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META  GLOBAL  PARA  ERRADICAR  PIORES  FORMAS  DE  TRABALHO

INFANTIL NÃO SE CUMPRIRÁ EM 2016

3,3 milhões de crianças. Este é o número de meninas e meninos em situação de trabalho no

Brasil.  Em matadouros no Rio Grande do Norte, eles separam pele e músculo do boi abatido e andam

descalços no sangue ainda morno do animal. Na Bahia, pequenos e pequenas que nunca foram a escola

ajudam a  sustentar  sua  família  se  movimentando  ao  lado  de  abutres  e  separando  detritos  nos aterros

sanitários. Para que possam fazer seus churrascos, os paulistanos compram carvão vegetal manejado por

dedos miúdos, unhas negras e pulmões manchados.

Os trabalhos acima citados entram nas piores formas elencadas pela lista TIP, convencionada

pelo  Brasil  por  meio  do decreto  6.481.  Em  2006,  em  um  plano  global  de  ação  entre  a Organização

Internacional do Trabalho (OIT) e os países signatários, foi firmado o compromisso de erradicar as piores

formas  de  trabalho  infantil  até  2016.  Compromisso  esse  reforçado  na Conferência  de  Haia (Holanda),

realizada em 2010, e que culminou na criação do documento para a erradicação, conhecido como o Roteiro

de Haia.

Em 2013, na terceira conferência, de suma importância para os países do hemisfério sul por

acontecer no Brasil, constatou-se que o desejo de erradicar as piores de trabalho infantil até 2016 estava

distante de ser cumprido. “Pelo relatório lançado pela OIT com as estimativas globais, percebeu-se que se

tudo caminhasse de maneira constante,dificilmente o mundo alcançaria a meta de eliminação das piores

formas”,  afirma Maria  Cláudia Falcão,  coordenadora do Programa Internacional  para a  Eliminação do

Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho (IPEC/OIT).

    Se os países signatários não podiam cumprir a meta, deveriam acelerar o ritmo de queda do

trabalho infantil para melhorar o quadro de suas respectivas nações. No Brasil, explica Maria Cláudia, foi

fundamental o redesenho doPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). O Governo Federal, com

participação  da  OIT,  fez  um levantamento  dos  municípios  com maior  incidência  de  trabalho  infantil,

centralizando a atuação primeiramente em 1.913 cidades identificadas.

A coordenadora da OIT ressalta: com essa reformulação, o PETI “passou a ser um modelo de

intervenção  intersetorial  onde  não  só  a  Assistência  Social  é  responsável  pela  eliminação  do  trabalho

infantil. Outras áreas nas quais também existe certa transversalidade com o tema podem atuar em cadeia e
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em uníssono”.                    

União de forças

Os  grupos  intersetoriais  também se  tornaram responsáveis  pela  prevenção  e  denúncia  de

situação de  trabalho  infantil  nos municípios.  Os agentes de saúde  ganharam formação para  identificar

irregularidades  e  reportá-las  ao Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  (CRAS) ou  ao Centro  de

Referência  Especializado em Assistência Social  (CREAS).  Por sua vez, os agentes de cadastro podem

revisar os beneficiados do programa Bolsa Família para se assegurar que nenhuma criança está trabalhando.

O setor  educacional,  por  fim,  tem como prioridade  assegurar  vagas  prioritárias  para  os  pequenos  em

situação de vulnerabilidade, reintegrando-os à sociedade e cuidando para que permaneçam matriculados e

com boa frequência na escola.

Ainda que tenha havido uma resposta rápida do Brasil, dados preocupantes foram divulgados

em novembro de 2015. A pouco tempo do cumprimento da meta de 2016, anunciou-se que pela primeira

vez em 10 anos houve um aumento no número de crianças trabalhando, crescimento de 9,48% em relação

ao ano de 2014. Maria Cláudia credita esse aumento a fragilidade de políticas públicas. “Não existe crise

econômica ou política que justifique a elevação desse número.  Pressupomos que a  sustentabilidade da

erradicação do trabalho infantil não é garantida pelas políticas vigentes.”

Um dado curioso sobre o aumento, que proveio de análises da OIT, é a concentração em

famílias cujas rendas ultrapassam R$ 415. “As famílias mais pobres continuam com o benefício do Bolsa

Família, e tem de manter os filhos na escola para recebê-lo. Mas os núcleos de renda maior, no desejo de

manter um padrão de vida alcançado, ficam receosos e passam a fazer com que o filho trabalhe na oficina

mecânica do pai, no lava a jato ou na agricultura,”, explica a coordenadora.

O Brasil,  como todos os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), tem

árduas metas a cumprir. Para alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o prazo é

de, até 2025, erradicar as piores formas de trabalho infantil – cumprindo assim com o oitavo objetivo, que

determina não ser possível um desenvolvimento sustentável sem a certeza de um trabalho decente, e não há

trabalho  decente  com  a  resistência  do  trabalho  infantil.  “Essa  meta  com  certeza  aumenta  a

responsabilidade, porque os países, inclusive o nosso, vão ter que prestar contas ao cumpri-la ou não”,

finaliza Maria Cláudia.

