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ATUAÇÃO DO MPCE

MPCE cobra retirada imediata de adolescentes das celas da Delegacia de Juazeiro do Norte
29 de abril de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 6ª Promotoria de Justiça e da
13ª Promotoria de Justiça, ambas em Juazeiro do Norte, expediu uma Recomendação para
solucionar a permanência inadequada de adolescentes nas celas da Delegacia Regional de
Polícia Civil de Juazeiro do Norte... Leia Mais

MP expõe obras de arte de adolescentes que cumprem medidas sócio educativas em Juazeiro
29 de abril de 2019

Quem trabalha ou visita a sede das Promotorias de Justiça de Juazeiro do Norte tem a
oportunidade de conferir uma exposição de artes plásticas permanente. Os quadros foram
pintados por adolescentes que cumprem medidas sócio educativas no Centro José Bezerra
de Menezes, localizado no próprio município... Leia Mais

Após atuação do MPCE, Iguatu inaugura Centro de Escuta Especializada para crianças e adolescentes
26 de abril de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de
Iguatu e do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (Caopij), participou, na
última quinta-feira (25/04), da inauguração do Centro de Escuta Especializada para Crianças
e Adolescentes, em Iguatu... Leia Mais

MPCE inspeciona todas as 76 unidades de acolhimento e socioeducativas do Ceará
25 de abril de 2019

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  (MPCE),  por  intermédio  das  Promotorias  da
Infância e Juventude e do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (Caopij),
realizou inspeções,  de janeiro a abril  deste ano, em todas as entidades de acolhimento
institucional do Ceará e em unidades socioeducativas de semiliberdade... Leia Mais

MPCE promove evento sobre alienação parental em Tauá
25 de abril de 2019

Hoje  é  o  Dia  Internacional  contra  a  Alienação  Parental  e,  com  o  intuito  de  gerar  uma
conscientização sobre o assunto, o promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça da
Infância e Juventude de Tauá, Jucelino Oliveira Soares,  promoveu um evento acerca do
tema nesta quinta-feira (25)… Leia Mais

Diretora da ESMP toma posse como coordenadora adjunta da Rede de Escolas do Governo
24 de abril de 2019

A promotora  de  Justiça  Flávia  Soares  Unneberg,  diretora-geral  da  Escola  Superior  do
Ministério  Público  (ESMP),  assumiu  nesta  quarta-feira  (24)  a  função  de  coordenadora
adjunta  da  Rede  Estadual  de  Escolas  de  Governo  do  Ceará.  A  cerimônia  de  posse
aconteceu na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP)… Leia Mais

http://www.mpce.mp.br/2019/04/29/53555/
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MPCE promove campanha para estimular participação de jovens na escolha do Conselho Tutelar
23 de abril de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) inicia a primeira etapa da campanha
“#Conselho Amigo” (conselhotutelar2019.mpce.mp.br). O objetivo é aumentar a participação
de adolescentes no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, com o intuito
de aproximá-los da pauta de discussões em prol da defesa dos direitos… Leia Mais

MPCE incentiva destinação de recursos do Imposto de Renda para projetos sociais
22 de abril de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 77ª Promotoria de Justiça de Fortaleza,
apoia a campanha “Doando Esperança – seu imposto de renda faz a diferença”, do Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). O objetivo é sensibilizar pessoas físicas
e jurídicas a destinar parte do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos... Leia Mais

MPCE recomenda aplicação de verba obrigatória na Unidade de Semiliberdade de Iguatu
22 de abril de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomenda ao prefeito de Iguatu e ao
secretário  municipal  da  Saúde,  por  intermédio  da promotora  de Justiça  da Comarca de
Iguatu  Helga  Barreto  Tavares,  que  haja  o  cumprimento  integral  do  Plano  Operativo  da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Conflito... Leia Mais

MPCE recomenda regularização da Unidade de Semiliberdade de Iguatu
22 de abril de 2019

O Ministério Público do Ceará (MPCE), através da promotora de Justiça da Comarca de
Iguatu  Helga  Barreto,  expediu  na  última sexta-feira,  12,  uma lista  de  recomendações à
Superintendência  do  Sistema  Socioeducativo  (Seas)  e  à  organização  “Movimento
Consciência Jovem”, ambas situadas em Juazeiro do Norte, com o objetivo... Leia Mais

ATUAÇÃO DE OUTROS MINISTÉRIOS PÚBLICOS

MPAC – Campanhas educativas do MPAC são levadas a escola da Sobral
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), através do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio
Histórico e Cultura, Habitação e Urbanismo (Caop/Maphu), visitou, nesta quarta-feira (3), a Escola de Ensino Fundamental Maria
Raimunda Balbino para apresentar aos professores as campanhas de consumo consciente e alimentação segura e... Leia Mais

MPAC obtém decisão no TJ para regularização do funcionamento de escolas
Em resposta a pedidos formulados em agravos de instrumentos interpostos pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da
Educação de Rio Branco, o desembargador Luís Vitório Camolez, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, deferiu parcialmente
pedidos de antecipação de tutela recursal contra o Município de Rio Branco e o Estado do Acre, visando resguardar... Leia Mais

MPAL –  MPE/AL e  Receita  Federal  conscientizam  população  sobre  doação  de  IR  para  fundos  da
infância e juventude
A manhã deste domingo (7) foi de conscientização na orla da Praia de Ponta Verde. O Ministério Público Estadual de Alagoas
(MPE/AL) e a Receita Federal levaram a campanha Destine Esperança às ruas e explicaram à população que ela pode destinar
parte do seu imposto de renda aos fundos de direito da infância e da juventude... Leia Mais

https://www.mpac.mp.br/mpac-obtem-decisao-no-tj-para-regularizacao-do-funcionamento-de-escolas/
https://www.mpal.mp.br/destine-esperanca-na-orla-mpe-al-e-receita-federal-conscientizam-populacao-sobre-doacao-de-ir-para-fundos-da-infancia-e-juventude/
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MPAL  –  Em  recomendação,  Promotoria  de  Santana  alerta  que  vender  bebida  para  crianças  e
adolescentes é crime
A 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema expediu recomendação a comerciantes daquele município para que eles não
vendam bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Descumprir essa proibição, que está expressa no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), prevê o pagamento de multa que pode chegar a R$ 10 mil, além da interdição do estabelecimento... Leia Mais

MPAL – Ministério Público recomenda que transportes escolares de Pindoba e Maribondo deixem de
circular
O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL),  em operação conjunta,  nesta segunda-feira (1) com o Departamento de
Trânsito  de  Alagoas  (Detran/AL),  detectou  diversas  irregularidades  nos  transportes  escolares  dos  municípios  de  Maribondo  e
Pindoba, recomendando que todos os veículos em dissonância com alei, incluindo os 12 veículos vistoriados, deixem... Leia Mais

MPAP Recomenda aos profissionais de mídia que sigam as orientações da OMS sobre divulgação de
casos de suicídio
Resultado de reunião ampliada, realizada no último dia 17, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, quando houve amplo
debate sobre a responsabilidade dos meios de comunicação ao divulgar casos de suicídio, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da
Saúde expediu, nesta quarta-feira (24), uma Recomendação aos profissionais de mídia do Amapá... Leia Mais

