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ATUAÇÃO DO MPCE

MPCE cobra do prefeito de Aracati aparelhos de telefonia ao Conselho Tutelar
28 de fevereiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do promotor de Justiça da comarca de Aracati
Marcelo Rodrigues da Cunha, expediu, na manhã desta quinta-feira (28), uma Recomendação ao prefeito
daquele município, Bismarck Maia, para que disponibilize, no prazo de 24 horas, no mínimo, um aparelho de
telefonia móvel com linha disponível para o uso do Conselho Tutelar; e, no prazo de 30 dias  disponibilize um
aparelho móvel para o uso de cada conselheiro tutelar, a fim de que eles possam trabalhar… Leia Mais

Justiça ordena restabelecimento de transporte universitário em São Benedito
28 de fevereiro de 2019

O juiz de Direito respondendo pela comarca de São Benedito, Fábio Rodrigues Sousa, determinou, no dia 22,
que  aquele  município  restabeleça  imediatamente  o  transporte  diário  dos  estudantes  universitários  com
observação das regras legais, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. A decisão, em caráter
liminar,  atende a uma ação civil  pública ajuizada, no dia 20,  pelo Ministério Público do Estado do Ceará
(MPCE), através do promotor de Justiça da comarca de São Benedito Oigrésio Mores. Leia Mais

Importância da participação de jovens nos Conselhos Tutelares é tema de evento
27 de fevereiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Centro de Apoio Operacional da Infância e da
Juventude  (CAOPIJ),  realizou,  em  parceria  com  o  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente do Ceará (CEDCA), com a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do
Ceará (APDM-CE) e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nesta quarta-feira (27/02), o
primeiro evento decorrente do Memorando de Entendimento no âmbito das... Leia Mais

MPCE e Unicef firmam memorando de entendimento na área de infância e juventude
26 de fevereiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil
(Unicef) assinaram, na tarde desta terça-feira (26/02), um Memorando de Entendimento no âmbito das ações
do Selo UNICEF, em solenidade realizada no Plenário dos Órgãos Colegiados, no prédio da Procuradoria
Geral de Justiça. O documento foi assinado pelo procurador-geral de Justiça, Plácido Rios, e pela chefe da
Unidade de Saúde, HIV/AIDS Desenvolvimento Infantil do Unicef em Brasília, Cristina Albuquerque. Leia Mais

Após atuação do MPCE, Justiça determina reestruturação de Casa de Acolhimento de São Benedito
25 de fevereiro de 2019

A Vara Única de São Benedito deferiu, na sexta-feira (22/02), pedido do Ministério Público do Estado do Ceará
(MPCE)  para  que  o  Município  de  São  Benedito  providencie,  no  prazo  de  30  dias,  a  reestruturação  do
acolhimento  institucional.  A ACP foi  ajuizada  pela  Promotoria  de  Justiça  de  São  Benedito  no  dia  13  de
fevereiro em face do Município de São Benedito e do secretário municipal de Trabalho e Assistência Social,
Francisco das Chagas Costa. Leia Mais

Prevenção ao suicídio é abordada na carteirinha de estudante de 2019
20 de fevereiro de 2019

A tarde de quarta-feira, 20 de fevereiro, foi de lançamento da carteirinha estudantil de 2019. O documento traz
frases de conscientização e prevenção ao suicídio e é assinado pelo Ministério Público do Estado do Ceará
(MPCE), por meio do projeto Vidas Preservadas, em parceria com a Associação dos Estudantes do Estado do
Ceará  (ASESC);  Associação  dos  Estudantes  de  Fortaleza  (ASESF);  Centro  Estudantil  Cearense;  Luta
Estudantil; União Estadual dos Estudantes; União Estudantil da Juventude;... Leia Mais
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Ação do MPCE e do CEDECA requer ampliação de vagas em creches de Fortaleza
20 de fevereiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 14ª Promotoria de Justiça, e o Centro de
Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA) ajuizaram Ação Civil Pública (ACP), na segunda-feira (18/02),
contra o Município de Fortaleza. Na ação, o MPCE e o CEDECA requerem a ampliação em 7.725 novas vagas
para crianças de 01 a 03 anos em creches da rede municipal em tempo integral ou segundo o número da
demanda manifesta e não atendida, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Leia Mais

