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ATUAÇÃO DO MPCE
MPCE requer garantia do direito à educação de crianças e adolescentes em Piquet Carneiro
31 de março de 2020

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por intermédio do promotor de Justiça da Comarca de
Piquet Carneiro Rafael Matos de Freitas, expediu, no dia 30, uma Recomendação a fim de que a secretária de
Educação daquele Município, Neila Maria Vitoriano, apresente o Plano de Contingência para...Leia Mais

MPCE recomenda que Pacoti distribua alimentação escolar para alunos da rede municipal
31 de março de 2020

Em busca de garantir a segurança alimentar de alunos da Educação Básica, o Ministério Público do Ceará
(MPCE) solicita que a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Pacoti apresentem um Plano de Contingência
para o período de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Expedida no dia 27 de março...Leia Mais

MPCE recomenda que Guaramiranga garanta dias letivos para alunos de escolas municipais
30 de março de 2020

Para garantir o cumprimento dos dias letivos nas escolas públicas municipais e promover a segurança
alimentar dos alunos da Educação Básica, o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de
Justiça de Guaramiranga, expediu uma recomendação à Prefeitura daquela cidade e à Secretaria...Leia Mais

MPCE participa de reunião sobre novas diretrizes de ensino na rede pública durante pandemia
30 de março de 2020

O Ministério Público do Ceará (MPCE), através do Centro de Apoio Operacional da Infância, da Juventude e
da Educação (Caopije), participou, na manhã desta segunda-feira, 30, de reunião sobre as novas diretrizes de
ensino na rede pública durante a pandemia. O objetivo foi discutir o alinhamento sobre o calendário...Leia Mais

Promotor participará de live sobre o Sistema Nacional de Adoção neste domingo (29)
27 de março de 2020

O Sistema Nacional de Adoção (SNA) é tema de uma live a ser realizada às 9h deste domingo (29/03), com a
participação do coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância, da Juventude e da
Educação (Caopije), promotor de Justiça Dairton Costa de Oliveira, e da Acalanto Fortaleza, grupo de
apoio...Leia Mais

Debate sobre situação de unidades de acolhimento reúne entidades na PGJ
13 de março 2020

A situação de crianças e adolescentes atendidos por unidades de acolhimento de Fortaleza foi tema de debate
em audiência pública realizada na manhã desta sexta-feira (13/03), no auditório da Procuradoria Geral de
Justiça (PGJ), na capital. Sob o tema “Acolhimento: uma transição para o atendimento mais...Leia Mais

MPCE realiza audiência pública sobre unidade de acolhimento Marcos Vinícius Pontes Souza
11 de março 2020

Nesta quarta-feira (11), o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 137ª Promotoria de Justiça de
Fortaleza, promoveu uma audiência pública para discutir a Unidade de Acolhimento Marcus Vinícius Ponte
Sousa. Após uma visita no local, o MP teve conhecimento da carência de usuários na Unidade...Leia Mais
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MPCE realiza audiência pública sobre Unidades de Acolhimento de crianças e adolescentes de
Fortaleza
10 de março 2020

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 77ª Promotoria de Justiça de Fortaleza –
Infância e Juventude, vai realizar uma audiência pública nesta sexta-feira (13/03) com o objetivo de dialogar
com os profissionais de acolhimento e demais componentes da rede de proteção dos direitos...Leia Mais

ATUAÇÃO DE OUTROS MINISTÉRIOS PÚBLICOS
MPSP – Promotoria da Infância e Juventude acompanha medidas contra coronavírus
Os promotores de Justiça da Infância e Juventude Luciana Bergamo e Reynaldo Mapelli Junior instauraram
Procedimento de Acompanhamento Administrativo para monitorar o trabalho de prevenção, orientação e
encaminhamento a assistências no que tange às crianças e adolescentes em acolhimento… Leia Mais

MPSP – Municípios informarão sobre políticas públicas adotadas para proteger primeira
infância
A subprocuradora-geral de Justiça de Relações Externas, Lídia Passos, representou o Ministério Público de
São Paulo em reunião realizada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para tratar da
inclusão, no questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, de perguntas relacionadas... Leia Mais

MPRJ – Expede Recomendação para garantir medidas de combate ao coronavírus no serviço
de acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes no município do Rio
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela
Coletiva da Infância e da Juventude da Capital, expediu, nesta sexta-feira (27/03), Recomendação à
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro (SMASDH) para … Leia Mais

MPRJ – Obtém decisão para que empresa e o Município do Rio adequem o funcionamento dos
Conselhos Tutelares, em meio à crise do novo coronavírus
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela
Coletiva da Infância e da Juventude da Capital, obteve decisão parcialmente favorável junto à 4ª Vara da
Infância, da Juventude e do Idoso da Capital, à ação civil pública em face do Município do Rio... Leia Mais