“Para erradicar o trabalho infantil, é importante priorizar as políticas que reconhecem que o

caminho para uma solução eficaz, a fim de sua eliminação, implica no envolvimento ativo de todos os

interessados, na troca de experiências e boas práticas, em um aumento da conscientização, continuação e

incremento dos esforços, conhecimentos e capacidades de todos. A necessidade dessa atuação conjunta e

multidisciplinar nas diversas áreas das políticas públicas (trabalho e emprego, assistência social,  saúde,

educação, promoção da igualdade e combate à discriminação, etc.) se evidencia tanto para a manutenção
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das  conquistas  alcançadas  ao  longo  dos  anos,  como  para  avançar  em  dimensões  do  problema  ainda

resistentes às estratégias e aos esforços utilizados até o momento. De acordo com os dados da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em

2013, mais de 80% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil encontravam-se

na faixa etária entre 14 e 17 anos. Por essa razão, para acelerar a erradicação do trabalho infantil no país,

deve-se também avançar na implementação da escola em tempo integral, no aperfeiçoamento dos processos

de aprendizagem profissional e no aprimoramento dos processos de transição escola-trabalho (sempre a

partir  dos  parâmetros  definidos  pela  legislação  brasileira  quanto  à  idade  mínima  para  a  admissão  ao

trabalho),  em condições  de  trabalho  decente  e  protegido.”  Maria  Cláudia  Falcão,  coordenadora  do

Programa  Internacional  para  a  Eliminação  do  Trabalho  Infantil  da  Organização  Internacional  do

Trabalho (IPEC/ OIT), em depoimento à série de reportagens do Promenino. 

Fonte: <http://www.promenino.org.br/noticias/reportagens/meta-global-para-erradicar-piores-formas-de-

trabalho-infantil-nao-se-cumprira-em-2016> Acesso em 25 jan 2016.

JUSTIÇA DE GO NOTIFICA ESTUDANTES SOBRE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

DE TRÊS ESCOLAS (Publicado em: 20/01/2016 às 07:36h ) 

                 Os estudantes começaram a ser notificados da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás

(TJGO) pela desocupação de três escolas públicas estaduais José Carlos de Almeida, Lyceu de Goiâ -

nia e Robinho Martins de Azevedo. A partir da notificação, eles têm até 15 dias para deixar as unida -

des, sob pena de requisição de força policial e multa diária no valor de R$ 50 mil, a ser revertida ao

fundo estadual de educação.

                Uma das advogadas do movimento das ocupações, Clarissa Machado, da Associação Brasi -

leira dos Advogados do Povo (Abrapo), informou que o processo cita cinco estudantes, sendo quatro

menores e dois professores: um professor estadual e uma professora universitária. Três deles foram

notificados ontem (18). Segundo a advogada, para o prazo começar a contar os demais e as próprias

ocupações têm de ser notificados.

Os estudantes vão recorrer da decisão. Clarissa disse que o principal argumento é a falta de diálogo do

governo com a comunidade escolar. “Temos os primeiros registros de diálogo no dia 21 de dezembro,

sendo que as ocupações começaram no dia 9. Não creio que algo muito ruim venha a ocorrer. A ocu-

pação é de cunho político. Eles não querem tomar o prédio. Uma hora vai terminar, mas tem de ter al-

gum ganho, tem de suspender o edital. Realmente não houve diálogo.”
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                    Os estudantes ocupam 26 escolas no estado de Goiás, 25 delas em funcionamento. Eles

protestam contra as mudanças administrativas decididas pelo governo estadual, que terceirizam a ad-

ministração das unidades, passando-as para organizações sociais (OS), que são entidades filantrópicas

privadas.

                     O projeto-piloto do novo modelo de gestão das escolas começará por 23 unidades da

Subsecretaria Regional de Anápolis, que compreende os municípios de Abadiânia, Alexânia, Campo

Limpo de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Ouro Verde, Pe-

trolina de Goiás, Pirenópolis e Terezópolis de Goiás.

                      A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) divulgou no dia 6 de ja -

neiro o edital de chamamento das OSs. A abertura de envelopes será feita no dia 15 de fevereiro. A

Seduce afirmou que não suspenderá o processo, mas que está aberta ao diálogo.Clarissa Machado

acrescentou que o movimento ajuizou uma ação civil pública pedindo a suspensão do edital no Tribu-

nal de Justiça. De acordo com a advogada, a ação aguarda a intimação das demais partes, que são o

Ministério Público do Estado de Goiás e o governo do estado.

Início das aulas

                  As aulas no estado começaram hoje (20), mas a Seduce informou, por meio de nota, que o 

ano letivo nas escolas ocupada só será iniciado quando ocorrer a total desocupação das unidades e elas

forem vistoriadas. Na mesma nota, a secretaria informou que o governo goiano pediu à Justiça a rein-

tegração de posse de todas as unidades “e aguarda retorno favorável, a fim de normalizar a situação da

rede estadual de ensino”.

                  Conforme a nota, o pleno funcionamento de escolas ocupadas “é inviável, haja vista que a 

direção não tem controle sobre o acesso à unidade”. Um novo calendário será elaborado quando hou-

ver a desocupação. A rede é composta por mais de 1,1 mil unidades. 

Fonte: www.agenciabrasil.ebc.com.br

A PUBLICIDADE DIRECIONADA À CRIANÇA NO YOUTUBE

Entender o comportamento das crianças na internet é importantíssimo, pois as mensagens da

mídia têm grande peso na formação e elaboração dos referenciais de mundo de uma criança, um público

que não tem ainda sua capacidade de resistência aos apelos externos completamente desenvolvida.