MPTO – Alunos da zona rural de Novo Acordo estão sem frequentar a escola desde o início do ano
letivo e MPE aciona a Justiça
Cinco crianças da zona rural de Novo Acordo estão sem ir à escola desde o início do ano letivo devido à falta de transporte escolar. A
omissão do poder público levou o Ministério Público do Tocantins (MPTO) a ajuizar Ação Civil Pública (ACP) contra o Município de
Novo Acordo e o Estado para que respondam solidariamente pela obrigação de assegurar à criança e ao adolescente... Leia Mais

MPPA –  Instituições  debatem  enfrentamento  à  violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes  -
Promotoria e representantes da Rede de Enfrentamento querem a aprovação de um Plano Municipal 
O Ministério Público do Estado Pará, por meio da promotora de justiça Maria José Vieira de Carvalho Cunha, presidiu, nesta 3ª feira
(23), na Câmara Municipal de Capanema, reunião sobre o processo de construção do Plano Municipal de Enfrentamento Sexual da
Criança e do Adolescente. Participaram da reunião representantes das instituições que compõem a rede... Leia Mais

MPMT – CMDCA acata notificação do MPMT e apresenta proposta de exigência de curso superior para
conselheiros tutelares
Em cumprimento a notificação recomendatória expedida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Cuiabá encaminhou ao Poder Executivo Municipal proposta de alteração
legislativa exigindo que candidatos ao cargo de conselheiros tutelares tenham nível superior completo. Leia Mais

MPMA – MPMA aciona prefeito para garantir atendimento adequado a adolescentes infratores
A precariedade do atendimento a adolescentes infratores em Tasso Fragoso motivou o Ministério Público do Maranhão (MPMA) a
ajuizar, em 3 de abril, Ação Civil Pública, com pedido de liminar, contra o prefeito Roberth Cleydson Martins Coelho. Na ação, o titular
da 3ª Promotoria de Justiça de Balsas, Lindomar Luiz Della Libera, requer a readequação de espaços... Leia Mais

MPSP – Justiça concede liminar pedida por Promotoria para estruturar Creas em Itapeva
Em liminar obtida pela Promotoria de Justiça de Itapeva, o Judiciário determinou que o Executivo daquele município providencie, no
prazo  de  30  dias,  os  funcionários  necessários  ao  desempenho  da  fiscalização  das  medidas  socioeducativas  impostas  a
adolescentes. A medida estabelece que o município de Itapeva deverá contratar ou disponibilizar a quantidade... Leia Mais

MPPR – MPPR orienta sobre autorização de viagem para crianças e adolescentes
O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de
Curitiba, emitiu nesta quarta-feira, 24 de abril, recomendação administrativa relacionada às autorizações de viagem para crianças e
adolescentes. Em razão de mudança recente na legislação, o documento esclarece os casos em que a autorização é... Leia Mais

http://www.mpap.mp.br/noticias/gerais/mp-ap-recomenda-aos-profissionais-de-midia-que-sigam-as-orientacoes-da-oms-sobre-divulgacao-de-casos-de-suicidio
https://www.mpal.mp.br/em-recomendacao-promotoria-de-santana-alerta-que-vender-bebida-para-criancas-e-adolescentes-e-crime/
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http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/04/21459,37/MPPR-orienta-sobre-autorizacao-de-viagem-para-criancas-e-adolescentes.html
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=20427831&id_grupo=118
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MPSP – Edição 80 do programa Estúdio MPSP aborda papel dos Conselhos Tutelares
O papel dos Conselhos Tutelares e sua importância para a sociedade é um dos assuntos abordados pela promotora de Justiça
Fátima Bardelli na edição de número 80 do programa Estúdio MPSP. Assessora do Centro de Apoio Operacional Cível do Ministério
Público, Fátima explica que a função primordial dos conselhos é a defesa dos direitos de crianças... Leia Mais

MPRS – MP e Polícia Civil investigam conselheiro tutelar por exploração sexual infantojuvenil
O Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram, na manhã desta quarta-feira, 24, mandados de busca e apreensão no Conselho
Tutelar da Microrregião 3, na Zona Leste de Porto Alegre. O alvo das buscas é um conselheiro tutelar suspeito de exploração sexual
de adolescentes, aliciamento e cooptação de adolescentes para prostituição. As buscas foram autorizadas... Leia Mais

MPPE – Lagoa do Itaenga: Comdica e projeto social devem seguir princípios da administração pública
em torno do repasse de verba municipal 
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou ao Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e
do Adolescente e à associação Conexão Social de Lagoa do Itaenga que observassem os princípios que regem a administração
pública no que diz respeito ao manejo das verbas públicas destinadas à promoção de políticas em defesa de... Leia Mais

MPPE – MPPE recebe rede de acolhimento institucional  para  debater  melhorias no atendimento a
crianças e adolescentes
As crianças e adolescentes que necessitam ser retiradas do convívio familiar para serem protegidas de situações de violência ou
vulnerabilidade social são encaminhadas para casas de acolhimento. Para garantir que o atendimento às necessidades de cada um
desses meninos e meninas seja feito de maneira individualizada, respeitando suas vivências e seus contextos familiares... Leia Mais

MPPA – Município terá que transferir alunos e servidores de escola para espaço seguro
A Promotoria de Justiça de Augusto Corrêa, por meio do promotor Gustavo Rodolfo Ramos de Andrade, conseguiu decisão judicial
favorável em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra o município em favor dos alunos e servidores da escola de
ensino fundamental Professora Rosa Athayde. A prefeitura terá 20 dias para transferir os estudantes... Leia Mais

MPPA – MPPA discute ações para aprimorar sistema público de educação
Liderado pelo procurador-geral de Justiça do Pará, Gilberto Martins, um grupo de membros do Ministério Público do Estado do Pará
(MPPA) reuniu, na tarde desta segunda-feira (21), com integrantes do Governo do Estado para conhecer quais medidas foram
adotadas na área de educação pública nos primeiros 100 dias da atual gestão governamental... Leia Mais

MPBA – Campanha do MP prioriza prevenção e combate ao bullying em escolas da Bahia
Pode até parecer uma simples brincadeira ou algo inofensivo. Mas não é, quando a piada, o apelido, a fofoca e o gracejo machucam.
Assim como o isolamento social. Sem contar as violências mais evidentes, como a destruição de bens materiais, as agressões
físicas e sexuais. Tudo isso são formas de bullying e tem se tornado uma realidade preocupante no âmbito escolar Brasil...Leia Mais

MPES – Conselheiro tutelar de Aracruz é afastado
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Aracruz, ajuizou Ação Civil Pública
para destituição da função pública de um conselheiro tutelar do município, com pedido de urgência, devido a conduta reprovável do
denunciado. O pedido do MPES foi aceito pela Justiça, que determinou o afastamento imediato do conselheiro... Leia Mais

MPSC – MPSC promove campanha contra a violência infantil
Em 2017, foram registradas quase 80 mil denúncias de violência infantil ao Disque 100, o principal meio para comunicar violações de
direitos humanos no país. Destas, 51% são de violência psicológica, 36% de violência física e 13% de violência sexual. A maioria das
denúncias envolve crianças entre 4 e 7 anos, e em 45% dos casos a violência ocorre na casa da própria vítima... Leia Mais

