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Projeto Vidas Preservadas inicia programa de
cursos de prevenção ao suicídio
O Projeto Vidas Preservadas, de prevenção ao
suicídio, iniciou nesta quarta-feira (16/05) o programa
de capacitação previsto para ocorrer até novembro.
Nesta primeira edição, membros e servidores do
Ministério Público do Estado do Ceará participaram do
curso “Guardiões da Vida”, com a psicóloga e
professora da UECE, Alessandra Xavier. A abertura do
evento foi feita pelo promotor de Justiça e
coordenador do CAOPIJ, Hugo Mendonça. O objetivo
da capacitação é construir habilidades e competências
teórico-práticas para prevenção do suicídio. Leia Mais

MPCE debate elaboração de TACs com Prefeitura
de Fortaleza sobre vagas e infraestrutura de
creches
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE),
através do Núcleo de Defesa da Educação, realizou,
nesta terça-feira (29/05), uma reunião na 16ª
Promotoria de Justiça Cível com a Assessoria Jurídica
da Secretaria Municipal da Educação (SME) da
Prefeitura de Fortaleza para finalizar a discussão de
cláusulas de dois Termos de Ajustamento de Conduta
(TACs) a serem firmados entre as duas instituições:
um sobre a criação de vagas em creches e outro que
diz respeito à infraestrutura de todas as unidades de
ensino da Rede Municipal. Leia Mais
MPCE debate condições da rede de acolhimento
institucional em Fortaleza
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por
meio da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e
Juventude de Fortaleza, realizou, na manhã desta
quinta-feira (24/05), na Escola Superior do Ministério
Público, uma audiência para discutir as demandas do
acolhimento institucional de crianças e adolescentes.
Segundo o promotor de Justiça Luciano Tonet, o
encontro teve o objetivo de apresentar os problemas
existentes nas unidades de acolhimento institucional
em Fortaleza e as articulações necessárias com a
rede de proteção. Leia Mais

ANO III - INFORMATIVO N° 05/2018 – FORTALEZA, 30 DE MAIO DE 2018
Outras notícias
02/05/2018 - MPCE divulga vídeo do Projeto Sensibilizar-te
02/05/2018 – A pedido do MPCE, Justiça determina que a Prefeitura de Fortaleza disponibilize apoio escolar para alunos
com deficiência
02/05/2018 – Promotora de Quixeré recomenda a realização de reformas em creches e escolas municipais
03/05/2018 – MPCE debate ações contra evasão escolar com Secretarias Municipais de Fortaleza
10/05/2018 – MPCE requer esclarecimento sobre afastamento de professora em Juazeiro do Norte
11/05/2018 – Justiça defere pedido do MPCE e bloqueia bens de secretário e ex-secretário de Educação de Ararendá por
irregularidades no serviço de transporte escolar
11/05/2018 – MPCE expede recomendação para garantir melhorias no Conselho Tutelar de Quixeré
14/05/2018 – Instragram #CNAForteAdoçãoSegura
16/05/2018 – MPCE entrega certificados a alunos da Casa de Vovó Dedé que participaram do projeto Sensibilizar-te
17/05/2018 – MPCE estimula adoção legal em Jijoca de Jericoacoara
21/05/2018 – Instragram #Adoção
30/05/2018 - MPCE ajuíza ação contra Prefeitura de Fortaleza por ineficiência no atendimento às crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual

ATUAÇÃO DE OUTROS MINISTÉRIOS PÚBLICOS
MPSP – SÃO PAULO
21 de maio de 2018

Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes é tema do Estúdio MP desta semana.
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Cível do Ministério Público de São Paulo, a promotora de Justiça Fernanda Beatriz é
a entrevistada da semana no Estúdio MP. Entre outros assuntos, ela aborda o engajamento do MPSP na campanha contra o
abuso sexual de crianças e adolescentes. Leia Mais