Um dos pontos mais importantes nesse debate é aumento do uso da internet como meio de

consumo e produção de conteúdo audiovisual por crianças. Segundo dados de pesquisa realizada com a

intenção de mapear o consumo e a produção de vídeos por crianças no Brasil[1], em 2014 a internet passou

a atingir 50% dos lares brasileiros, chegando a 32,3 milhões de municípios. Dentre estes usuários, muitos

   
________________________________________________________________________________________________________________

JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE GOIÂNIA – Av. T-30 esq. c/ Av.  T-47, nº 669, Setor Bueno, Goiânia/GO
Telefone: (62) 3236  2700        FAX:  (62) 3236  2733  -  CIJ - PSS



                                                             PODER JUDICIÁRIO
                                                               COMARCA DE GOIÂNIA

                                                                        COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – TJGO
                                                            Capital/Interior

são crianças, sendo que 75% da população de 10-15 anos já utiliza a rede, número que sobre para 83% na

faixa de 16-24 anos.

Da  variada  oferta  de  serviços  e  conteúdo  da  internet,  as  redes  sociais  parecem  atrair

especialmente o interesse dos mais jovens, veja-se que 43% das crianças entre 9 e 10 anos que utilizam a

internet tem conta em redes sociais, índice que cresce conforme a idade do corte, até atingir 95% na faixa

de 15-17 anos[2].

Ainda segundo a pesquisa, além de usar as redes sociais, as crianças têm o hábito de assistir

vídeos na internet,  sendo o Youtube a  principal  plataforma utilizada.  A participação  das crianças neste

mercado  é  crescente,  tanto  é  que  dos  100  canais  mais  acessados  do Youtube,  36  são  de  conteúdo

direcionado a crianças (de 0 a 12 anos) ou por elas consumido e o Brasil é o 2º país em consumo de vídeos

na plataforma.

Outro ponto importante é a baixa representatividade do conteúdo educacional, dentre os 110

canais infantis com maior visibilidade, apenas um[3] é de conteúdo educacional, se a análise for feita com

base no número de visualizações leva à conclusão de que o conteúdo educativo corresponde a pouco mais

de 3% das visualizações dos vídeos desses canais.

Quando recortado o comportamento das crianças com idade entre 0 e 2 anos verificou-se um

dado surpreendente, elas assistem a muitos vídeos de unboxing (termo em inglês para o ato de tirar um

produto da caixa), formato em que um produto novo é retirado da embalagem e demonstrado ao espectador.

Dos dez canais mais assistido por crianças de 0 a 2 anos, quatro praticam unboxing.

Tal prática  merece especial  atenção,  pois  é uma nova forma de fazer  publicidade,  nesses

vídeos, crianças (ou mãos adultas) desembrulham objetos, brinquedos em especial, com uma narração. A

forma de demonstrar o objeto incita nas crianças o desejo de consumir, sem que elas tenham a noção de que

se trata de uma peça publicitária, produzida para este fim, ou seja, com o intuito de persuadir a criança a

querer aquele produto.

Anunciar para crianças é um desrespeito à sua peculiar condição de desenvolvimento, em

especial nesses casos em crianças com menos de 2 anos são persuadidas por empresas a consumir seus

produtos. Especialmente nesses casos em que os anunciantes agem de forma a disfarçar a publicidade,

fazendo-a parecer um conteúdo produzido com a finalidade de entreter o espectador.

Além de ser antiético, o direcionamento da publicidade a crianças é vedado pela legislação.

Em primeiro lugar, ao prejudicar o desenvolvimento das crianças, a publicidade infantil fere o

art. 227 da Constituição Federal, que estabelece a prioridade absoluta dos direitos das crianças:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e

ao  jovem,  com absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
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além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão.”

Em segundo lugar, por ser uma forma de publicidade direcionada à criança, prática definida

como abusiva,  portanto  ilícita,  pelo art.  37, caput do Código  de  Defesa  do Consumidor (CDC).  Neste

aspecto, é importante lembrar que a publicidade abusiva é aquela que atenta contra valores sociais, como

exemplifica, de forma não taxativa, o § 2º do referido artigo:

“§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite

à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da

criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.”

Outro dispositivo violado é o art. 36 do CDC que impõe que a publicidade deve ser veiculada

de  forma  a  permitir  a  fácil  e  imediata  identificação  de  sua  natureza,  o  que  não  ocorre  nos  vídeos

de unboxing,  que se  apresentam como uma demonstração  dos  produtos ou congênere,  camuflando seu

caráter comercial.

Complementarmente, a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente  (CONANDA)  regula  a  matéria  para  considerar  abusiva  “a  prática  do  direcionamento  de

publicidade e comunicação mercadológica à criança com a intenção de persuadi-la para o consumo de

qualquer produto ou serviço”.

Vale  esclarecer  que  segundo  a  Resolução  163,  “comunicação  mercadológica”  é  toda  e

qualquer atividade de comunicação comercial, inclusive publicidade, destinada à divulgação de produtos,

serviços,  marcas  e  empresas realizada,  dentre  outros meios,  em espaços públicos,  páginas de internet,

canais televisivos, em qualquer horário.

Logo, a ilegalidade da veiculação deste conteúdo para crianças é patente, pois os vídeos além

de serem direcionados ao público infantil, não são claros quanto ao seu caráter publicitário.

Assim, com vistas a combater este tipo de abuso, o Projeto Prioridade Absoluta, do Instituto

Alana, disponibiliza conteúdo apto a auxiliar na elaboração de notificações e denúncias de publicidade

direcionada à criança.

Guilherme Perisse, advogado do Projeto Prioridade Absoluta, do Instituto Alana.