MPSC – Municípios do Planalto Norte adequarão sistema de medidas socioeducativas
Os municípios de Matos Costa e Irineópolis firmaram termos de ajustamento de conduta (TACs) com o Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC) e se comprometeram a promover adequações em seus sistemas de atendimento para a execução de medidas
socioeducativas em meio aberto. As adequações compreendem ajustes nos programas de prestação de serviços à... Leia Mais

http://mppe.mp.br/mppe/ultimas-noticias/459-caop-defesa-da-infancia-e-juventude-noticias/10903-mppe-recebe-rede-de-acolhimento-institucional-para-debater-melhorias-no-atendimento-a-criancas-e-adolescentes
https://www.mpsc.mp.br/noticias/municipios-do-planalto-norte-adequarao-sistema-de-medidas-socioeducativas-
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-promove-campanha-contra-a-violencia-infantil
https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Modelos/Paginas/NoticiaComFoto.aspx?pagina=3993
http://www.mpba.mp.br/noticia/46049
http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-discute-acoes-para-aprimorar-sistema-publico-de-educacao.htm
http://www.mppa.mp.br/noticias/municipio-tera-que-transferir-alunos-e-servidores-de-escola-para-espaco-seguro.htm
http://mppe.mp.br/mppe/ultimas-noticias/459-caop-defesa-da-infancia-e-juventude-noticias/10904-lagoa-do-itaenga-comdica-e-projeto-social-devem-seguir-principios-da-administracao-publica-em-torno-do-repasse-de-verba-municipal
https://www.mprs.mp.br/noticias/infancia/48934/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=20420401&id_grupo=118
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MPSP – MPSP obtém liminar para melhoria de segurança contra incêndios em escolas de Hortolândia
Por força de liminar obtida pelo Ministério Público de São Paulo, a Prefeitura de Hortolândia tem o prazo de 60 dias para apresentar
projetos técnicos de proteção contra incêndios a serem implementados em escolas municipais, permitindo a concessão de Autos de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e alvarás de funcionamento às unidades de ensino que não possuem os... Leia Mais

MPTO – Jovens aprendizes conhecem sede do Ministério Público Estadual, em Palmas
Um grupo formado por 25 jovens de 16 a 18 anos de idade, que fazem parte da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e
Integração (Renapsi), estiveram na sede do Ministério Público Estadual (MPTO), em Palmas, na manhã desta segunda-feira, 22. O
Procurador-Geral de Justiça, José Omar de Almeida Júnior, recepcionou a comitiva, apresentou a estrutura do prédio... Leia Mais

MPPA – Evento debate ações de combate à violência sexual no Marajó
O plenário da Câmara Municipal  de Salvaterra ficou cheio durante a ação regional  organizada, no último dia 15 de abril,  pelo
Ministério  Público  do  Estado  do  Pará  (MPPA)  para  discutir  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  integradas destinadas  ao
atendimento especializado de crianças e adolescentes. O estímulo ao protagonismo infantil, o combate à violência e... Leia Mais

MPPA – Ação regional debate políticas públicas para crianças e adolescentes
O Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça de Portel, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SIEDS), promoveu, no último dia 8 de abril, o I
Encontro “Diálogos do MPPA com a rede de garantia de direitos da criança e do adolescente no combate à violência... Leia Mais

MPRJ – MPRJ assina Convênio de Cooperação Técnica pela Valorização da Primeira Infância 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) assinou, na manhã desta segunda-feira (15/04), no auditório do Tribunal de
Justiça (TJRJ), o Convênio de Cooperação Técnica pela Valorização da Primeira Infância (COVPI). O objetivo é a implementação de
políticas e ações voltadas para a valorização da primeira infância no sistema de Justiça, com a integração técnica e... Leia Mais

MPSP – A pedido de Promotoria, Justiça manda município de SP regularizar acolhimento de menores
A Justiça concedeu nesta terça-feira (16/4) liminar solicitada pela promotora de Justiça Luciana Bergamo, da Infância e Juventude da
Capital, e determinou que o município de São Paulo, por meio da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), indique, no
prazo máximo de uma hora, a partir da solicitação da vaga, seja ela feita pelo Poder Judiciário, pelo Conselho Tutelar... Leia Mais

MPES – Urnas eletrônicas serão utilizadas no Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAIJ),
mediou, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a cessão de urnas eletrônicas para realização da votação
do Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares. A votação será em outubro... Leia Mais

MPPI – TJ-PI acata ação do MPPI e torna inconstitucional lei que proíbe o debate sobre questões de
gênero em escolas de Picos
Após Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo procurador-geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, o desembargador
Ricardo Gentil Eulálio Dantas determinou, nesta quarta-feira (17), a suspensão da aplicação da Lei nº 2.882/2018, de autoria da
Câmara de Vereadores de Picos, que proibiu o debate sobre questões de gênero em escolas das redes pública e privada... Leia Mais

MPRS – Coordenadora do Caoijefam participa de reunião que debate pacto nacional em favor da Lei da
Escuta em Brasília
A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões, Denise Casanova Villela,
participou de reunião, nesta terça-feira, 16, no Ministério da Justiça, em Brasília. Denise Villela foi indicada pela procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, para representar o Conselho Nacional do Ministério Público no encontro que discutiu a... Leia Mais

MPTO – MPTO lança projeto de incentivo à leitura no município de Arraias
Foi lançado nesta segunda-feira, 15, no município de Arraias, o Projeto Social "As leituras de histórias que transformarão nosso
futuro", em conjunto com professores, diretores de escolas municipais e comunidade. O projeto é uma iniciativa da promotoria de
Justiça de Arraias, por meio do promotor de Justiça João Neumann Marinho da Nóbrega... Leia Mais
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MPPE – MPPE recomenda aos prefeitos de Buenos Aires e Tracunhaém adotar providências para a
eleição de conselheiros tutelares
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou aos prefeitos de Buenos Aires, José Fábio de Oliveira; e Tracunhaém,
Belarmino Vasquez,  que designem servidores municipais  para implementar  e  acompanhar  as providências necessárias  para  a
realização de todo o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar... Leia Mais

MPRR – MPRR emite Recomendação à Secretaria de Educação e Desporto de RR para regularizar
transporte escolar de estudantes
O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e
Idosos e Direito à Educação (Pro-DIE), emitiu Recomendação, na última sexta-feira, 12 de abril, à Secretaria estadual de Educação e
Desporto. No documento, a Promotora de Justiça Erika Michetti requera adoção das providências cabíveis... Leia Mais

MPMG – MPMG promove capacitação de membros do CMDCA das comarcas da Credca dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da
Educação e dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Credca-VJM), em parceria com as
Promotorias de Justiça de sua área de abrangência, promoveu a capacitação de cerca de 250 membros do Conselho... Leia Mais

MPMG – MPMG inspeciona  acolhimentos  familiares  e  institucionais  dos  Vales do Jequitinhonha e
Mucuri
A Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa da Educação e dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (Credca-VJM), em apoio aos promotores de Justiça da região, realizou, em fevereiro e março deste ano,
visitas técnicas em todos os acolhimentos institucionais e familiares da região... Leia Mais

