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ATUAÇÃO DO MPCE

MPCE requer regulamentação do acesso de crianças e adolescentes à “Festa das Almas 2019”
em Ocara
30 de outubro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do promotor de Justiça de Ocara Antonio Forte de
Souza Júnior, requereu, no dia 29, ao Juízo daquela Comarca a expedição de uma portaria judicial destinada a
regulamentar o acesso e permanência de crianças e adolescentes no evento denominado Mostra...Leia Mais

Vidas Preservadas dialoga sobre automutilação
25 de outubro de 2019

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
(Caopije),  promove,  na manhã do dia  13/11/19,  um encontro do Projeto  Vidas Preservadas com o tema:
“Dialogando sobre a Automutilação”, no auditório da Procuradoria Geral da Justiça, na rua...Leia Mais

Promotoria de Ocara promove palestra motivacional para estudantes
23 de outubro de 2019

A Promotoria de Justiça de Ocara promove na próxima quinta-feira (24/10) uma palestra motivacional com
Ricardo Oliveira.  O momento  acontecerá  em dois  horários,  às  9h00 e  às  13h30,  no  auditório  da  Escola
Estadual de Educação Profissional Maria Môsa. O palestrante é um jovem cadeirante medalhista em...Leia
Mais

Membro do MPCE ministra palestra sobre prevenção ao abuso sexual infantil em Jaguaretama
16 de outubro de 2019 

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da promotora de Justiça Nara Rúbia Silva, ministrou uma
palestra, na última quarta-feira (09/10), sobre a atuação dos profissionais da rede de proteção como agentes
de prevenção do abuso sexual infantil. A palestra aconteceu na Câmara Municipal de Jaguaretama...Leia Mais

MPCE participa de Sessão da AL sobre Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio
10 de setembro de 2019 

Em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realizou,
nesta terça-feira (10/09), sessão plenária especial para debater a conscientização e prevenção do suicídio e as
ações de Setembro Amarelo. O evento contou com a participação de representantes do projeto...Leia Mais

MPCE requer impugnação de 20 candidatos ao Conselho Tutelar de Fortaleza
15 de outubro de 2019

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 78ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, protocolou, nesta
terça-feira (15/10), pedidos de impugnação de 10 candidatos eleitos como conselheiros titulares e 10 suplentes
para o Conselho Tutelar de Fortaleza. Segundo a promotora de Justiça Antônia Lima...Leia Mais

Espaço lúdico para acolhimento de crianças é inaugurado na 3ª Promotoria de Quixadá
15 de outubro de 2019

Com o objetivo de criar um ambiente lúdico e acolhedor, a 3ª Promotoria de Justiça de Quixadá implantou um
espaço dedicado ao acolhimento do público infantil.  Inaugurado na última quarta-feira (10/10), o ambiente
dispõe de livros didáticos e publicações para colorir, e oferece uma comodidade para os pais...Leia Mais

http://www.mpce.mp.br/2019/10/15/espaco-ludico-para-acolhimento-de-criancas-e-inaugurado-na-3a-promotoria-de-quixada/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/15/mpce-requer-impugnacao-de-20-candidatos-ao-conselho-tutelar-de-fortaleza/
http://www.mpce.mp.br/2019/09/10/mpce-participa-de-sessao-da-al-sobre-dia-mundial-de-prevencao-ao-suicidio/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/16/membro-do-mpce-ministra-palestra-sobre-prevencao-ao-abuso-sexual-infantil-em-jaguaretama/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/23/promotoria-de-ocara-promove-palestra-motivacional-para-estudantes/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/23/promotoria-de-ocara-promove-palestra-motivacional-para-estudantes/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/25/vidas-preservadas-dialoga-sobre-automutilacao/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/30/mpce-requer-regulamentacao-do-acesso-de-criancas-e-adolescentes-a-festa-das-almas-2019-em-ocara/
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MPCE participa de assinatura do Termo de Cooperação da Redes de Escolas do Governo do
Ceará
10 de outubro de 2019