[1] CORRÊA, Luciana. Geração Youtube: Um mapeamento sobre o consumo e a produção de

vídeos por crianças.  Disponível em: http://pesquisasmedialab.espm.br/criancas-e-tecnologia/

[2] Idem

[3] Idem

Fonte: <http://www.promenino.org.br/noticias/colunistas/a-publicidade-direcionada-a-crianca-no-

youtube>. Acesso em 25 jan 2016.
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A IMPORTÂNCIA DO EDUCAR DESDE SEMPRE PARA A LEITURA

O coração é o primeiro órgão a se desenvolver no embrião. Entre todos os sentidos que vamos

experimentar, parece que o som é aquele que se destaca na origem. Vários são os sons que povoam a vida

do bebê no ventre da mãe. A vida que trafega pelas artérias no corpo materno embala seu crescimento.

Entre eles, o som da voz da mãe, o primeiro contato do bebê com a linguagem tal qual a conhecemos.

A genética não é destino. A construção da vida é resultado de um processo extremamente

cuidadoso, repleto de interações e leva tempo pra maturar. E demanda cuidado. Afeto. Afeto no sentido de

afetar e ser afetado. Cantar e contar histórias para o bebê é uma dessas interações que constitui um precioso

legado ao qual ele tem direito desde sempre e perante o qual a família é desde sempre responsável. É

alimento que nutre sua constituição como ser humano e alicerce para o sujeito e cidadão que se tornará.

Oferecer linguagem é garantir desde sempre sua inclusão num mundo povoado por palavras cada vez mais

sofisticadas. Um passaporte pra qualquer lugar do mundo.

Porque nos comunicamos pela palavra falando, lendo, escrevendo, ler para a criança desde

sempre é afetar profundamente a forma como esta criança vai interagir com o mundo. Saímos do ventre da

mãe para ingressar no ventre da palavra. Alimentado pela sonoridade do texto literário ofertado pela mãe, a

criança é preparada para sua primeira aventura numa espécie de internet ainda mais virtual, numa rede onde

navega  pelo  pensamento,  pela  imaginação,  por  um universo  de  sentidos  e  sensações  que  aprenderá  a

reconhecer  e  nomear  pouco  a  pouco.  E  fazer  escolhas.  Escolhas  que  pouco  a  pouco  confirmam  e

consolidam o ser humano que será enquanto for crescendo.

O contato com as histórias de ficção, primeiro virtual e sonoro, adquire contornos e cores

quando nasce e permanece imerso numa rotina de leituras cotidianas com livros – e tablets. Não, ela ainda

não entende o que ouve. Mas sabe que aquilo que ouve, o que lhe está sendo revelado, faz parte intrínseca

do mundo ao qual veio, igualmente povoado de sons, só que diferentes daqueles do ventre materno. Com o

tempo descobre que sons brotam de imagens, garatujas, que mais adiante representará em sua incursão pela

alfabetização,  mais  preparada  e  confiante  se  seu  mundo  tiver  sido  sempre  povoado  por  histórias

transportadas por palavras.

Nessa  “internet”  ofertada  pela  leitura  em  voz  alta  de  textos  literários  encontrará

representações – sonhos, medos, alegrias, tristezas, magia, superações – que povoam a aventura humana na

Terra desde os primórdios e saberá que para além de pertencer a este ou aquele lugar, a esta ou aquela

classe econômica e social, pertence à expressão humana da vida, que é parte dela e da qual ela faz parte.

Reconhecendo o valor dessa oferta cotidiana realizada por sua família e justamente por estar
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tão permanente em seu cotidiano como qualquer outra oferta – de alimentos, brincadeiras, medicações,

consultas  médicas,  teatro,  cinema,  festas,  banhos…  -,  terá  mais  condições  de  incluir  a  leitura  com

naturalidade entre as diversas interações que a acompanharão por toda a sua vida. O que for semeado a

partir de escolhas cuidadosas para cada etapa da sua vida pela sua família, fará pleno sentido quando mais

adiante for exigido dele um esforço cada vez maior em práticas leitoras diversificadas. Tudo a seu tempo.

Assim é a pedagogia de todas as coisas.

E entre o que descobrirá nas páginas da literatura estão as aventuras e desventuras, os tempos

e lugares inimagináveis e talvez impossíveis de serem experimentados ao vivo, a capacidade de sonhar e ir

além e, como disse alguém, para muito mais além do que a presença de monstros ou dragões assustadores,

é a convicção de que estes poderão ser superados. Tudo, absolutamente, no ritmo da pulsão dos corações

humanos. E o mundo será muito mais do que linhas delimitadas de fronteiras.

Educar desde sempre para a leitura, pelas artérias da literatura, é partilhar habilidade com

afeto. É dar sentido à educação desde sempre,  para que desenvolve habilidades para viver e sonhar o

mundo que tanto queremos: íntegro e preservado para todos.

* Christine Castilho Fontelles é cientista social pela PUC-SP, possui MBA em Marketing

pela  FIA/FEA-USP,  diretora  de  educação e  cultura  do  Instituto  Ecofuturo,  conselheira  da  Fundação

Nacional do Livro Infantil e Juvenil e do Movimento por um Brasil Literário.

Fonte: <http://www.promenino.org.br/noticias/colunistas/educar-desde-sempre-

para-a-leitura> Acesso em 25 jan 2016.

UMA EM CADA QUATRO CRIANÇAS EM ZONAS DE CONFLITO ESTÁ FORA

DA ESCOLA

Fotos e vídeos disponíveis para download em http://uni.cf/1OR99qX

Nova Iorque, 12 de janeiro de 2016 – Em 22 países afetados por conflitos, aproximadamente

24 milhões de crianças vivendo em zonas de crise estão fora da escola, disse hoje o UNICEF.