MPMG – Operação em Frutal fiscaliza presença de menores e fornecimento de bebida alcoólica em
casa noturna
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) juntamente com o Poder Judiciário deflagraram na madrugada do último sábado, 13
de abril, uma operação para combater a entrada, permanência e fornecimento de bebidas alcoólicas a menores na casa de eventos
Casarão, em Frutal, no Triângulo Mineiro. O responsável pelo evento foi preso em flagrante por conduta análoga ao... Leia Mais

MPPA – MPPA recomenda cursos de primeiros socorros nas escolas
Na última terça-feira (9), através da 2ª Promotora De Justiça de Capanema, Maria José de Carvalho Cunha, o Ministério Público do
Pará recomendou às instituições educacionais de Capanema o cumprimento da Lei que prevê o treinamento de noções básicas de
primeiros socorros aos professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados... Leia Mais

MPBA – Eleição de conselheiros tutelares será eletrônica em municípios da Bahia
A eleição para o cargo de conselheiro tutelar poderá ser eletrônica, pela primeira vez, em todos os municípios da Bahia. Até o
próximo dia 6 de maio, municípios que tiverem interesse em utilizar urnas eletrônicas no processo de escolha dos conselheiros
tutelares poderão realizar solicitação junto aos juízes eleitorais. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) atende... Leia Mais

MPRS – MP vai realizar “1ª Corrida pela Adoção” 
O Ministério Público vai realizar, no dia 26 de maio, a “1ª Corrida pela Adoção”. O evento busca chamar a atenção para o número de
crianças e adolescentes acolhidos que esperam a oportunidade de ter uma família. No Estado, são aproximadamente 5 mil crianças
e adolescentes em casas de acolhimento. Só em Porto Alegre, mais de mil crianças e adolescentes estão... Leia Mais

MPRS – Coordenadora do Caoijefam participa de reunião que debate pacto nacional em favor da Lei da
Escuta em Brasília
A experiência desenvolvida em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, que tem conseguido excelentes resultados de pacificação nas
escolas,  chamou atenção do Programa das  Nações Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD),  que  mandou representantes  ao
Estado. A comitiva do PNUD foi recebida pelo subprocurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles... Leia Mais
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MPTO – Palestra aborda a importância da escuta especializada e depoimento especial nos casos de
violência sexual contra crianças e adolescentes
Na manhã desta sexta-feira,  12,  o 9º Encontro Operacional dos Promotores de Justiça da Infância,  Juventude e Educação do
Ministério Público do Estadual (MPE) contou com a palestra “Questões práticas em relação à Lei nº 13.431/17 e ao decreto nº
9.603/18”, abordando o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência... Leia Mais

MPTO  –  Promotores  de  Justiça  participam  de  evento  que  discute  temas  relacionados  à  área  de
educação
Teve início  na  manhã desta  quinta-feira,  11,  o  9º  Encontro  Operacional  dos  Promotores  de  Justiça  da  Infância,  Juventude  e
Educação do Ministério Público do Estadual. O evento, que se estende até sexta-feira, 12, debaterá os problemas afetos à educação
no Brasil e a importância da atuação do Ministério Público. O coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento... Leia Mais

MPBA – MP aciona Município de Juazeiro para garantir transporte escolar de crianças
Uma ação civil pública que visa a reativação de rota de transporte escolar em Juazeiro foi ajuizada pelo Ministério Público estadual
contra o Município ontem, dia 10. No documento, a promotora de Justiça Rita de Cássia Rodrigues de Souza solicita à Justiça que
determine ao Município que reative a rota cujo trajeto compreende todos os residenciais do programa 'Minha Casa... Leia Mais

MPPA – Iniciativa do MPPA busca capacitar agentes para enfrentamento às drogas
Mediante atuação da 4º Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua, no Pará, Patrícia de Fátima de Carvalho
Araújo, respondendo também pela 3ª PJIJ, o Ministério Público do Pará (MPPA) realizou, na quarta-feira (10), uma reunião na qual
foi avaliada a logística para ser executado um curso de formação para agentes dos diversos segmentos que... Leia Mais

MPBA – Micareta de Feira - MP recomenda que hotéis proíbam hospedagem de crianças e adolescentes
sem os responsáveis
O Ministério Público estadual recomendou a toda a rede hoteleira do município de Feira de Santana que cumpra o Estatuto da
Criança e do Adolescente e faça a divulgação acerca da proibição de hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis, motéis ou
pensionatos, exceto se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis, durante a micareta, que acontece entre... Leia Mais

MPRS – MP vai realizar “1ª Corrida pela Adoção” 
O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Marcelo Lemos Dornelles, participou, na tarde desta segunda-feira,
08,  do Seminário  "Violência nas escolas:  caminhos possíveis",  no auditório Mondercil  Paulo de Moraes,  na sede do Ministério
Público. "Esse é um tema complexo e o Ministério Público já estava programado para realizar esse evento... Leia Mais

MPPE – Olinda:  MPPE exige  rigor  do  Comdica  na  comprovação  de  experiência  dos  candidatos  a
conselheiro tutelar
Com o objetivo de acompanhar todo o processo de eleição unificada dos conselheiros tutelares, o Ministério Público de Pernambuco
(MPPE) recomendou ao Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente de Olinda (Comdica),  em especial  aos
membros da Comissão Especial criada para conduzir o processo eleitoral, que somente aceite declarações de... Leia Mais

MPPR – Pessoa física pode destinar parte do IR a projetos sociais
Quem paga Imposto de Renda ainda pode decidir o destino de parte do valor devido. Qualquer pessoa física que tenha imposto a
pagar pode indicar essa destinação no momento da declaração do IR, que precisa ser entregue até o dia 30 de abril de 2019. Até 3%
do imposto pode ser direcionado a instituições escolhidas pelo contribuinte... Leia Mais

MPSP – MPSP obtém liminar para contratação de funcionários para Creas e Cras de São Sebastião
Atendendo a pedido feito pelo Ministério Público em ação civil pública, a Justiça concedeu liminar determinando que o município de
São  Sebastião  efetue,  por  meio  de  concurso  público,  a  contratação  de  funcionários  efetivos  para  o  Centro  de  Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) e para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras)... Leia Mais
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MPPE  –  Operação  Lagoa  Grande  Pacífica:  MPPE,  Justiça,  Polícias  e  Conselho  Tutelar  atuam  no
combate a crimes contra crianças e adolescentes 
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) se uniu com as Polícias Civil e Militar de Pernambuco e com o Conselho Tutelar de
Lagoa Grande para realizar, na última sexta-feira (5), a Operação Lagoa Grande Pacífica. A ação, que contou com blitzes educativas
e fiscalização na cidade de Lagoa Grande e no povoado de Vermelhos, teve como resultado duas notificações do... Leia Mais

MPPA – Estado deve realizar concurso para apoio a crianças e adolescentes
Nesta segunda-feira (8), a Promotoria de Justiça de Capitão Poço, por meio do promotor de Justiça, Nadilson Portilho Gomes,
propôsAção Civil Pública, com caráter de urgência, com base nos autos de Inquérito Civil Público, para que o Estado do Pará e o
município de Capitão Poço ofereçam o suporte adequado educacional e apoio especializado a crianças e adolescentes... Leia Mais