O Ministério Público do Ceará (MPCE), através da diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público
(ESMP), Flávia Unneberg, participou na manhã da última quinta-feira,  09, da assinatura de um Termo de
Cooperação entre as 12 instituições que compõem a Rede de Escolas do Governo do Ceará...Leia Mais

Guaraciaba do Norte: MPCE requer impugnação de quatro candidatos a conselheiros tutelares
10 de outubro de 2019

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Guaraciaba do
Norte, ingressou com quatro pedidos de impugnação de candidatos eleitos para compor o Conselho tutelar do
Município. Segundo a promotora de Justiça Ana Beatriz Pereira, estes candidatos violaram as...Leia Mais

Pentecoste: MPCE requer impugnação de cinco candidatos a conselheiros tutelares
10 de outubro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Pentecoste Jairo Pequeno Neto, requereu ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(COMDICA), na tarde desta quinta-feira (10), a impugnação da candidatura de cinco participantes...Leia Mais

MPCE  expede  recomendação  para  coibir  irregularidades  na  Unidade  de  Semiliberdade  de
Iguatu
10 de outubro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Iguatu, expediu,
nesta  terça-feira  (08/10),  uma  recomendação  para  corrigir  irregularidades  constatadas  após  inspeção  na
Unidade de Semiliberdade do município. O documento foi direcionado à Superintendência...Leia Mais

MPCE recomenda finalização de obra em escola pública estadual em Ocara
09 de outubro de 2019

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça de Ocara, expediu, nesta quarta-
feira (09/10), recomendação direcionada à Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e à Superintendência de
Obras Públicas do Estado para que retomem, de forma imediata, a construção da escola estadual...Leia Mais

MPCE participa de Encontros Regionais para implementação da Lei da Escuta Especializada e
do Depoimento Especial
09 de outubro de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do promotor de Justiça e coordenador do Centro de
Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação (CAOPIJE) Hugo José Lucena de Mendonça, participa,
na manhã desta quarta-feira (9), do Encontro Regional para Implementação da Lei 13.431/17...Leia Mais

ATUAÇÃO DE OUTROS MINISTÉRIOS PÚBLICOS

MPSP – Promotores encontram adolescentes portando RGs falsos em casa noturna da capital
Com o auxílio da Polícia Militar, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital desencadeou uma
operação que conseguiu identificar na noite do último sexta-feira (4/10) pelo menos 20 adolescentes menores
de 18 anos que tentavam entrar em uma casa noturna da região da Lapa, na zona oeste... Leia Mais 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=21418024&id_grupo=118
http://www.mpce.mp.br/2019/10/09/mpce-participa-de-encontros-regionais-para-implementacao-da-lei-da-escuta-especializada-e-do-depoimento-especial/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/09/mpce-recomenda-finalizacao-de-obra-em-escola-publica-estadual-em-ocara/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/10/mpce-expede-recomendacao-para-coibir-irregularidades-na-unidade-de-semiliberdade-de-iguatu/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/10/pentecoste-mpce-requer-impugnacao-de-cinco-candidatos-conselheiros-tutelares/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/10/guaraciaba-do-norte-mpce-requer-impugnacao-de-quatro-candidatos-conselheiros-tutelares/
http://www.mpce.mp.br/2019/10/10/mpce-participa-de-assinatura-do-termo-de-cooperacao-da-redes-de-escolas-do-governo-do-ceara/
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MPSP – MP obtém sentença para adequação de plano estadual  para proteção de crianças
ameaçadas 
A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital obteve em ação pública decisão judicial obrigando
o  Estado  de  São  Paulo  a  apresentar  plano  para  adequação  do  Programa  de  Proteção  a  Crianças  e
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), com rede de atendimento direto ou conveniado...Leia Mais