A análise destaca que quase uma de cada quatro dos 109,2 milhões de crianças em idade

escolar equivalente ao ensino fundamental – geralmente entre 6 e 15 anos – vivendo em áreas de conflito

não tem acesso à educação.

No Sudão do Sul, vive a maior proporção de crianças fora da escola, com mais da metade

(51%) das crianças que deveriam frequentar o ensino fundamental sem acesso à educação. O Níger vem

logo após com 47% das crianças fora da escola, seguido pelo Sudão (41%) e Afeganistão (40%).

"Crianças vivendo em países afetados por conflitos perderam suas casas, familiares, amigos,
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sua segurança e sua rotina. Agora, incapazes de aprender até mesmo habilidades básicas de escrita e leitura,

elas correm o risco de perder seu futuro e a oportunidade de contribuir para a sociedade e para a economia

de seus países quando se tornarem adultas", disse Jo Bourne, chefe do programa de Educação do UNICEF.

Em países afetados por conflitos, a coleta de dados sobre as crianças é extremamente difícil e,

portanto, esses números podem não refletir adequadamente a amplitude e a profundidade do desafio.

O UNICEF teme que, a não ser que a oferta de educação em situações de emergência seja

priorizada, uma geração de crianças que vivem em zonas de conflito vá crescer sem as habilidades de que

precisam para contribuir com seus países e economias, agravando a situação já desesperadora para milhões

de  crianças  e  suas  famílias.  A educação  continua  a  ser  um dos  setores  menos  financiados  em apelos

humanitários.  Em Uganda,  onde  o  UNICEF fornece  serviços  a  refugiados  sul-sudaneses,  o  déficit  de

financiamento no setor de educação atinge 89%.

"A escola prepara as crianças com o conhecimento e as habilidades de que elas precisam para

reconstruir suas comunidades quando o conflito chegar ao fim, e em curto prazo proporciona a estabilidade

e a estrutura necessárias para lidar com o trauma vivido. As escolas também protegem as crianças dos

traumas e dos perigos físicos em seus entornos. Quando as crianças não estão na escola, correm um risco

maior de sofrer abuso, exploração e recrutamento por grupos armados", disse ainda Jo Bourne.

Durante os episódios de instabilidade e violência, as escolas tornam-se mais do que um lugar

de  aprendizagem.  O UNICEF está  trabalhando para  criar  ambientes  seguros  onde  as  crianças  possam

aprender e brincar para restabelecer a normalidade em sua vida.

Apesar  desses  esforços,  as  restrições  de  segurança  e  a  escassez  de  financiamento  estão

afetando a educação e a distribuição de materiais de aprendizagem em situações de conflito.

Fonte: <http://www.unicef.org/brazil/pt/media_32085.htm>  Acesso em 25 jan 2016.

CGJ DEFERE PEDIDO DO MPGO PARA TORNAR MAIS CRITERIOSA A DECRETAÇÃO DE

SIGILO DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Os  promotores  de  Justiça  Karina

D'Abruzzo  e  Ricardo  Papa,  respectivamente,

coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional

da Infância e Juventude do Ministério Público do

Estado de Goiás (CAOINFÂNCIA) e titular da

38ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de

Goiânia,  solicitaram  à  Corregedoria-Geral  de
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Justiça de Goiás (CGJ) que se estabelecessem critérios mais precisos para decretação de segredo judicial

nos procedimentos que tramitam na Justiça da Infância e Juventude.

No requerimento, se propôs que o sigilo seja decretado somente em situações previstas em lei

ou nos casos que, conforme as circunstâncias, necessitem dessa discrição judicial.

Após manifestação da coordenadora da Infância e Juventude do Judiciário, Maria Socorro de

Sousa Afonso da Silva, e parecer favorável da Assessoria Correicional e do 3º juiz auxiliar da CGJ, Ronnie

Paes Sandre, em 17 de dezembro de 2015, o corregedor-geral de Justiça, Gilberto Marques Filho, com

fundamento nos valores constitucionais do direito à informação e de publicidade dos atos judiciais (art. 5º,

LX,  e  art.  93,  IX, CRFB),  ponderados  com o direito  à  intimidade da pessoa  e  com a supremacia  do

interesse público (art. 155 CPC), deferiu o pedido, orientando a adoção dos critérios de previsão legal e da

necessidade notória do sigilo para, de ofício ou a requerimento de uma parte, retirar a publicidade dos

procedimentos na área da Infância e Juventude.

A decisão da CGJ foi comunicada aos magistrados por meio do Ofício Circular nº 03/2016-

SEC, em 14 de janeiro de 2016, que pode ser acessado aqui.

(Texto: Assessoria do CAOINFÂNCIA).

Fonte: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/cgj-defere-pedido-do-mpgo-para-

tornar-mais-criteriosa-a-decretacao-de-sigilo-dos-procedimentos-judiciais-na-area-da-

infancia-e-juventude#.VqYmL9bFUtU>  Acesso em 25 jan 2016.