MPRJ – Divulga orientações para acompanhamento dos impactos do coronavírus nas
atividades educacionais
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação (CAO Educação/MPRJ), expediu, na última
terça-feira (17/03), Informação Técnico-Jurídica (ITJ) às Promotorias de Justiça, com orientações... Leia Mais

MPRJ – Realiza ação social para emissão de documentos para crianças que vivem em serviços
de acolhimento
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), em parceria com o Setor de Atendimento Especial do MPRJ, realizou… Leia Mais
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MPDFT – Recomenda observância de medidas sanitárias em unidades de acolhimento
O Ministério Público recomendou aos gestores das residências inclusivas e entidades de acolhimento de
pessoas com deficiência e aos dirigentes das instituições de longa permanência de idosos conveniadas com o
Distrito Federal que observem as orientações sanitárias do Ministério da Saúde para a prevenção... Leia Mais

MPDFT – Divulga nova edição de cartilha sobre acolhimento de crianças e adolescentes
A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude divulga a segunda edição da cartilha “Pacto para
construção do fluxo para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes”. O documento visa garantir
que a medida de acolhimento, que afasta crianças e adolescentes de suas famílias, seja evitada... Leia Mais

MPDFT – Coronavírus: Ministério Público recomenda divulgação de medidas preventivas nas
escolas
A Secretaria de Educação deve determinar que as unidades escolares da rede pública e particular orientem os
estudantes quanto às medidas preventivas em relação à propagação do coronavírus (Covid-19). A
recomendação da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc) foi expedida em... Leia Mais

MPSC – TJSC afasta proibição de ingresso de novos adolescentes no Centro de Atendimento
Socioeducativo Regional de São José
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) acolheu liminarmente, em decisão monocrática proferida pelo
Desembargador Cid Goulart, agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina (MPSC) afastando a proibição de ingresso de novos adolescentes no Centro de ... Leia Mais

MPSC – Coronavírus: limitações na área da infância e juventude para evitar propagação
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio de seu Centro de Apoio Operacional da Infância e
Juventude (CIJ), encaminhou uma série de orientações e informações aos Promotores de Justiça sobre as
medidas que devem ser tomadas pelo Ministério Público e órgão de integrantes do sistema… Leia Mais

MPBA – Coronavírus: MP atua para defender direitos das crianças e adolescentes
Promotorias de Justiça com atuação na área da criança e do adolescente estão trabalhando em todo estado
para defender direitos dessa população, como foco no combate ao coronavírus. Recomendações e ofícios
estão sendo expedidos com orientações a diversos Municípios para enfrentamento da Pandemia... Leia Mais

MPBA – MP acompanha medidas adotadas em municípios baianos com relação à alimentação
escolar de alunos com aulas suspensas
O Ministério Público estadual está acompanhando a situação relativa à continuidade do fornecimento da
alimentação escolar no período do fechamento das escolas em diversos municípios baianos. Promotores de
Justiça de várias comarcas expediram recomendações, esta semana, solicitando a adoção... Leia Mais

MPBA – Coronavírus: Unidades de acolhimento de crianças e adolescentes de Salvador são
orientadas sobre medidas de prevenção
O Ministério Público estadual recomendou às entidades responsáveis pela execução da política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente em Salvador a adoção de condutas de prevenção ao
coronavírus. As promotoras de Justiça Karine Espinheira e Maria Eugênia Vasconcelos... Leia Mais
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MPAM – Recomenda medidas de prevenção e combate ao Covid-19 na rede estadual de ensino
O Ministério Público do Amazonas, por meio do Grupo de Trabalho Covid19 (GT-Covid-19), expediu
recomendação quanto ao cumprimento das determinações feitas pelo Ministério da Saúde e pelo Comitê
Interinstitucional de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus... Leia Mais

MPAM – Recomendação conjunta do MPAM, TJAM e DPE cita medidas de prevenção ao
coronavírus nos Centros Socioeducativos da capital
O Ministério Público do Amazonas (MPAM), representado pela promotora de Justiça Luissandra Chixaro de
Menezes (titular da 29 Promotoria da Infância de Juventude - 29° PJIJ), expediu, nesta segunda-feira (23), em
conjunto com a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (Vems) e Defensoria Pública... Leia Mais

MPAM – Quer acolhimento familiar para crianças e adolescentes em situação de risco em
Envira
O Ministério Público do Amazonas, por meio da Promotoria de Justiça de Envira, encaminhou, no último dia
4/03/2020, à Prefeitura e à Câmara Municipal daquele município, ofício no qual sugere a implementação de
política pública voltada para o atendimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social... Leia Mais