MPPI – Membro do Ministério Público promove reunião com autoridades sobre processo de escolha de
conselheiros tutelares
Dando continuidade aos trabalhos de orientação aos gestores públicos sobre o processo eleitoral para conselheiros tutelares, o
promotor de Justiça Glécio Setúbal se reuniu com os prefeitos, os secretários de assistência social e os presidentes dos conselhos
municipais da criança e do adolescente dos municípios de Barras, Boa Hora e Cabaceiras. As eleições devem acontecer... Leia Mais

MPPA – Em visita a escola estadual, promotora apresenta projeto de filiação
A 7ª Promotora de Justiça de Família Ministério Público do Pará (MPPA), Maria de Nazaré Abbade Pereira, e a assistente social da
instituição, Cecília Lima, estiveram na tarde desta quarta-feira (03), na Escola Ruy Paranatinga Barata, localizada no Conjunto CDP-
Paraíso dos Pássaros, bairro da Maracangalha, em Belém, visando apresentar o Projeto “Defesa da Filiação” e propor a... Leia Mais

MPPA – Promotoria investiga equipamentos parados há sete anos, em escolas
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), pela Promotoria de Justiça de Pacajá, instaurou o Inquérito Civil N.º 007/2019-
MP/PJPAC para investigar a falta deutilização de 51 equipamentos de ares-condicionados novos, adquiridos há mais de sete anos
para serem utilizados nas escolas do município. Segundo a Promotoria, os equipamentos foram comprados há mais de... Leia Mais

MPMT – Acolhimento em casas lares permite convivência comunitária e atendimento personalizado em
Cuiabá
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direito, em peculiar condição de
desenvolvimento, e assegura a eles prioridade absoluta. Para garantir o cumprimento dessas prerrogativas, o Ministério Público do
Estado de Mato Grosso (MPMT) atua em diversas frentes na área da Infância e Juventude. Na semana em que Cuiabá... Leia Mais

MPBA – MP expede recomendações para orientar os gestores sobre o correto uso dos recursos do
Fundef
O Ministério Público estadual, juntamente com o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Contas (MPC), expediu
recomendações com o objetivo de orientar os gestores sobre o correto emprego dos recursos oriundos dos precatórios do Fundef,
atualmente substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos... Leia Mais

MPMT – Comissão destaca atuação do MPMT no acolhimento a crianças e adolescentes
A atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para viabilizar a construção e funcionamento de casas lares em Cuiabá,
conhecidas como “Casas Cuiabanas”, para acolhimento de crianças e adolescentes será sugerida às demais unidades do Ministério
Público Brasileiro como uma boa prática a ser replicada. Foi o que adiantou nesta quinta-feira (04) a promotora de... Leia Mais

MPBA – MP recomenda Município de Livramento de Nossa Senhora a transferir mais de 260 alunos de
volta para escolas próximas de casa
O Ministério Público estadual recomendou à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Educação de Livramento de Nossa Senhora que
anulem o ato de nucleação que transferiu pelo menos 200 alunos de 12 escolas da zona rural do Município para unidades a mais de
2 quilômetros de suas residências. O promotor de Justiça Ruano Fernando da Silva Leite recomendou que, num prazo... Leia Mais
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MPMS – MPMS pede que Estado e município disponibilizem transporte para alunos de escola integral
de Bela Vista 
Por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista, o MPMS formulou pedido judicial visando obrigar o Município de Bela Vista e o
Estado de Mato Grosso do Sul a disponibilizarem serviço de transporte escolar aos estudantes matriculados no 2º Ano do Ensino
Médio, em período integral, da Escola Estadual Ester Silva. Segundo o Promotor de Justiça William Marra Silva Júnior ... Leia Mais

MPMA – MPMA recomenda providências para eleição do Conselho Tutelar 
A Promotoria de Justiça de Matões emitiu Recomendação ao prefeito do município, Ferdinando Coutinho, e para o presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Roberto Almeida Silva, a fim de que sejam tomadas as
providências para a organização da eleição dos conselheiros tutelares do município, a ser realizada de forma unificada... Leia Mais

MPPR – MPPR faz ação para garantir educação inclusiva em escolas de Londrina
Em Londrina, no Norte-Central do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 22ª Promotoria de Justiça da comarca (com
atribuições na área da infância e juventude), está desenvolvendo uma ação que busca garantir a educação inclusiva em todas as
escolas particulares da cidade. A iniciativa surgiu após o MPPR receber diversas reclamações relacionadas a práticas... Leia Mais

MPRN – Lajes: recomendação do MPRN visa combater exploração sexual infantojuvenil
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio da Promotoria de Justiça da comarca de Lajes, publicou no Diário
Oficial  do  Estado  desta  quinta-feira  (4)  recomendação para  que  os  proprietarios,  gerentes  e  responsaveis  por  hoteis,  moteis,
pensões, pousadas, congêneres (republicas e acampamentos) da comarca adotem praticas para prevenir a pratica de... Leia Mais

MPRJ – MPRJ recebe Diretor Nacional de Enfrentamento de Violações aos Direitos da Criança e do
Adolescente 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Infância e Juventude- matéria infracional (CAO Infância/MPRJ), recebeu, nesta quinta-feira (28/03), o diretor de Enfrentamento de
Violações aos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente... Leia Mais

MPMT – Acordo Extrajudicial: Município cumpre primeira etapa e oferta 480 novas vagas em creches 
A Promotoria de Justiça de Matões emitiu Recomendação ao prefeito do município, Ferdinando Coutinho, e para o presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Roberto Almeida Silva, a fim de que sejam tomadas as
providências para a organização da eleição dos conselheiros tutelares do município, a ser realizada de forma unificada... Leia Mais

MPMS – Juiz  acata  ação do MPMS e MPF e  determina a  implementação de  rede  de  prevenção e
combate a incêndio e pânico nas escolas de Dourados
O Juiz de Direito Juiz José Domingues Filho deferiu os pedidos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e do
Ministério Público Federal e determinou ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao Município de Dourados (MS), no âmbito de todas as
Escolas Estaduais, Municipais e Centros de Educação Infantis, que promovam a implementação de rede de prevenção... Leia Mais

MPRO – MP concede prazo de 15 dias à Secretaria de Educação para regularização de transporte
escolar, sob pena de nova ação judicial
O Ministério Público de Rondônia concedeu o prazo de 15 dias para que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) regularize a
prestação de transporte escolar em Porto Velho, sob pena do ajuizamento de uma nova ação civil pública, em que se cobrará a
execução do serviço judicialmente. O anúncio foi feito mediante a recente desistência de empresas contratadas... Leia Mais