MP  E  TJ  PROMOVEM  CAPACITAÇÃO  PARA  REDE  DE  PROTEÇÃO

INFANTOJUVENIL EM CAVALCANTE E TERESINA DE GOIÁS

O Ministério Público de Goiás e o

Tribunal  de  Justiça  de  Goiás  promoveram,  na

quarta  e quinta-feira desta  semana (20 e 21/1),

uma ação integrada de enfrentamento à violência

contra crianças e adolescentes nos municípios de

Cavalcante e Teresina de Goiás. A parceria entre

o  MP-GO  e  o  TJ,  por  meio  da  Secretaria

Interprofissional Forense da Corregedoria-Geral

da Justiça, ofereceu uma capacitação, nos dias 20

e 21 deste mês a integrantes da rede de proteção
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infantojuvenil dos dois municípios do Nordeste goiano. As atividades aconteceram na Universidade Aberta

do Brasil (UBA), em Cavalcante.

As capacitações contaram com a participação da promotora de Justiça de Cavalcante, Úrsula

Catarina Fernandes da Silva Pinto, além da psicóloga Mônica Café, da Coordenação de Apoio à Atividade

Extrajudicial (Caej). Pelo TJ, participaram a psicóloga Ana Paula Osório Xavier e a assistente social Maria

Nilva Fernandes Moreira.

No dia 20, a capacitação, que reuniu 125 professores da rede municipal no período matutino,

abordou temas relativos ao abuso sexual,  com o objetivo de contribuir  para a prevenção a esse crime,

subsidiar as crianças e adolescentes com informações sobre o abuso sexual e incentivá-los à denúncia e à

quebra do silêncio. Também foi um momento de possibilitar aos professores e à comunidade escolar o

acesso a informações que possibilitem desenvolver a capacidade de reconhecer indícios de abuso sexual e

identificar  “situações  de risco”  de crianças  e  adolescentes,  além de despertar  a  comunidade  escolar  à

denúncia em situações de violência sexual.

No período vespertino, compareceram professores da rede estadual,  conselheiros tutelares,

técnicos do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), e das Secretaria da Saúde de ambos os

municípios. Durante as formações também foram debatidas ações de fortalecimento do sistema de defesa

das crianças e adolescentes e responsabilização dos abusadores, além da necessidade de apresentação das

vias de denúncia a educadores, crianças e adolescentes.

Fortalecimento da rede de proteção

Ontem (21/1), foi organizada a rede de proteção de crianças e adolescentes dos municípios de

Teresina de Goiás e de Cavalcante. Inicialmente, o grupo construiu coletivamente um conceito de rede de

proteção e, depois, foram identificados quais atores da rede estavam presentes no momento.

Os participantes avaliaram ser a melhor estratégia que cada município tenha sua própria rede

de  proteção.  Assim,  foi  brevemente  esclarecido  o  papel  de  cada  integrante  da  rede  e  definida  uma

coordenação para cada um dos municípios, além da periodicidade das reuniões, a data e a pauta do próximo

encontro. Na próxima reunião, será definida a secretaria-executiva da rede e aprofundada a atribuição de

cada participante.

Segundo  observado,  a  rede  servirá  como um espaço  de  estudos  de  caso  para  as  equipes

decidirem qual a melhor ação em casos complexos de violação de direitos de crianças e adolescentes em

cada município.

Desafios e queixas

Durante as capacitações já foram identificados alguns desafios a serem superados, como a

falta de local, em Cavalcante, para o Conselho Tutelar desenvolver suas atividades. Contudo, de passagem

pelo local do encontro, o prefeito de Cavalcante, João Pereira da Silva Neto, comprometeu-se a arrumar um
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local imediatamente, enquanto reforma uma sala da prefeitura.

Uma  queixa  registrada  pela  maioria  dos  participantes  é  a  impressão  de  impunidade  nos

municípios, por não possuírem juiz e delegado. Mesmo com essa dificuldade, o grupo propôs articular a

rede de proteção a fim de verificar o que o próprio município pode fazer.

Ao final, ficou definido que integrarão a rede de Cavalcante: MP-GO, Conselho Municipal de Direitos da

Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, Cras, Escola Municipal Pré-Escolar David José

Vidal, as Secretarias Municipais da Educação, Saúde e da Igualdade Racial e da Mulher, o Núcleo de

Apoio  à  Saúde  da  Família  (Nasf),  Igreja  Presbiteriana,  Colégio  Estadual  Elias  Jorge  Cheim,  Núcleo

Especializado de Atendimento às Mulheres, Atenção Básica em Saúde de Cavalcante e a ONG Escola

Janela.

Os integrantes da rede de Teresina de Goiás serão:  MP-GO, CMDCA, Conselho Tutelar,

Cras,  Colégio  Estadual,  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Atenção  Básica  em  Saúde,  Núcleo  de

Vigilância Epidemiológica, agentes de saúde, Secretaria da Assistência Social e o Nasf.

Fotos: Arquivo da Promotoria de Cavalcante

Fonte: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/mp-e-tj-promovem-capacitacao-

para-rede-de-protecao-infantojuvenil-em-cavalcante-e-teresina-de-goias--

2#.VqYmTdbFUtU>  Acesso em 25 jan 2016.

ORÇAMENTO  PRIMEIRA  INFÂNCIA  E  PARTICIPAÇÃO  INFANTIL  SÃO

TEMAS DE REUNIÃO DA RNPI COM SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Rodrigo Torres, do Conanda, Maria Mostafa, Moana van de Beuque e Vital Didonet, da RNPI

A Secretaria  Executiva  da  Rede  Nacional  Primeira  Infância  e  a  coordenação  do  GT de

Participação Infantil participaram de uma reunião com Rodrigo Torres, Secretário Nacional de Promoção

dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, ontem, em Brasília. Durante

o encontro, a RNPI reafirmou a importância de se implementar o Orçamento da Criança e do Adolescente

(OCA)  e  de  um recorte  específico  sobre  o  orçamento  destinado  às  políticas  voltadas  para  a  primeira

infância.