MPMS – MATO GROSSO DO SUL
21 de maio de 2018

MPMS recomenda que município observe a LDB ao disponibilizar professores para alunos especiais.
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça George Zarour Cezar recomendou ao Município de
Ribas do Rio Pardo que observe as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996) ao
disponibilizar professores de educação básica para o exercício da função de profissional de apoio escolar. Leia Mais

MPRJ – RIO DE JANEIRO
25 de maio de 2018

MPRJ assina convênio de cooperação para escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência
O procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, assinou, na tarde desta quinta-feira (24/05), na sede
do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), convênio de cooperação interinstitucional para a integração de ações para a escuta e
depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O depoimento especial está previsto na Lei
Federal nº 13.431/17 e tem o objetivo de oferecer ambiente adequado e protegido a crianças e adolescentes que prestam
depoimento em processos judiciais. Leia Mais
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MPSC – SANTA CATARINA
28 de março de 2018

MPSC requer punição para casal que burlou o Cadastro Nacional de Adoção
O objetivo é que os adotantes sejam condenados a pagamento de danos morais coletivos, por não terem cumprido os trâmites
legais referentes à adoção. A Promotoria de Justiça se manifestou pela manutenção da guarda ao casal, a fim de não causar mais
um trauma na vida da criança, mas busca responsabilização. Leia Mais

CURSOS E EVENTOS
PROJETO VIDAS PRESERVADAS – O MP e a sociedade pela prevenção do suicídio
Guardiões da Vida – Público Externo
Data: 08/06/2018
Local: Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ
Carga Horária: 8h/a
Público-alvo: Atores sociais dos municípios e rede no Ceará

I Seminário sobre Direito à Educação e à Cultura nas Medidas socioeducativas do Estado do Ceará
Data: 06/06/2018
Local: Auditório da Faculdade de Direito
Público-alvo: Aberto ao público

1ª Semana de Mobilização e Conscientização sobre Brincadeiras Perigosas
Data: 05/06/2018
Local: Auditório da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), no Centro Administrativo Cambeba
Informações: Célula de Mediação Social e Cultura de Paz (853101-4375 / 3101-3928

LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
LEI Nº 13.663, DE MAIO DE 2018. (Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de
medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz
entre as incumbência

JURISPRUDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR.
ATUAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
EXCESSO DO VALOR FIXADO. NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. JUROS DE MORA.
ENUNCIADO 12/TJPE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO UNÂNIME
Mantida decisão que condena o Estado de Pernambuco por morte de adolescente torturado por PMs. (TJ- PE – AC 000184830.2007.8.17.0001, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento:07/05/2018, COORDENADORIA DA SEGUNDA
TURMA). Leia a decisão na íntegra
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TJ-MG - Apelação Cível AC 10024170627384001 MG (TJ-MG)
Ementa: EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL - INFÂNCIA E JUVENTUDE - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
VISITA AO GENITOR RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMPANHIA DO TIO
AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE E À SEGURANÇA DO MENOR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Não se discute que o ambiente carcerário brasileiro é pouco adequado para a convivência
paterno-filial, contudo não se deve entender, de forma indistinta, que o encontro entre pais e filhos será sempre prejudicial ao
desenvolvimento físico e psíquico dos infantes - Inexistindo qualquer risco à integridade e à segurança do menor, deve ser
autorizada a convivência paterno-filial, em observância, sobretudo, ao melhor interesse do infante, que deve alimentar os laços de
carinho e afeto para com o genitor (inteligência dos arts. 19 , § 4º , do ECA e 41 , X , da LEP )- Recurso desprovido.

TJ-DF - 20170130095663 Segredo de Justiça 0009518-13.2017.8.07.0013 (TJ-DF)
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO TIPO INSCULPIDO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INVIABILIDADE. MÉRITO - PEDIDO DE
ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO
PROVIDO. Se o Juízo a quo, fundamentadamente, revela ser a internação a medida mais adequada para a ressocialização do
adolescente, nada impede a sua imposição, sobretudo quando se evidencia a escalada infracional do agente, que já fora agraciado
anteriormente com outras medidas socioeducativas mais brandas, porém não surtiram o efeito necessário à ressocialização.