MPRJ  –  Ajuíza  ação  para  que  Município  de  Rio  Claro  garanta  o  acesso  de  crianças  e
adolescentes com deficiência ao sistema educacional inclusivo
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em
Educação (GAEDUC/MPRJ), ajuizou ação civil pública, em 19/09, com pedido de tutela de urgência, para que
o Município de Rio Claro garanta o acesso à educação às pessoas com deficiências no sistema...Leia Mais

MPRJ  –  MPRJ  e  TCM-RJ  traçam  estratégia  de  atuação  conjunta  para  garantir  direitos  de
crianças e adolescentes institucionalizados em abrigos conveniados à prefeitura do Rio
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa de Atuação Integrada na
Fiscalização de Entidades do Terceiro Setor em Matéria de Infância e Juventude (FTTSIJ/MPRJ), realizou, na
tarde de quinta-feira (17/10), reunião com representantes do Tribunal de Contas do Município...Leia Mais

MPRJ – Obtém na Justiça anulação das eleições para conselheiros tutelares em Niterói 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª e da 2ª Promotorias de Justiça da
Infância e da Juventude de Niterói, obteve, nesta quinta-feira (17/10) decisão liminar que anula as eleições
para conselheiros tutelares de Niterói. A tutela de urgência deferiu integralmente o pedido do MPRJ...Leia Mais

MPRJ – Obtém decisão que impede o Estado de financiar ações de Segurança Pública com
recursos da Educação 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela
Coletiva de Proteção à Educação da Capital, obteve liminar na Justiça para que o Estado do Rio de Janeiro se
abstenha de financiar ações de segurança pública com recursos oriundos do orçamento da...Leia Mais

MPSC – Santa Catarina é um dos poucos estados sem superlotação no sistema socioeducativo
De acordo com levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no Brasil, há 18.086 jovens
em cumprimento de internação por tempo indeterminado em instituições socioeducativas e 16.161 vagas, o
que causa um déficit de quase duas mil vagas. Se for considerada, ainda, a média de pedidos...Leia Mais

MPSC – Escola particular deve garantir professor auxiliar a criança autista sem ônus
Uma criança autista de nove anos de idade terá direito a professor auxiliar em uma escola particular de São
Francisco do Sul, sem qualquer ônus para os pais.  O direito foi  garantido por medida liminar obtida pelo
Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) em ação civil pública. A decisão é passível de recurso...Leia Mais

MPRS – Programa de Aprendizagem será ampliado para jovens da rede de acolhimento em
todo RS
Com a assinatura de um aditivo nesta quinta-feira, 10 de outubro, às 14h, o Programa Aprendiz Banrisul abrirá
30 vagas em órgãos públicos para adolescentes do acolhimento institucional no interior do Estado, de um total
de 149 vagas para este público. Pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, assina o documento...L  eia Mais  

https://www.mprs.mp.br/noticias/49960/
https://www.mprs.mp.br/noticias/49960/
https://www.mpsc.mp.br/noticias/escola-particular-deve-garantir-professor-auxiliar-a-crianca-autista-sem-onus
https://www.mpsc.mp.br/noticias/santa-catarina-e-um-dos-poucos-estados-sem-superlotacao-no-sistema-socioeducativo
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/78518
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/78307
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/78405
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/77302
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=21423725&id_grupo=118
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MPDFT – Reconhecimento de paternidade: tempo de atualização de certidão de nascimento cai
para dez dias
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) via Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e a
Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/DF), firmaram termo de cooperação técnica para
garantir que a atualização de certidões de nascimento de crianças que tiveram a paternidade...Leia Mais

OUTRAS NOTÍCIAS

STJ – Seminário aponta avanços e falhas no sistema de proteção à criança
“A criança tem lugar especial na consciência pública, razão pela qual garantir seus direitos é tarefa de todos,
não só do Judiciário” – afirmou o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de
Noronha, ao participar nesta quinta-feira (10) da abertura do seminário 30 Anos da Convenção...Leia Mais