MPCE ajuíza Ação para estruturar Casa de Acolhimento de São Benedito
15 de fevereiro de 2019

O Ministério  Público do Estado do Ceará (MPCE),  por  meio da Promotoria  de Justiça de São Benedito,
ajuizou,  na  quarta-feira  (13/02),  Ação  Civil  Pública  (ACP)  em face  do  Município  de  São  Benedito  e  do
secretário  municipal  de  Trabalho  e  Assistência  Social,  Francisco  das  Chagas  Costa,  objetivando  a
estruturação de Casa de Acolhimento de São Benedito e o afastamento dos secretários executivo e adjunto
por prazo indeterminado. Leia Mais

MPCE expede recomendação ao Município de São Benedito sobre recursos do Fundeb
15 de fevereiro de 2019

O Ministério  Público do Estado do Ceará (MPCE),  por  meio da Promotoria  de Justiça de São Benedito,
expediu, nessa quinta feira (14/02), Recomendação ao prefeito de São Benedito, Gadyel Gonçalves de Aguiar
Paula, sobre a aplicação, transparência do repasse e prestação de contas dos recursos oriundos do Fundo de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação
(Fundeb). Leia Mais

MPCE e Prefeitura de Fortaleza se reúnem para debater ações de prevenção ao suicídio
15 de fevereiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recebeu nesta quinta-feira, 14 de fevereiro, representantes
da  Prefeitura  Municipal  de  Fortaleza  para  a  apresentação  do  planejamento  estratégico  voltado  para  a
prevenção do suicídio na cidade. O encontro ocorreu no auditório da sede dos Centros de Apoio Operacional
do MPCE e deu início à segunda fase do projeto, direcionado aos municípios do Estado. Durante o evento,
estiveram presentes os promotores de Justiça Hugo Mendonça e Hugo Porto...  Leia Mais

MPCE  requer  regulamentação  do  acesso  de  crianças  e  adolescentes  a  festas  carnavalescas  em
Itapipoca 
12 de fevereiro de 2019

O Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  (MPCE),  por  meio  da  3ª  Promotoria  de  Justiça  de  Itapipoca,
requereu,  nesta terça-feira (12/02),  à Vara da Infância e Juventude de Itapipoca, a expedição de portaria
judicial  para  regulamentar  o  acesso  e  permanência  de  crianças  e  adolescentes  nos  bailes  e  bloquinhos
realizados durante o período de pré-carnaval e carnaval. O MPCE requer à Justiça, entre outros, que sejam
identificados todos os clubes, boates, restaurantes e outros estabelecimentos empresariais... Leia Mais

MPCE ingressa com ação para retomar obras de Centro de Educação Infantil em Fortaleza
12 de fevereiro de 2019

O Ministério  Público do Estado do Ceará (MPCE),  por  meio da 13ª  Promotoria  de Justiça de Fortaleza,
ingressou, nesta segunda-feira (11/02), com Ação Civil Pública (ACP) em face do Município de Fortaleza para
garantir  a  retomada  das  obras  de  construção  de  Centro  de  Educação  Infantil,  no  bairro  Aeroporto.  O
equipamento deveria beneficiar 188 crianças em turno integral dos bairros Aeroporto e Vila União com vagas
em creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos). Leia Mais
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MPCE planeja nova capacitação para quem acompanha pessoas em crise de suicídio 
05 de fevereiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do projeto Vidas Preservadas, promove, nos dias
11  e  12  de  fevereiro,  a  capacitação  “Família:  Escola  de  Vida”,  voltada  para  familiares,  estudantes  e
profissionais  (da  saúde e educação,  principalmente)  que  acompanham pessoas em crise  de suicídio.  As
inscrições já estão encerradas, porém, uma lista de espera foi criada para avaliar a demanda de uma nova
turma. Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (85) 3472-1260 / 3452-4538. Leia Mais