Outro tema do encontro foi a inclusão da participação infantil na Conferência Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá em abril. O GT de Participação Infantil  – que é

integrado por organizações de todo o Brasil que atuam na escuta de crianças pequenas – colocou-se à

disposição para apoiar o Conanda e participar da elaboração da metodologia e de critérios de escuta das
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crianças. O GT entregou uma carta com uma proposta que apresenta a perspectiva do grupo e aspectos

sobre a organização da Conferência, que criem espaços apropriados, atraentes e respeitosos dos tempos das

crianças (clique aqui para ler a carta na íntegra).

Participaram do encontro a coordenadora da Secretaria Executiva da RNPI/  CECIP Maria

Mostafa, o assessor legislativo Vital Didonet e Moana van de Beuque, integrante do GT de Participação

Infantil e coordenadora do projeto Criança Pequena em Foco, do Cecip.

Fonte: <http://primeirainfancia.org.br/orcamento-primeira-infancia-e-participacao-

infantil-sao-temas-de-reuniao-da-rnpi-com-presidente-do-conanda/>  Acesso em 25 jan 2016.

O CRUEL MERCADO INFANTIL DE TALENTOS NA TV

Criança participante do programa de tv britânico “Britain’s got talent”

Ontem mesmo, uma pessoa veio comentar sobre uma criança de 10 anos, que estaria muito

triste porque “ele cantou uma música lá no local e horário marcados para o The Voice Kids, mas não foi

selecionado, já que ninguém havia telefonado para ele, embora ele cante lindo, afinado e com um jeito

lindo”.  Essa é a milésima vez que sentamos no banco da praça refletindo, preocupadas com essa nova

tendência brasileira de levar as crianças para campeonatos de talentos, na televisão.   E não são poucos.

Continuamos atentos depois do caso Valentina – do MasterChef Junior – e as preocupações permanecem

intensas.  Até  agora  não  sabemos  se  as  crianças  recebem algum retorno,  no  caso  de  não  terem  sido

selecionadas, o que não resolve, mas ameniza.

Bem, é preciso dizer que entendemos como maravilhoso o fato de as crianças cozinharem e

que cantarem, as vezes até ao mesmo tempo, para si mesmos e para os outros. Isso por si só é um ganho

enorme para a cultura e para a vida de todos.

É comum encontrarmos crianças talentosas, praticamente vocacionadas desde cedo, aos olhos

dos adultos, em diferentes aspectos: música, pintura, desenho, construções com objetos, colagens, costura,

bordado e, também, para os esportes em geral. Em tese, essas habilidades precoces – ou ainda, talentos –

mantêm-se presentes por toda a vida, podendo ter sido mais ou menos desenvolvidos, o que pode vir a ter

relação com sua futura atividade profissional, ou não. Às vezes, o trabalho na vida adulta tem referência

direta  com esses  talentos,  às  vezes,  eles  viram  um hobby  e,  também,  em alguns  casos,  infelizmente

adormecem e ficam sem expressão.

O que acontece no caso das crianças é que existe um investimento enorme dos adultos para

que eles definam desde cedo suas profissões futuras e que ainda, se possível, se tornem um expoente de

sucesso e de dinheiro, termos que na nossa cultura são quase sinônimos, como redenção para famílias
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inteiras  que  não  conseguiram  alcançar  por  si  sós  o  tal  binômio  que  atende  ao  mercado.  Mercado

equivocado e frustrante por atrelar sucesso a dinheiro, investindo assim na cultura material da felicidade,

apenas e maciçamente. Todos precisamos de muito mais para alcançar momentos de felicidade.

Esse investimento dos adultos aparece em inúmeros aspectos, nas artes em geral, no cinema,

no teatro, também quando as crianças têm corpos magros e altura. Essas habilidades expressas ainda na

infância,  que estamos chamando aqui também de talentos,  não devem ter relação com o mercado que

transforma tudo em objeto de compra e venda, mas o que a televisão produz é exatamente isso. Sem

cuidado e senso crítico, a televisão, mídia que diverte e educa, pode ser devoradora de audiências e assim

devorar, de garfo e faca, aqueles que nela trabalham. No caso das crianças, esse sucesso rápido, gerado

apenas pela visibilidade em 65% dos lares brasileiros, já pode ser responsável por expectativas e fantasias

de grandeza que são cruéis, como já aconteceu com tantas crianças que desde cedo foram sucesso “na

telinha”. Não faltam exemplos. A televisão é patrocinada e todos sabem que, no cenário audiovisual, os

animais, as crianças e os idosos “vendem”, reúnem público e criam audiência para o mercado adulto. Isso

interessa à televisão como indústria do consumo. Não são poucos os adultos que se emocionam diante da

Tv, ao saber da vida pessoal dessas crianças e, no caso da música, ao ouvi-las cantar de modo tão singelo. É

lindo mesmo.