MPMS – Recomenda que Unidades e Serviços de Acolhimento adotem postura preventiva
contra a COVID-19
Em vista do teor da Recomendação Conjunta nº 02/2020, a 17ª Promotoria de Justiça de Dourados, que atua
em defesa dos direitos das crianças, adolescentes, das pessoas idosas e das pessoas com deficiências,
orientou às unidades e os serviços de acolhimento de Dourados e de Laguna Carapã/MS que... Leia Mais

MPRN – Orienta sobre aplicação de recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) para
enfrentamento ao coronavírus
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), através da 12ª Promotoria de Justiça de Mossoró e do
Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas, emitiu um ofício em conjunto a respeito da utilização de
recursos do Fundo da Infância e adolescência de Mossoró (FIA) em ações de prevenção... Leia Mais

OUTRAS NOTÍCIAS
TJSC - Justiça autoriza servidores a levar para casa crianças e adolescentes acolhidos
A atitude dos servidores municipais de Florianópolis que se dispuseram a levar para as suas residências as
crianças e adolescentes de algumas Casas de Acolhimento talvez seja lembrada, daqui a alguns anos, como
uma das tantas ações positivas que Santa Catarina tem protagonizado nestes dias de apreensão… Leia Mais

OUTRAS NOTÍCIAS
CNJ – Varas de Infância e Juventude devem reavaliar acolhimento em abril
A Corregedoria Nacional de Justiça decidiu, no Pedido de Providências n. 0002302-31.2020.2.00.0000, pela
flexibilização da regra que obriga os magistrados a realizar as audiências concentradas, ao autorizar que
sejam elas efetivadas por meio de videoconferência. O pedido foi apresentado pelo Colégio de… Leia Mais
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CNJ – Pactua ações para sistemas prisional e socioeducativo no RS
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou missão no Rio Grande do Sul para apresentar as ações do
Justiça Presente à nova diretoria do Tribunal de Justiça do estado e para conhecer serviços oferecidos pelo
Judiciário e pelo Executivo em áreas como sistema socioeducativo e audiência de custódia… Leia Mais

STJ – Para Quarta Turma, situações excepcionais podem justificar adoção de menor pelos
avós
Apesar da proibição prevista no parágrafo 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a
adoção pelos avós (adoção avoenga) é possível quando for justificada pelo melhor interesse do menor.
Seguindo esse entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou... Leia Mais

TJCE – Vai utilizar aplicativo que auxilia pretendentes na adoção de crianças
Atualmente, 80 crianças e adolescentes disponíveis para adoção no Estado ou têm mais de sete anos de
idade, ou apresentam alguma doença ou são grupos de irmãos. Eles encontram-se em unidades de
acolhimento, enfrentam dificuldades de ganhar uma nova família e fazem parte do chamado... Leia Mais

TJDFT – VEMSE suspende benefícios e atividades no sistema socioeducativo
A Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal suspendeu por quinze dias, a partir de
16/3/2020, podendo ser prorrogado por igual período, os benefícios extramuros (saídas especiais, teste e
sistemáticas) concedidos aos adolescentes internos em unidades socioeducativas do DF... Leia Mais

TJDFT – Diretora da VIJ fala em audiência pública sobre primeira infância
A diretora-geral administrativa da Vara da Infância e da Juventude do DF, Simone Resende, participou de
audiência pública promovida pela comissão externa que acompanha políticas públicas do governo federal
voltadas para a primeira infância. A audiência ouviu especialistas, professores, juízes e gestores... Leia Mais

CURSOS E EVENTOS
Todos os eventos foram suspensos em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus
(COVID-19)
ATUALIZAÇÃO NORMATIVA
RECOMENDAÇÃO CNMP Nº 71, DE 18 DE MARÇO DE 2020 - Recomenda aos Ministérios Públicos
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios a adoção de medi-das preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus – Covid-19, com relação ao ato da oitiva informal a que se refere o artigo 179 da Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crian-ça e do Adolescente).

RESOLUÇÃO CNMP Nº 208, DE 13 DE MARÇO DE 2020 - Suspende a vigência de dispositivos de
Resoluções expedidas por este Conselho Nacional do Ministério Público.

PORTARIA CNMP-PRESI Nº 34, DE 9 DE MARÇO DE 2020 - Institui, no âmbito da Comissão da
Infância e Juventude (CIJ), Grupo de Trabalho (GT) destinado a acompanhar a implementação do disposto na
Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, e no Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018, que regulamenta o
citado diploma legal.