STJ – Destituição de poder familiar pode ser pedida por quem não é parente do menor
Regulada pelo artigo 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a legitimidade para o pedido de
destituição  do  poder  familiar  não  está  limitada  ao  Ministério  Público  e  ao  interessado  que  tenha  laços
familiares com o menor, podendo ser estendida, de acordo com as circunstâncias do caso...Leia Mais

STJ  –  Vínculo  afetivo  autoriza  flexibilizar  regra  legal  mínima  de  diferença  de  idade  entre
adotante e adotado
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu ser possível flexibilizar – à luz do princípio da
socioafetividade – a exigência de pelo menos 16 anos de diferença entre adotante e adotando,  requisito
previsto no artigo 42, parágrafo 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com esse...Leia Mais

CNJ – Justiça deverá padronizar escuta de crianças e adolescentes 
Foi aprovada na última quarta-feira (23/10) a redação final da proposta de resolução que trata do depoimento
de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O texto regulamenta no âmbito do Poder
Judiciário a Lei 13.431/2017, que torna obrigatória a escuta humanizada. A minuta foi elaborada...Leia Mais

CNJ – Corregedoria define fluxo emergencial para trânsito de crianças venezuelanas 
O  corregedor  nacional  de  Justiça,  ministro  Humberto  Martins,  estabeleceu  um  fluxo  de  atendimento
emergencial, a ser implementado no âmbito do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), para facilitar o trânsito
de crianças e adolescentes venezuelanos no território nacional. O fluxo foi estabelecido por meio...Leia Mais

TJCE – Judiciário inaugura mais duas salas específicas para ouvir depoimentos de crianças
vítimas de violência
O Fórum Clóvis Beviláqua (FCB) agora conta com três salas adequadas para ouvir crianças e adolescentes
vítimas  ou  testemunhas  de  violência.  Nesta  quinta-feira  (17/10),  foram inauguradas  mais  duas  salas  de
depoimento especial com estrutura física e equipe técnica capacitada para minimizar os traumas...Leia Mais

TJCE – Justiça agiliza trâmite processual e entrega 52 termos de adoção nesta sexta-feira
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por meio da 3ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, entregará
nesta sexta-feira (11/10), mais 52 novos mandados de inscrição de sentença de adoção. Com o documento
em mãos, os pais podem se dirigir ao cartório e efetuar novo registro de nascimento...Leia Mais

https://www.tjce.jus.br/noticias/justica-agiliza-tramite-processual-e-entrega-52-termos-de-adocao-nesta-sexta-feira/
https://www.tjce.jus.br/noticias/judiciario-inaugura-mais-duas-salas-especificas-para-ouvir-depoimentos-de-criancas-vitimas-de-violencia/
https://www.cnj.jus.br/corregedoria-define-fluxo-emergencial-para-transito-de-criancas-venezuelanas/
https://www.cnj.jus.br/justica-devera-padronizar-escuta-de-criancas-e-adolescentes/
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Vinculo-afetivo-autoriza-flexibilizar-regra-legal-minima-de-diferenca-de-idade-entre-adotante-e-adotando.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+STJNoticias+(Not%C3%ADcias+-+Superior+Tribunal+de+Justi%C3%A7a)
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Destituicao-do-poder-familiar-pode-ser-pedida-por-quem-nao-seja-parente-do-menor.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+STJNoticias+(Not%C3%ADcias+-+Superior+Tribunal+de+Justi%C3%A7a)
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Seminario-aponta-avancos-e-falhas-no-sistema-de-protecao-a-crianca.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+STJNoticias+(Not%C3%ADcias+-+Superior+Tribunal+de+Justi%C3%A7a)
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11329-reconhecimento-de-paternidade-tempo-de-atualizacao-de-certidao-de-nascimento-cai-para-10-dias
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TJRJ –  Cartilha  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  de  Caxias  explica  novas  regras  para
viagens de crianças e adolescentes 
Vara da Infância da Juventude e do Idoso de Duque de Caxias, através do Comissariado de Justiça, elaborou
nova cartilha com as mais recentes regras de viagens de crianças e adolescentes, de acordo com a Resolução
295 do CNJ de 13 de setembro de 2019. A principal novidade apresentada pelo CNJ se refere...Leia Mais