MPCE promove nova edição do curso Guardiões da Vida
04 de fevereiro de 2019

Mais uma edição do curso Guardiões da Vida foi realizada nessa sexta-feira (01/02), dando continuidade às
ações do projeto “Vidas Preservadas: o MP e a sociedade juntos pela prevenção do suicídio”. O curso foi
oferecido  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  (MPCE),  em  parceria  com  o  Sindicato  dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (SINEPE), destinado ao treinamento de profissionais de
escolas particulares com a finalidade de capacitá-los a reconhecer pessoas com ideação suicida, ... Leia Mais

Instituições reforçam ações de prevenção à gravidez na adolescência
01 de fevereiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e parceiros apresentaram nesta sexta-feira, 1º de fevereiro,
o programa Viva Seu Tempo, criado com o intuito de alinhar ações já realizadas por cada uma das entidades
envolvidas,  de  forma a  otimizar  recursos  e  garantir  maior  eficácia  nos  resultados  para  a  prevenção  da
gravidez na adolescência. O encontro foi realizado no auditório dos Centros de Apoio do Ministério Público e
contou com a presença de representantes do MPCE,... Leia Mais

MPCE inicia formação para conselheiros de Barreira, Acarape e Redenção e lança kit de atuação
31 de janeiro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça de Barreira, iniciou
nessa  quarta-feira  (30/01)  uma  formação  continuada  para  conselheiros  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente e conselheiros tutelares dos municípios de Barreira, Acarape e Redenção. O primeiro encontro
aconteceu no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barreira e Acarape (SINSEMBA) e
debateu aspectos gerais da Política de Atendimento e quais...  Leia Mais

ATUAÇÃO DE OUTROS MINISTÉRIOS PÚBLICOS

MPRN – MPRN firma acordo com escola para contratar auxiliar de alunos autistas em Extremoz
A Promotoria de Justiça de Extremoz, na Grande Natal, conseguiu que um estabelecimento educacional situado no município se
comprometesse a ofertar o atendimento educacional  especializado e demais serviços de apoio especializado (tais  como os de
profissional de apoio escolar, intérpretes de libras e os prestados em sala de recursos multifuncionais)... Leia Mais

MPRS - Promotoria da Infância promove capacitação de técnicos do acolhimento 
O médico psiquiatra Diogo Lara palestrou, nesta quinta-feira, 21, no auditório da Fundação Escola Superior do Ministério Público
(FMP) para os técnicos da rede de acolhimento institucional de Porto Alegre. O evento, que abordou inovações para cura da mente,
foi promovido pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre - Articulação/proteção. Leia   Mais  

MPPR - Ministério Público e entidades estaduais firmam Pacto pela Infância
Promover a ação integrada entre os órgãos públicos responsáveis pelas políticas de prevenção e combate a crimes contra a criança
e o adolescente no estado do Paraná. Com esse objetivo, foi assinado na manhã desta quinta-feira, 21 de fevereiro, documento que
institui a “Força-Tarefa Infância Segura”, idealizada pela Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Família e integrada por diversos
atores do sistema de garantia de direitos, entre eles o Ministério Público do Paraná. Leia Mais
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MPSP – Promotor alerta para importância de fiscalização da venda de álcool para adolescentes
Nesta terça-feira (21/2), o MPSP realizou uma audiência pública no Auditório Queiroz Filho, na sede da instituição, para discutir a Lei
Estadual nº 14.592, de 19 de outubro de 2011, que dispõe sobre a proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão ao
consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a indivíduos menores de 18 anos de idade. Leia Mais

MPSE - MP Social - Projeto Recriarte retorna às atividades 
O Projeto Recriarte, apoiado pelo Ministério Público de Sergipe, reiniciou as atividades com 100 alunos inscritos e longa lista de
espera. Com a proposta de trabalho socioeducativo, cultural e ambiental, o Projeto é direcionado às crianças e adolescentes do
Bairro Santa Maria, na faixa etária de 6 a 14 e anos, que estejam matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental... Leia Mais

