fonte: Portal MPPA 

 

ÓBIDOS: MPPA e parceiros promovem discussões com gestores e professores do município.     

A promotoria de justiça de Óbidos acompanhou no dia 25 de janeiro, o seminário intitulado 
“Quebrando o silêncio e promovendo a efetiva implementação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008” 
realizado no auditório da escola Professor Mauricio Hamoy. A iniciativa é parte do projeto iniciado em 
Santarém pela promotora Lilian Braga, para tratar do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena para alunos do ensino fundamental e médio. Também ocorreu no mesmo dia a apresentação 
da produção acadêmica do curso de especialização em Saúde da Família e da Comunidade - Pronera. 
A promotora de justiça Lilian Braga participou dos eventos.  

A Lei 10.639/03 torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e estabelece 
o dia 20 de novembro como “Dia da Consciência Negra”. A 11.645/2008 propõe que o conteúdo 
programático deve incluir os diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, a cultura negra e indígena brasileira. 

Fonte: Portal MPPA 

 

BELÉM: Violência contra crianças e adolescentes é tema de debate na Escola Superior da 
Magistratura do Pará.  

A Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e 
Juventude, Leane Barros Fiuza de Mello, participou, no dia 30 de janeiro, como expositora no projeto 
intitulado "Diagnóstico da violência institucional contra crianças e adolescentes: perspectivas e 
soluções", realizado na Escola Superior da Magistratura. e que contou com a participação de 
especialistas debatendo o tema “O Ministério Público do Estado do Pará e o sistema de proteção da 
criança e do adolescente". 

Programação completa aqui. 

Fonte: Portal MPPA  

 

 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA: Promotoria de Justiça promove capacitação sobre atuação 
do Conselho Tutelar. 

O Promotor de Justiça de São Geraldo do Araguaia, Erick Ricardo de Souza Fernandes, 
ministrou capacitação ao Conselho Tutelar dos Municípios de São Geraldo do Araguaia e de Piçarra, 
com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o objetivo e o trabalho do Conselho Tutelar. 

http://www.mppa.mp.br/noticias/tac-garante-pagamento-de-salarios-atrasados-de-servidores-da-educacao.htm
http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-e-parceiros-promovem-discussoes-com-gestores-e-professores-do-municipio.htm
http://www.mppa.mp.br/data/files/A5/86/A0/4B/16F986101D580786180808FF/Programacao.jpg
http://www.mppa.mp.br/noticias/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-e-tema-de-debate-na-escola-de-magistratura.htm
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A capacitação contou com a presença de integrantes da rede de proteção dos dois municípios. 
A rede é constituída por conselheiros tutelares e servidores do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de 
Educação. Dentre outros assuntos abordados, alertou os conselheiros sobre sigilo e confidencialidade 
dos casos, e ainda pontuou que o acolhimento institucional é medida excepcional e deve ser feita de 
forma fundamentada e com comunicação imediata ao juiz. 

"A capacitação oportunizou aos participantes momento para esclarecimento de dúvidas e 
contou com a participação ativa dos presentes", avaliou o promotor.  

Fonte: Portal MPPA  

 

 BELÉM: CEEVScCA debate implementação de gestão compartilhada. 

O MPPA sediou a 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado do Pará (CEEVScCA). A pauta previu discussão 
sobre alteração do Regimento Interno e sobre o processo eleitoral dos novos gestores. 

 A proposta discutida foi a implementação de um modelo de gestão compartilhada, que deverá 
ser exercida pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretários do Comitê. As responsabilidades dos 
membros e dos gestores foram redefinidas, a fim de garantir que a atuação dos diversos integrantes 
seja articulada. 

Participaram representantes de 18 instituições governamentais e não governamentais, que 
deliberaram a formação de uma Comissão de Transição, a qual planejará a mobilização da sociedade 
civil às eleições da nova gestão, prevista para maio de 2019. 