MPPR  –  Atendendo  pedido  do  MPPR,  Justiça  determina  liminarmente  que  Prefeitura  de  Antonina
regularize segurança em duas escolas da cidade
Atendendo pedido liminar formulado em ação civil pública pela 2ª Promotoria de Justiça de Antonina, no Litoral paranaense, o Juízo
da Vara da Infância e da Juventude da comarca determinou que a Prefeitura regularize a situação de duas escolas municipais que
não têm alvarás do Corpo de Bombeiros. Conforme constatou o Ministério Público do Paraná, as escolas municipais... Leia Mais

http://www.comunicacao.mppr.mp.br/2019/04/21393/Atendendo-pedido-do-MPPR-Justica-determina-liminarmente-que-Prefeitura-de-Antonina-regularize-seguranca-em-duas-escolas-da-cidade.html
https://www.mpro.mp.br/web/guest/noticia/-/ver-noticia/37902?redirect=/web/imprensa/noticias?p_p_id=todasnoticiasportlet_WAR_noticiasportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_W9sDjTIHrokf__column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_todasnoticiasportlet_WAR_noticiasportlet_keywords=&_todasnoticiasportlet_WAR_noticiasportlet_advancedSearch=false&_todasnoticiasportlet_WAR_noticiasportlet_andOperator=true&_todasnoticiasportlet_WAR_noticiasportlet_resetCur=false&_todasnoticiasportlet_WAR_noticiasportlet_delta=30
https://www.mpms.mp.br/noticias/2019/04/juiz-acata-acao-do-mpms-e-mpf-e-determina-a-implementacao-de-rede-de-prevencao-e-combate-a-incendio-e-panico-nas-escolas-de-dourados
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/76877/municipio-cumpre-primeira-etapa-e-oferta-480-novas-vagas-em-creches
http://www.mprj.mp.br/web/guest/home/-/detalhe-noticia/visualizar/71002
https://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/9703-lajes-recomendacao-do-mprn-visa-combater-exploracao-sexual-infantojuvenil
http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/04/21399,37/MPPR-faz-acao-para-garantir-educacao-inclusiva-em-escolas-de-Londrina.html
https://mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/15443-matoes-mpma-recomenda-providencias-para-eleicao-do-conselho-tutelar
https://www.mpms.mp.br/noticias/2019/04/mpms-pede-que-estado-e-municipio-disponibilizem-transporte-para-alunos-de-escola-integral-de-bela-vista
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MPTO – Programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte é apresentado em
reunião no MPE
O Tocantins é um 12 estados brasileiros que ainda não executam o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de
Morte (PPCAAM), que foi criado pelo Governo Federal em 2003. Para apresentá-lo aos integrantes da rede estadual de proteção à
criança e ao adolescente, foi realizada uma reunião na sede do Ministério Público Estadual (MPE) nesta terça-feira... Leia Mais

MPRJ – MPRJ realiza ação para emissão de documentos para crianças acolhidas em abrigos em São
Gonçalo 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do
Sub-registro de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica (COESUB/MPRJ), realizou nos dias 22 e 29 de março
uma nova ação do projeto “Criança Cidadã”. O atendimento ocorreu no Centro de Acolhimento e Cidadania, no bairro... Leia Mais

MPMT – MPMT reivindica do Estado construção de Centros Socioeducativos
Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, no Palácio Paiaguás, o Ministério Público (MPMT) reivindicou junto ao Poder
Executivo  estadual  o  cumprimento  de  um acordo  judicial,  firmado  no  governo  passado,  de  construção  e  reforma  de  Centros
Socioeducativos em cidades polo do estado. Na oportunidade, o procurador-geral de Justiça do Estado, José Antônio... Leia Mais

OUTRAS NOTÍCIAS

CNJ - Cadastro Nacional de Adoção completa 11 anos
Garantir a segurança jurídica e dar mais transparência ao processo de adoção de crianças e adolescentes são os principais ganhos
registrados pelo Sistema Integrado do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), bem como a ampliação das possibilidades de encontrar
famílias para as mais de 9,5 mil crianças cadastradas. Criado há 11 anos pela Resolução 54/2008...Leia Mais 

CNJ - Pacto Nacional pela Primeira Infância reúne CNJ e 40 instituições da área
Uma reunião no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11/4) com representantes de 40 instituições que
atuam em nome dos direitos da primeira infância marcou o início dos trabalhos do Pacto Nacional pela Primeira InfânciaA iniciativa
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pretende unir esforços do Sistema de Justiça, de órgãos públicos do Poder...Leia Mais

CNJ - Comarca de Penalva realiza primeiro depoimento especial
O Poder Judiciário da comarca de Penalva/MA realizou, esta semana, o primeiro depoimento especial destinado a ouvir crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, psicológica e física em processos judiciaisNa última terça-feira (9/4), foi
feita uma audiência que serviu de teste para o funcionamento desse serviço, que funciona em espaço inaugurado...Leia Mais

CNJ - Paraná é o estado com maior número de adoções internacionais
Entre as unidades da Federação, o Paraná é o primeiro colocado em número de adoções internacionais. Os dados constam no
relatório  estatístico  da  Polícia  Federal,  referente  ao  ano  de  2018.  Segundo o  levantamento,  foram 69  adoções internacionais
consolidadas no país. Deste total, 20 foram efetuadas no Paraná. Os estados do Mato Grosso do Sul e Santa Catarina...Leia Mais

CNJ - Conselho promoverá premiação e pesquisa sobre primeira infância
Premiar boas práticas no atendimento de demandas das crianças de 0 a 6 anos e investigar o funcionamento dos serviços públicos
destinados à essa faixa etária. Esses foram alguns dos assuntos tratados na primeira reunião do Pacto Nacional pela Primeira
Infância, realizada nesta quinta-feira (11/4)Além de dar publicidade aos direitos dessas crianças...Leia Mais  

CNJ - Declare seu amor: ação incentiva doação de IR a ações de amparo a crianças
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (SNDCA), lançou o “Guia de Orientação do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares em Data Unificada”. A ação
é voltada para os futuros membros de 5.956 Conselhos Tutelares em todo o Brasil. Com mandato de quatro anos... Leia Mais 

https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/abril/lancado-o-guia-de-orientacao-do-processo-de-escolha-de-conselheiros-tutelares
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88750-cnj-promovera-premiacao-e-pesquisa-sobre-a-primeira-infancia
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88734-parana-e-o-estado-com-maior-numero-de-adocoes-internacionais
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88735-comarca-de-penalva-realiza-primeiro-depoimento-especial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88749-pacto-nacional-pela-primeira-infancia-reune-cnj-e-40-instituicoes-da-area
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88808-cadastro-nacional-de-adocao-completa-11-anos
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=72
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/76845/mpmt-reivindica-do-estado-construcao-de-centros-socioeducativos
http://www.mprj.mp.br/web/guest/home/-/detalhe-noticia/visualizar/70701
https://mpto.mp.br/portal/2019/04/02/programa-de-protecao-a-criancas-e-adolescentes-ameacados-de-morte-e-apresentado-em-reuniao-no-mpe
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CNMP aprova proposta que estipula o prazo de seis meses para os MPs fazerem inspeções a serviços
e programas de acolhimento
O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira, 23 de abril, durante a 6ª
Sessão Ordinária de 2019, proposta que altera a  Resolução CNMP n° 71/2011  para adequar a periodicidade das inspeções do
Ministério Público aos serviços de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar… Leia Mais

MDS - Relatório do Criança Feliz vai ajudar a aprimorar serviço oferecido à população
O Ministério da Cidadania realiza uma série de estudos e pesquisas sobre o andamento das ações do Programa Criança Feliz em
todo o país.  Agora,  a Secretaria  de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI)  divulga  um relatório sobre a implementação do
programa, com o objetivo de aprimorar o serviço oferecido à população...Leia Mais