MPTO - Projeto de democratização dos espaços escolares é discutido entre MPE e gestores da 
Educação do Estado e de Palmas
Representantes  do  Ministério  Público  Estadual  (MPE)  e  das  secretarias  de  Educação  do  Estado  e  do  município  de  Palmas
promoveram, nesta terça-feira, 19, a primeira reunião para a implementação do projeto “MPE Articulando a Gestão Democrática na
Escola”, que visa estimular um maior envolvimento dos estudantes e de seus pais nas decisões em âmbito escolar. Leia   Mais  

MPAC - Iniciativa do MPAC leva educação musical a jovens carentes no Juruá 
Idealizado e direcionado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC),  em parceria  com o Exército Brasileiro  e o Poder
Judiciário, o projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho vem transformando há mais de dois anos a vida de crianças e
adolescentes em contexto de vulnerabilidade social na cidade de Cruzeiro do Sul. Leia Mais

MPRS – Peso das mochilas escolares é pauta da Preduc de Passo Fundo
A Promotoria de Justiça Regional de Educação (Preduc) instaurou procedimento administrativo com o objetivo de averiguar o peso
das mochilas escolares das  crianças da educação infantil  e  do ensino  fundamental  das  escolas da rede  pública  (municipal  e
estadual) e da rede privada de ensino do Município de Passo Fundo. Leia Mais

MPRS – Reuniões tratam de instalação de escolas militares em Lajeado
O promotor de Justiça de Lajeado Carlos Fioriolli, em conjunto com o prefeito da cidade, Marcelo Caumo, e com os secretários
municipais de Segurança, Paulo Roberto Locatelli Gandin e Vinícius Renner, reuniram-se com o comandante-geral da Brigada Militar,
Mário Ikeda, para acertar os detalhes para a implantação de uma unidade do Colégio Tiradentes na cidade. Leia Mais

MPMT – ‘Rede Protege’ padroniza protocolo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual
Propiciar  atendimento integrado às crianças e adolescentes vítimas de violência  sexual,  pelas políticas públicas,  instituições e
serviços competentes, é esse o objetivo da “Rede Protege” que há dez meses reúne representantes de instituições ligadas a área de
defesa e proteção a crianças e adolescentes no município de Várzea Grande. Leia   Mais  

MPTO - Grupo de Estudo da Criança e do Adolescente do MPE realiza primeiro encontro
O Grupo de Estudo da Criança e do Adolescente do Ministério Público Estadual (MPE) realizou na tarde desta quarta-feira, 13, na
sede da instituição, o seu primeiro encontro. O Grupo reúne integrantes do MPE, do conselho tutelar, instituições universitárias e
outras entidades envolvidas nas questões referentes aos direitos das crianças e adolescentes. L  eia Mais  

MPSP – Promotoria obtém estruturação e criação de conselhos tutelares em S. José dos Campos
No dia 31 de janeiro, o Judiciário atendeu a pedido feito pela 15ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos – Infância e
Juventude e concedeu antecipação de tutela determinando a estruturação dos conselhos tutelares existentes e criação de mais dois
conselhos tutelares afim de atender de modo regular a demanda do município. Leia Mais

MPMG – MPMG acompanha situação de crianças e adolescentes afetados pelo rompimento da 
barragem da Vale em Brumadinho
O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes (CAODCA), órgão do Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG), tem trabalhado em conjunto com a força-tarefa instituída para adotar ações relacionadas ao rompimento
da barragem Mina do Feijão, da Vale, em Brumadinho. Leia   Mais  
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MPRJ –  MPRJ instaura inquérito  para que o município de Macaé adote providências de suporte a
crianças que fugiram de abrigo e sobreviveram a incêndio
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Infância e da Juventude de
Macaé, instaurou nesta sexta-feira (08/02) inquérito civil público para a adoção de providências de suporte moral e material, por parte
do município, a três crianças abrigadas no Centro Municipal de Apoio à Infância e à Adolescência do município (CEMAIA).  Leia Mais