                   Fonte: Portal MPPA 

 

  

http://www.mppa.mp.br/noticias/promotoriapromovecapacitacao-sobre-atuacao-do-conselho-tutelar.htm
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REUNIÕES 

 

1. Reunião de definição das próximas atividades de execução do Termo de Cooperação n.º 
07/2018-MP/PA. 

No dia 16 de janeiro de 2019, às 10h30min, no Centro de Apoio Operacional da Infância e 
Juventude, ocorreu reunião para definição das próximas atividades de execução do Termo de 
Cooperação n.º 07/2018-MP/PA, com participação de Leane Barros Fiuza de Mello, Coordenadora do 
CAO/IJ, Marina Tocantins Kabuki, Assessora do CAO/IJ, Jean-François Yves Deluchey, professor 
doutor da UFPA, Ana Celina Hamoy e Suzany Ellen Risuenho Brasil, ambas do CEDECA-Emaús. 

A Coordenadora Leane Fiuza destacou a necessidade de planejamento das atividades a 
serem desenvolvidas, em 2019, para implementação do Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2018-
MP/PA, disponibilizando, ao CEDECA-Emaús e à UFPA, o material obtido pela Dra. Daniella Maria 
dos Santos Dias, 4ª Promotora Criminal de Marabá, junto ao Centro de Perícias “Renato Chaves” de 
Marabá, relativamente aos laudos necroscópicos dos homicídios cometidos contra vítimas com idade 
entre 12 a 18 anos, no período de 2015 a 2017. 

Foi destacado que as comarcas da Região Metropolitana de Belém também devem ser 
incluídas para os trabalhos do Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2018-MP/PA, nos municípios de 
Ananindeua, Marituba e Benevides. 

Outrossim, também foi proposta a realização, na semana do dia 10/12/2019, de evento alusivo 
ao Dia Internacional de Direitos Humanos, visando apresentar os resultados do levantamento de 
informações desenvolvido com base no Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2018-MP/PA. 

A Coordenadora Leane Fiuza informou que, no próximo dia 23/01/2019, reuniria com o Chefe 
da Casa Civil, Dr. Parsival Pontes, para apresentar as principais demandas que vêm sendo trabalhadas 
pelo CAO/IJ. 

Na ocasião, também ficou deliberado que o Dr. Jean-François Deluchey apresentará o 
instrumental de coleta de informações para a sua pesquisa. A Dra. Leane Fiuza informou que vai 
manter contato com as Coordenações das Promotorias de Justiça de Marabá, Santarém e Altamira, 
no sentido de obter informações sobre o atual quadro de estagiários do curso de Direito, com vistas a 
deflagrar os trabalhos de coleta das informações necessárias. 

Relativamente a Altamira, a Coordenadora do CAO/IJ afirmou que contatará a Coordenação 
da PJ e a Dra. Bruna Rebeca Paiva de Moraes, Promotora de Justiça da Infância e Juventude, visando 
discutir uma alternativa para suprir a falta de estagiários do curso de Direito na PJ, inclusive analisando 
a viabilidade de lotação de estagiários de outros cursos afins à área jurídica. 

Por fim, foi agendado o dia 18/02/2019, às 12h30m, na sede da Promotoria de Justiça de 
Ananindeua, para realizar a reunião com promotores com atribuição na área da infância juventude, 
criminal e execução penal de Ananindeua, Marituba e Benevides, com convocação pela Douta PGJ.  

Fonte: CAO/IJ 
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AGENDA DE EVENTOS 

 
 

FEVEREIRO 
 
 

 BELÉM/PA: Reunião dos Coordenadores dos CAO’s 

Data: 18/01/2019, às 09h. 
Local: Sala de reuniões dos CAO’s. 
 
 

 ANANINDEUA/PA: Reunião de representantes da UFPA e do CEDECA-Emaús com PJ’s 
da Região Administrativa Belém II (Ananindeua, Benevides e Marituba). 

       Data: 18/02/2019, às 12:30h. 
Local: Sala multiuso da Promotoria de Justiça de Ananindeua. 
Pauta: Termo de Cooperação n.º 07/2018-MP/PA. 

 
 

 PARAUAPEBAS/PA: Reunião com PJ’s da Região Administrativa Sudeste IV 

Data: 21/02/2019. 
Local: Promotoria de Justiça de Parauapebas. 
Pauta: Ação regional do MPPA para desenvolvimento de políticas públicas integradas 

destinadas ao atendimento especializado de crianças e adolescentes. 
 
 

 BELÉM/PA: 105º Seminário de Formação para Conselheiros Tutelares, Conselheiros de 
Direitos e a Rede de Atendimento de Crianças e Adolescentes 

Data: 22/02/2019, de 14h às 16h. 
Local: Auditório do HEMOPA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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