CURSOS E EVENTOS

Rotina Ministerial nos Plantões da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza 
Data: 04 de novembro de 2019 
Local: Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará  (Rua Assunção, 1200 - José 

Bonifácio)
Público alvo: Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, convocados através da portaria no 

7.577/2019.

Dialogando sobre a Automutilação
Data: 13/11/2019 
Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça
Público alvo: aberto ao público
Informações: (85)3472-1260 / 3452-4538

Seminário  de  Culminância  do  Projeto  Vidas  Preservadas  para  o  ano  de  2019  (3ª  Etapa  –
Planejamento Estratégico – Municípios
Data: 22/11/2019 
Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça
Público alvo: Prefeitos, técnicos de gestão dos municípios, secretários municipais de assistência social
Informações: (85)3472-1260 / 3452-4538

Guardiões da Vida – Projeto Vidas Preservadas
Data: 27/11/2019 
Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça
Público alvo: Lideres e multiplicadores religiosos
Informações: (85)3472-1260 / 3452-4538

II Diálogos da Infância e Juventude
Data: 02/12/2019
Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça
Público alvo: Promotores de Justiça, Prefeitos, técnicos de gestão dos municípios, secretários municipais de

assistência social
Informações: (85)3472-1260 / 3452-4538

JURISPRUDÊNCIA

TJMS -  RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - ABUSO SEXUAL 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  MUNICÍPIO  -  ABUSO  SEXUAL  DE  MENOR  DENTRO  DAS  DEPENDÊNCIAS  DA CRECHE

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=6704848&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_type=content&inheritRedirect=true
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MUNICIPAL - FALHA DO ENTE MUNICIPAL - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM - MANUTENÇÃO –
DANOS  MORAIS  REFLEXOS  DEVIDOS  –  PREQUESTIONAMENTO  -  RECURSO  DO  REQUERIDO
DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. É objetiva a responsabilidade do ente
público pela falta de zelo em relação à segurança e integridade dos alunos de creche municipal, conforme art.
37, § 6º, da Constituição Federal. In casu, restou evidenciada a falha na prestação do serviço público, já que a
segunda autora, menor incapaz, foi vítima direta do abuso cometido por outras crianças, no momento em que
se encontrava na creche, consistindo a hipótese em dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o
aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela parte requerida, através da omissão do dever de
cuidado do agente público, são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção
de  outras  provas.  Em  outras  palavras,  o  próprio  fato  já  configura  o  dano.  É  devido  o  pagamento  de
indenização  por  danos  morais  reflexos  ou  em  ricochete  àquelas  pessoas  que,  sendo  muito  próximas
afetivamente  ao  ofendido,  suportam  os  reflexos  negativos  dos  fatos  danosos.  (TJ-MS  -  AC:
08326818920148120001 MS 0832681-89.2014.8.12.0001,  Relator:  Des.  Fernando Mauro Moreira  Marinho,
Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2019)

TJSP -  REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 
APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  SENTENÇA DE  IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO - GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ENCONTRO ÍNTIMO DE ADOLESCENTE - AFRONTA AO
ECA - DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL À PESSOA EM FORMAÇÃO - INCOGITÁVEL TESE DE DEFESA
DE INTERESSE PÚBLICO - DANO MORAL - SOFRIMENTO DA GENITORA E DA JOVEM HUMILHADA NA
ESCOLA - INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR - RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJ-SP -
AC:  10052262320178260438 SP 1005226-23.2017.8.26.0438,  Relator:  Carlos Abrão,  Data de Julgamento:
17/10/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