MPGO - Mapa Escolar: aplicativo de controle social de escolas públicas é apresentado no MP-GO
A primeira versão do aplicativo de controle social  Mapa Escolar,  que visa mapear informações da educação básica no ensino
municipal  e  estadual  de  Goiás,  foi  apresentada  em reunião  no  Ministério  Público  de  Goiás  (MP-GO) nesta  terça-feira  (12/1).
Desenvolvido em uma parceria entre MP, Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) e Universidade Federal... Leia Mais

MPSP – Justiça determina que São Paulo oriente educadores de crianças e adolescentes na rua
Atendendo a pedido do promotor de Justiça Eduardo Dias, da Promotoria da Infância e Juventude da Capital, a Justiça determinou
no dia  30  de  janeiro  que o  município  de São Paulo  execute  as  "Orientações Técnicas  para  Educadores  Sociais  de  Rua em
Programas, Projetos e Serviço com Crianças e Adolescentes em Situação de Rua", por meio das ações previstas... Leia Mais

MPMT – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é aprovado, após atuação do MPMT
Após articulação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA),  em Paranatinga, o Plano Municipal  de Atendimento Socioeducativo.  A partir  de agora, mudanças serão
implementadas em toda execução das medidas socioeducativas de meio aberto (prestação de serviços à comunidade... Leia   Mais  

MPSC – MPSC ajuda a elaborar minuta de Projeto de Lei que regulamenta Conselhos Tutelares
Um grupo de trabalho, coordenado pelo Centro de Apoio da Infância e Juventude (CIJ) do Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC), formulou a minuta de Projeto de Lei que pretende regulamentar a estrutura, as atribuições e o processo de escolha dos
membros dos Conselhos Tutelares. Leia Mais

MPDFT – MPDFT destina R$ 1 milhão de multas de condenações de improbidade para 11 Escolas 
Públicas
Uma nova forma de trabalho das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) do Ministério Público do
Distrito  Federal  e  Territórios  (MPDFT)  tem permitido  a  utilização  de  recursos  de penalidades aplicadas em ações judiciais  de
improbidade administrativa para beneficiar a sociedade. Nesta sexta-feira, 8 de fevereiro, 10 escolas públicas rurais e 1 escola de
ensino especial receberam o certificado para informar que foram contempladas com os recursos do projeto... Leia Mais 

MPSP – Promotor aciona Google contra propaganda de brinquedos por youtubers mirins
No dia 19 de dezembro de 2018, o promotor de Justiça da Infância e Juventude da Capital Eduardo Dias ajuizou ação contra o
Google do Brasil pelo uso de estratégias abusivas de publicidade dirigida ao público infantil, realizada por meio da campanha “Você
Youtuber Escola Monster High”. Na petição inicial, o membro do MPSP pede que a Justiça conceda liminar... Leia Mais

MPPR - MPPR apresenta ação civil pública para cobrar mais funcionários para atender a rede de 
proteção do município de Campo Largo
Em Campo Largo,  Região Metropolitana de Curitiba,  o Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da
comarca, ajuizou ação civil pública para requerer do Município a contratação urgente de pessoal para garantir o funcionamento
adequado da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente na cidade. O MPPR verificou que diversos equipamentos... Leia Mais

MPPR - MPPR destaca que gestantes em situação de vulnerabilidade têm direito a atendimento de 
saúde e devem buscar rede de proteção à infância
Um bebê recém-nascido foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, 6 de fevereiro, por uma equipe da Polícia Militar no Centro
de Curitiba. A criança (uma menina) foi encaminhada para um hospital da capital, onde está internada. Localizada depois pela PM, a
mãe também foi hospitalizada . Leia Mais