MDS - Criança Feliz é pauta da Frente Parlamentar da Primeira Infância
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, participou nesta quinta-feira (4) de reunião da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância,
na Câmara dos Deputados. Ele apresentou as ações do Criança Feliz, que já atende mais de 552 mil crianças e gestantes em todo o
país, com orientações para promover o desenvolvimento infantil nas famílias mais vulneráveis do Brasil...Leia Mais 

MDS - Governo federal quer ampliar Programa Criança Feliz no Espírito Santo
O Ministério da Cidadania está atuando com o governo do Espírito Santo a fim de ampliar o Programa Criança Feliz. Com uma
proposta de trabalho que integra saúde, educação e assistência social,  a iniciativa vem cumprindo seu papel na promoção do
desenvolvimento infantil em 21 municípios capixabas. Um deles é Santa Teresa, a cerca de 80 quilômetros...Leia Mais  

MDS - Cidadania é parceiro do Judiciário na garantia de direitos à primeira infância
A primeira infância ganhou mais um parceiro na atuação pela garantia dos direitos das crianças. Nesta quinta-feira (11), o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) reuniu  diversos atores do poder executivo,  legislativo e da sociedade civil  para apresentar  o Pacto
Nacional pela Primeira Infância. Elaborado pela instituição, o projeto tem o objetivo de promover e disseminar... Leia Mais

MDS - Reconhecido mundialmente, Criança Feliz é finalista do WISE Awards 2019
O Criança Feliz, do Ministério da Cidadania, é um dos 15 finalistas do WISE Awards 2019, prêmio da Cúpula Mundial de Inovação
para a Educação que reconhece as iniciativas mais inovadoras do mundo na área. O programa do governo federal foi selecionado
entre 482 projetos, ao lado de outros da Inglaterra, França, Índia, Quênia, Ruanda, Jordânia, China e Estados Unidos...Leia Mais

STF – Pacto Nacional pela Primeira Infância reúne CNJ e 40 instituições da área em evento no STF
Iniciativa do Conselho Nacional de Justiça pretende unir esforços do Sistema de Justiça, de órgãos públicos do Poder Executivo e de
entidades do terceiro setor e da academia para efetivar direitos previstos na legislação para a população brasileira com menos de 6
anos de idade. Uma reunião no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11) com… Leia Mais 

TJCE - Novas regras de autorização de viagens para menores são tema do “Judiciário em Evidência”
O programa “Judiciário em Evidência” desta edição mostra as mudanças nas regras de autorização de viagens para crianças e
adolescentes promovidas pela Lei nº 13.812, que trata da política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Quem fala sobre o
assunto é a coordenadora dos Processos Administrativos e Judiciais da Infância e Juventude do Fórum Clóvis Beviláqua… Leia Mais

TJDFT – VIJ/DF participa do lançamento da Frente Parlamentar da Primeira Infância
A Câmara Legislativa do Distrito Federal lançou, nesta segunda-feira, 22/4, a Frente Parlamentar da Primeira Infância, por iniciativa
da deputada distrital Júlia Lucy. O objetivo da Frente é aperfeiçoar a legislação referente à primeira infância, fiscalizar e acompanhar
os programas governamentais voltados para esse público-alvo e o cumprimento do Estatuto da Criança e do...Leia Mais 

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/cidadania-e-parceiro-do-judiciario-na-garantia-de-direitos-a-primeira-infancia
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/abril/vij-df-participa-do-lancamento-da-frente-parlamentar-da-primeira-infancia
https://www.tjce.jus.br/noticias/novas-regras-de-autorizacao-de-viagens-para-menores-sao-tema-do-judiciario-em-evidencia/
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408399
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/reconhecido-mundialmente-crianca-feliz-e-finalista-do-wise-awards-2019
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/governo-federal-quer-ampliar-programa-crianca-feliz-no-espirito-santo
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/crianca-feliz-e-pauta-da-frente-parlamentar-da-primeira-infancia
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/relatorio-do-crianca-feliz-vai-ajudar-a-aprimorar-servico-oferecido-a-populacao
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12083-cnmp-aprova-proposta-que-estipula-o-prazo-de-seis-meses-para-os-mps-fazerem-inspecoes-a-servicos-e-programas-de-acolhimento
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TJDFT – Artigo de supervisor da VIJ/DF aborda dificuldade de adoção de crianças com problemas de
saúde
Em artigo, publicado na página do TJDFT, o psicólogo Walter Gomes de Sousa, supervisor da Seção de Colocação em Família
Substituta da Vara da Infância e da Juventude do DF – SEFAM/VIJ-DF, chama a atenção para a dificuldade de adoção de crianças e
adolescentes com problemas de saúde. Em seu artigo, Walter aponta para a realidade de que 26% de meninas e … Leia Mais

TJDFT – Mudança de perfil de adotantes no país reduz a adoção internacional
Adoção Internacional. Esse foi o tema da 21ª Reunião do Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, realizada nos dias 3 e 4 de
abril,  organizada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP). O evento contou com a presença do juiz titular da Vara da Infância e da Juventude do… Leia Mais

TJDFT  e Alana lançam edital para seleção de boas práticas voltadas à Primeira Infância
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e o Instituto Alana lançam edital para seleção de boas práticas do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal com foco na primeira infância (0 a 6 anos). O
período de inscrições vai do dia 10 de abril ao dia 31 de maio. As experiências devem ser enviadas para o e-mail… Leia Mais 

TJDFT – Mudança de perfil de adotantes no país reduz a adoção internacional
Adoção Internacional. Esse foi o tema da 21ª Reunião do Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, realizada nos dias 3 e 4 de
abril,  organizada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP). O evento contou com a presença do juiz titular da Vara da Infância e da Juventude... Leia Mais

TJDFT – VIJ/DF recebe AMA Brasília para construir parceria
A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (VIJ-DF) recebeu, na manhã desta quarta-feira (3/4), por meio da diretora-geral
administrativa, Simone Resende, e do supervisor Gelson Leite, da Rede Solidária Anjos do Amanhã, a visita de uma comitiva da
Associação de Mulheres que Amam Brasília (AMA Brasília). O encontro significou o primeiro passo rumo à viabilização...Leia Mais

TJMG - Vespasiano se une pela Páscoa de crianças e adolescentes
Iniciativa  na comarca garante chocolates para meninos e meninas abrigados.  Breno não se conforma com a realidade que foi
imposta a ele: viver em um abrigo, instituição que recebe crianças e adolescentes desprotegidos, vítimas de maus-tratos e/ou em
estado de abandono social. A revolta e a tristeza são rotina em seus dias, e a dor de não viver em família é... Leia Mais 

TJRJ - Autoridades estudam ações para proteção dos direitos da criança e do adolescente
Ao abrir a Reunião do Pacto de Compromisso pelo Direito da Criança e do Adolescente, realizada nesta quinta-feira do TJRJ, o juiz
Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, presidente da Coordenadoria de Articulação das Varas da Infância, Juventude e Idoso do TJRJ (Cevij),
chamou atenção das autoridades presentes para a necessidade de oferta de políticas públicas para a formação de... Leia Mais