TJDF -  DIREITO DO PRESO À ASSISTÊNCIA FAMILIAR – VISITA DE SOBRINHA DE 7 ANOS DE IDADE
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA.  SOBRINHA.  CRIANÇA DE 7 ANOS DE
IDADE. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso à assistência familiar
(artigo 5º, inciso LXIII, CF) deve ser sopesado com o preceito também constitucional de proteção integral à
criança e ao adolescente (artigo 227,  CF).  2.  A Lei  de Execução Penal,  no artigo 41,  inciso X,  de forma
expressa, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo
de  amigos,  em  dias  determinados;  bem  como  destaca  não  se  tratar  de  direito  absoluto,  podendo  ser
restringido ou suspenso mediante decisão motivada. 3. Ostentando a pretensa visitante apenas 7 (sete) anos
de  idade  e  vínculo  colateral  com  o  apenado,  não  se  amolda  às  hipóteses  permissivas  de  ingresso  de
adolescente  no  presídio  previstas  no  artigo  2º  da  Portaria  008/2016  (autoriza  as  visitas  de
crianças/adolescentes apenas aos genitores).  4.  A mera relação de parentesco não autoriza,  por si  só,  a
exposição de adolescente/criança aos riscos inerentes aos estabelecimentos prisionais em dias de visita. 5.
Recurso  desprovido.  (TJ-DF  07150880720198070000  DF  0715088-07.2019.8.07.0000,  Relator:  SILVANIO
BARBOSA DOS  SANTOS,  Data  de  Julgamento:  17/10/2019,  2ª  Turma  Criminal,  Data  de  Publicação:
Publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TJDF -  LEI 13.431/2017 – DEPOIMENTO ESPECIAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍTIMAS MENORES DE IDADE. LEI 13.431/2017. REALIZAÇÃO DE
DEPOIMENTO ESPECIAL EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA SEMPRE QUE POSSÍVEL.
REGRA A SER  OBSERVADA INDEPENDENTEMENTE  DA IDADE  DA CRIANÇA OU  ADOLESCENTE E
MESMO QUE NÃO SE TRATE DE VIOLÊNCIA SEXUAL. CONCILIAÇÃO ENTRE O MELHOR INTERESSE
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PELO
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AUTOR DA VIOLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.431/2017 estabeleceu um sistema de garantia
de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência nas suas mais variadas formas
(física, psicológica,  sexual  e institucional).  2.Dentre os mecanismos previstos nessa lei  para assegurar os
direitos e a proteção integral da criança e do adolescente que sejam vítimas ou testemunhas de violência
insere-se a oitiva sobre essa situação por meio de depoimento especial, o qual, nos termos do art. 11, "caput",
da Lei n. 13.431/2017, deve ser realizado em sede de produção antecipada de prova sempre que possível. 3.
A  interpretação  literal  do  artigo  indica  que  a  produção  antecipada  dessa  prova  deve  ser  a  regra,
independentemente da idade da criança ou adolescente e da forma de violência, e não apenas nas hipóteses
do  seu  parágrafo  primeiro  (idade  inferior  a  sete  anos  ou  caso  de  violência  sexual),  havendo,  inclusive,
recomendação  do  CNJ  para  que  esse  procedimento  passe  a  ser  adotado  com  maior  constância  pelos
Tribunais. 4. O depoimento especial em sede de produção antecipada de prova concilia o melhor interesse da
criança ou adolescente com o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autor da violência, que, além
de ter oportunidade de participar, assistido por sua Defesa, do procedimento na ação cautelar, poderá se
manifestar de maneira aprofundada sobre a prova assim produzida e confrontá-la com os demais elementos
de convicção na fase judicial, caso venha a ser proposta ação penal em seu desfavor. 5. Recurso provido. (TJ-
DF 20190610023674 DF 0002323-27.2019.8.07.0006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 26/09/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/10/2019. Pág.:
71/77)
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