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=20011766&id_grupo=118
http://www.comunicacao.mppr.mp.br/2019/02/21227/MPPR-destaca-que-gestantes-em-situacao-de-vulnerabilidade-tem-direito-a-atendimento-de-saude-e-devem-buscar-rede-de-protecao-a-infancia.html
http://www.mppr.mp.br/2019/02/21236,11/MPPR-apresenta-acao-civil-publica-para-cobrar-mais-funcionarios-para-atender-a-rede-de-protecao-do-municipio-de-Campo-Largo.html
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=19819003&id_grupo=118
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10579-mpdft-seleciona-11-escolas-publicas-para-receber-r-1-mi-de-multas-aplicadas-em-condenacoes-de-improbidade
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-ajuda-a-elaborar-minuta-de-projeto-de-lei-que-regulamenta-conselhos-tutelares
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/76371/plano-municipal-de-atendimento-socioeducativo-e-aprovado-apos-atuacao-do-mpmt
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/76371/plano-municipal-de-atendimento-socioeducativo-e-aprovado-apos-atuacao-do-mpmt
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/mapa-escolar-aplicativo-de-controle-social-de-escolas-publicas-e-apresentado-no-mp-go
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/69708
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MPRS – Lagoa Vermelha: FT fiscaliza a participação de crianças e adolescentes em evento
Encerrou neste domingo em Lagoa Vermelha, a força-tarefa realizada durante V Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha e XIX
Festa Nacional do Churrasco e da Comida Campeira, que teve como objetivo fiscalizar o fornecimento e consumo de bebidas
alcoólicas para crianças e adolescentes que participaram do evento. A ação foi coordenada pelo promotor de Justiça... Leia Mais

MPPR - MPPR aciona Fundação de Ação Social e Município de Curitiba para reajuste de valor 
destinado a instituições que acolhem crianças e adolescentes
As Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente de Curitiba ajuizaram ação civil pública em face da Fundação de Ação Social
(FAS) e do Município de Curitiba requerendo liminarmente que seja reajustado o valor transferido pelo Município às instituições que
acolhem crianças e adolescentes em situação de risco. Na ação, o Ministério Público do Paraná pede que o valor...  Leia Mais

OUTRAS NOTÍCIAS

CNJ - Comitê do CNJ participa de debate sobre casos de crianças desaparecidas
Cerca de 19 crianças negras, de comunidades carentes, com idades entre nove e 13 anos desapareceram forçadamente do Rio de
Janeiro nos anos 2002 e 2008. Suas mães buscaram ajuda nos órgãos do sistema de Justiça do estado, mas os casos jamais foram
solucionados. As falhas nas ações em casos de desaparecimento e de tráfico de pessoas foram debatidas em seminário ... Leia Mais

CNMP busca colaboração do TSE para realização das eleições dos Conselhos Tutelares
Nessa segunda-feira, 25 de fevereiro, o presidente da Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público
(CIJ/CNMP), conselheiro Leonardo Accioly, foi recebido pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, na sede
do TSE, em Brasília-DF. O objetivo da reunião foi apresentar o pedido, formulado conjuntamente por instituições... Leia Mais

CNMP - Proposta regulamenta a atuação do MP na defesa de pessoas com deficiência residentes em
instituições de acolhimento
O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Valter Shuenquener apresentou, nesta terça-feira, 26 de fevereiro, durante
a 2ª Sessão Ordinária de 2019, proposta de resolução que regulamenta a atuação dos membros do Ministério Público na defesa dos
direitos fundamentais das pessoas com deficiência residentes em instituições que prestem serviços de acolhimento... Leia Mais
 
TJSC -  Racismo  e  preconceito  ainda  são  obstáculos  que  dificultam  casos  de  adoções  em  Santa
Catarina 
Além da questão racial,  a  idade e a  existência  de irmãos são fatores que contribuem para reduzir  as chances de crianças e
adolescentes terem uma nova família. Na Serra Catarinense, o número de adoções inter-raciais, grupos de irmãos e adolescentes é
pequeno, muitas vezes, raro. A maioria deseja adotar crianças entre zero e dois anos e saudáveis. Leia Mais