TJRJ - Instituições do Estado e do Município se unem ao TJRJ no Projeto Valorização da Primeira
Infância
A colocação em prática de políticas públicas que visem maior assistência às crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de idade passa a
ser, a partir de agora, um compromisso do Poder Judiciário e de instituições dos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro.
Nesta segunda-feira (15/04), o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Claudio de Mello Tavares... Leia Mais

TJRJ - Psicólogos e assistentes sociais debatem método de desenvolvimento infantil 
As práticas desenvolvidas pela Abordagem Pikler foram apresentadas nesta sexta-feira (5/4), na Escola de Administra Judiciária
(Esaj), no workshop “Relação entre adultos e crianças no contexto institucional sob a perspectiva da Abordagem Pikler”, ministrado
pelas psicólogas do Poder Judiciário Aline Diniz e Eliana Olinda Alves. O evento contou com a participação de… Leia Mais

TJRO – Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares
Os contribuintes têm uma opção simples e prática de utilizar parte do Imposto de Renda para financiar medidas de amparo a
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. A doação de parte do tributo pode ser feita durante o preenchimento e envio da
declaração do IR à Receita Federal. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) tem, por meio de sua… Leia Mais

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88707-declare-o-seu-amor-acao-incentiva-doacao-de-ir-a-acoes-de-amparo-a-criancas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6297770
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6323622
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6340389
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/vespasiano-se-une-pela-pascoa-de-criancas-e-adolescentes.htm
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/abril/vij-recebe-ama-brasilia-para-construir-parceria
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/abril/mudanca-do-perfil-de-adotantes-no-pais-reduz-a-adocao-internacional
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/abril/tjdft-e-alana-lancam-edital-para-selecao-de-boas-praticas-voltadas-a-primeira-infancia
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/abril/mudanca-do-perfil-de-adotantes-no-pais-reduz-a-adocao-internacional
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/abril/artigo-aborda-dificuldade-de-adocao-de-criancas-com-problemas-de-saude
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TJRS – Parceria com Escola de Futebol do PSG possibilita vagas para adolescentes de abrigos da
Capital
Foi realizado na tarde desta segunda-feira (22/4), o primeiro treino de cinco adolescentes de abrigos da capital na Escola de Futebol
do Paris Sant-Germain em Porto Alegre. A iniciativa foi intermediada pela Corregedoria-Geral da Justiça e pela Coordenadoria da
Infância e Juventude (CIJ) do Judiciário gaúcho e marcou o início da parceria entre a escola e os abrigos na capital...Leia Mais 

TJRJ - Instituições do Estado e do Município se unem ao TJRJ no Projeto Valorização da Primeira
Infância
A colocação em prática de políticas públicas que visem maior assistência às crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de idade passa a
ser,  a  partir  de  agora,  um compromisso  do  Poder  Judiciário  e  de  instituições  dos  governos  estadual  e  municipal  do  Rio  de
JaneiroNesta segunda-feira (15/04), o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Claudio de Mello... Leia Mais

TJRS – Audiência Pública apresentou resultados de projetos voltados para adoção tardia
Uma tarde com muitos momentos de emoção. Assim foi a audiência pública realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, nesta
sexta-feira (5/4), que apresentou os resultados dos projetos desenvolvidos para incentivar a adoção tardia ao longo dos últimos oito
meses. Conforme a Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Denise Oliveira Cezar, na primeira audiência… Leia Mais

TJSP - CIJ e EPM promovem palestra sobre acesso à Justiça para crianças e adolescentes
A Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), em parceria com a Escola Paulista da Magistratura (EPM), promoveu nesta quinta-
feira  (25)  o seminário  “Acesso à Justiça para Crianças e Adolescentes”,  proferido pelo  advogado e coordenador do programa
“Prioridade Absoluta” do Instituto Alana, Pedro Hartung. O evento realizado no fórum João Mendes Junior contou... Leia Mais

CURSOS E EVENTOS

Encontros Jurídicos na ESMP – A Atuação Integral do Ministério Público no Enfrentamento à Alienação 
Parental
Data: 19 de maio de 2019
Local: Auditório da Escola Superior do Ministério Público - ESMP
Público alvo: Membros, servidores, colaboradores e estagiários do Ministério Público e sociedade
Inscrições: https://cursos.mpce.mp.br/ 

1º Etapa de Monitoramento (Projeto Vidas Preservadas: O MP e a Sociedade pela Prevenção do 
Suicídio)
Data: 20 de maio de 2019
Local: Auditório da APRECE
Público alvo: técnicos de gestão dos 48 Municípios que aderiram ao Projeto em 2018 
Inscrições: https://cursos.mpce.mp.br/ 

VI Congresso do Proinfância  –  Fórum  Nacional  dos Membros  do  Ministério  Público  da  Infância  e  
Adolescência
Data: 02 a 04 de maio de 2019
Local: Centro  de Estudos e Aperfeiçoamento  Funcional  do  Ministério  Público  do Estado do Rio  de

Janeiro
Público alvo: Promotores de Justiça
Para mais informações: Clique AQUI

https://cursos.mpce.mp.br/
https://www.proinfancia.net/eventos/vi-congresso-nacional
https://cursos.mpce.mp.br/
http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=56443&pagina=1
http://www.tjrs.jus.br/site/imprensa/noticias/?idNoticia=462535
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6323622
http://www.tjrs.jus.br/site/imprensa/noticias/?idNoticia=464020
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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS

LEI  Nº  13.819,  DE 26  DE ABRIL DE 2019 -  Institui  a  Política  Nacional  de Prevenção da Automutilação  e  do Suicídio,  a  ser
implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998.

STJ - Decisão de busca e apreensão de menor é impugnável por agravo de instrumento
24 de abril de 2019

A decisão interlocutória que determina a busca e apreensão de menor para efeito de transferência de guarda provisória pode ser
impugnada por meio de agravo de instrumento, por se tratar de uma das hipóteses de tutela provisória previstas pelo artigo 1.015,
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (O número deste
processo não é divulgado em razão de segredo judicial)… Leia Mais

HABEAS CORPUS Nº 168122.691 - SP 
RELATOR : MINISTRO ALEXANDRE DE MORAIS
JULGAMENTO: 05/04/2019
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA
AGTE : G.F.P.S.
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA.  GRAVE
AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art.  122 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei.  8.069/90),  a medida socioeducativa de internação está  restrita  às hipóteses em que (a)  o ato
infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações
graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. 2. Esta SUPREMA CORTE já
assinalou: “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao
ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do
Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). 3. Na espécie, o
ato infracional foi praticado mediante violência física e grave ameaça contra a vítima, que foi constrangida pelo paciente a ter
conjunção carnal, praticar e permitir que com ela se pratique atos libidinosos diversos. 4. O juízo acerca da adequação da medida
socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto
probatório,  providência  incompatível  com esta  via  processual.  Precedentes.  5.  Agravo  Regimental  a  que  se  nega  provimento.
(HC 168122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-076 DIVULG 11-04-2019 PUBLIC 12-04-2019)

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Decis%C3%A3o-de-busca-e-apreens%C3%A3o-de-menor-%C3%A9-impugn%C3%A1vel-por-agravo-de-instrumento
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13819.htm
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