TJPE lança programa de apoio a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
Uma oportunidade de recomeço com a perspectiva de um futuro melhor. Com esse objetivo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) lançou, na quinta-feira (21/2), o programa #PartiuFuturo - Jovens rumo à mudança, por meio da Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ). A ação vai inserir adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em setores do Judiciário...  Leia Mais

CNJ - Cadastro Nacional de Adoção ajudou a formar mais de 12 mil famílias desde 200821 de fevereiro
de 2019
Em 2018, 2.184 crianças foram adotadas em todo o Brasil  por meio do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), coordenado pela
Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O CNA entrou em funcionamento em 2008 e, desde então, já ajudou a formar
mais de 12 mil famílias por meio da adoção. Atualmente, há 45.296 pretendentes cadastrados e 9.388 crianças à espera...  Leia Mais

TJPE - Depoimento acolhedor Itinerante atende cidades do litoral e do interior 
O ônibus dedicado ao serviço de depoimento acolhedor itinerante está viajando pelas cidades do litoral e do interior de Pernambuco.
Através do serviço itinerante, equipe colhe depoimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crimes que estão
sendo julgados em processos em tramitação. Leia Mais

http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11928-proposta-regulamenta-a-atuacao-do-mp-na-defesa-de-pessoas-com-deficiencia-residentes-em-instituicoes-de-acolhimento
http://www.tjpe.jus.br/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/depoimento-acolhedor-itinerante-atende-cidades-do-litoral-e-do-interior?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88463-cadastro-nacional-de-adocao-ajudou-a-formar-mais-de-12-mil-familias-desde-2008
http://www.tjpe.jus.br/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-programa-de-apoio-a-jovens-em-cumprimento-de-medidas-socioeducativas?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-/racismo-e-preconceito-ainda-sao-obstaculos-que-dificultam-casos-de-adocoes-em-sc?redirect=https%3A%2F%2Fportal.tjsc.jus.br%2Fweb%2Fsala-de-imprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3dhclc9H4ihA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11927-cnmp-busca-colaboracao-do-tse-para-realizacao-das-eleicoes-dos-conselhos-tutelares
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88516-comite-do-cnj-vai-debater-casos-de-criancas-desaparecidas
http://www.comunicacao.mppr.mp.br/2019/02/21212/MPPR-aciona-Fundacao-de-Acao-Social-e-Municipio-de-Curitiba-para-reajuste-de-valor-destinado-a-instituicoes-que-acolhem-criancas-e-adolescentes.html
https://www.mprs.mp.br/noticias/48503/
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CURSOS E EVENTOS

Seminário de Lançamento do Projeto "Vidas Preservadas" em 2019
Data: 22 de março de 2019
Local: Auditório da SDHDS – Rua Padre Pedro de Alencar, 2012, Messejana, Fortaleza - CE
Público alvo: Servidores Municipais e Promotores de Justiça - necessário inscrição
Para mais informações: (85) 3472-1260

ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS

STF - A   internação somente se justifica no caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça  
ou violência a pessoa
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – REQUISITOS. A teor do disposto no artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação
somente se justifica no caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de
infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta. (HC 134719/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 09/10/2018, DJe 26/10/2018)

STJ - A hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade familiar não é suficiente para afastar a multa
pecuniária prevista no art.  249 do ECA
Multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. Art. 249 do ECA. Exclusão da multa. Impossibilidade com
fundamento  na  hipossuficiência  financeira  ou  vulnerabilidade  familiar.  (REsp  1.658.508-RJ,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  por
unanimidade, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)

STJ - destituição de poder familiar, em razão de suposta ilegalidade no registro de nascimento de
infante: “adoção à brasileira”.
Destituição de poder familiar. Indícios de "adoção à brasileira". Hipótese não prevista ao tempo da ação. Princípios protetivos da
criança  e  do  adolescente.  Estudo  psicossocial.  Imprescindibilidade.  (REsp  1.674.207-PR,  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro,  por
unanimidade, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)
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