Sob  a  ótica  das  crianças,  isso  pode  ser  extremamente  perigoso,  por  várias  questões

diferenciadas e interligadas. A primeira delas é que crianças têm que brincar e estudar, não trabalhar nem

precisar  ganhar  dinheiro  para sustentar  as  suas  famílias.  Uma segunda questão  se  refere  ao fato de o

carreirismo ter chegado praticamente ao fim, no Brasil e no mundo. O mercado de trabalho hoje funciona

com uma nova dinâmica em que o adulto muda o local do seu trabalho e, também, a própria natureza do

trabalho durante a vida útil,  para  acompanhar as  mudanças rápidas e avassaladoras do mundo. Assim,

quando fixamos as  crianças  hoje  em um futuro  “de sucesso”,  sob  essa  ótica  enviesada  do  “que gera

dinheiro”, poderá ser triste, problemático e muito frustrante caso o mercado exija adaptações que eles não

possam fazer. Ou até mesmo se eles próprios vierem a desejar mudar de vida. Como fica?

Aliás, embora o ponto de partida disso tudo seja um desejo ou um talento especifico de cada

uma das crianças que participam desses  programas,  seja  de música  ou de culinária,  eles  precisam ser

ouvidos e respeitados no sentido de poderem variar ou, ainda, mudar de vida. Será que eles mesmos, junto

com suas famílias, terão o direito de mudar o rumo de suas vidas enquanto ocupam o lugar de quem traz

dinheiro,  riqueza  e  conforto  para  sua  família?  Acho  difícil  que  as  crianças  possam  ser  autônomas  e

sentirem-se donas de suas vidas quando crescerem, supondo-se que seriam donas de um sucesso perene, o

que não se pode garantir.

Como terceira e última questão, vale lembrar que somos todos seres que se constituem por

milhões de fatores combinados. Numa determinada fase da vida, cada um desses fatores aparece com maior
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destaque em detrimento de outros e assim vai. Portanto, que um adulto seja cantor ou cozinheiro e que

possa, ainda, tomar banho de rio, colecionar selos, pintar quadros nas horas vagas etc. é compreensível. E é

bom. No entanto, será que crianças cantoras ou com os melhores “dotes de mestre cuca”, na cozinha,

poderão desenvolver outras dimensões de sua individualidade, além da frequência exigida à escola, para

que tenham uma vida com oportunidades diversificadas? Para se conhecerem melhor? Para conhecerem

melhor as amplas possibilidades do mundo em que vivem?

Esse  é  um dos  nossos  medos  mais  fortes.  Medo  de  que  os  adultos  de  referência  dessas

crianças tenham nelas, desde cedo, o seu “muro de arrimo”, o seu apoio e sua segurança, quando deveria

ser exatamente o oposto. Os pais é que devem mostrar o mundo e as diversas possibilidades da vida aos

filhos, não o contrário. Essa inversão tende a ser limitadora e traumática. Cabe aos adultos proteger, cuidar

e educar com amor, ser mais amigo e menos o empresário de suas crianças.

Por Maria Inês de C.Delorme, professora doutora do Departamento de Estudos da Infância da

UERJ  e  uma  das  responsáveis  pelo blog: www.papodepracinha.com.br. Email  de  contato:

delormemic@gmail.com

Fonte: <http://primeirainfancia.org.br/o-cruel-mercado-infantil-de-talentos-na-tv/>

Acesso em 25 jan 2016.

INFORMATIVOS
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Informativo n. 0553 Período: 11 de fevereiro de 2015.

As  notas  aqui  divulgadas  foram  colhidas  nas  sessões  de  julgamento  e  elaboradas  pela

Secretaria de Jurisprudência, não consistindo em repositórios oficiais da jurisprudência deste Tribunal.

Sexta Turma

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO

IMEDIATO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA EM SENTENÇA.

Nos processos decorrentes da prática de atos infracionais, é possível que a apelação interposta

pela defesa seja recebida apenas no efeito devolutivo, impondo-se ao adolescente infrator o cumprimento

imediato  das  medidas  socioeducativas  prevista  na  sentença. Primeiramente,  em que  pese  haver  a  Lei

12.010/2009  revogado  o  inciso  VI  do  art.  198  do  ECA,  que  conferia  apenas  o  efeito  devolutivo  ao

recebimento dos recursos, continua a viger o disposto no art. 215 do ECA, o qual dispõe que “o juiz poderá

conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. Assim, se é verdade que o art.

198,  VI,  do  ECA  não  mais  existe  no  mundo  jurídico,  a  repercussão  jurisprudencial  dessa mutatio

legis parece ser inexistente, tamanha a evidência de que a nova lei não veio para interferir em processos por

ato infracional, mas apenas em processos cíveis, sobretudo nos de adoção. Isso porque, pela simples leitura

da Lei 12.010/2009 percebe-se que todos os seus dispositivos dizem respeito ao processo de adoção, o que

permite inferir, induvidosamente, que, ao revogar o inciso VI do art. 198 do ECA – que também tratava de

recursos  contra  sentenças  cíveis  –,  não  foi,  sequer  em  hipótese,  imaginado  pelo  legislador  que  tal

modificação se aplicaria a processos por ato infracional, que nada tem a ver com processos de adoção de

crianças e adolescentes. Lógico inferir,  portanto, que os recursos serão, em regra,  recebidos apenas no

efeito devolutivo, inclusive e principalmente os recursos contra sentença que acolheu a representação do

Ministério  Público  e  impôs  medida  socioeducativa  ao  adolescente  infrator.  Ademais,  cuidando-se  de

medida socioeducativa, a intervenção do Poder Judiciário tem como missão precípua não a punição pura e

simples do adolescente em conflito com a lei, mas sim a recuperação e a proteção do jovem infrator. Sendo

assim, as medidas previstas nos arts. 112 a 125 do ECA não são penas e possuem o objetivo primordial de

proteção dos direitos do adolescente, de modo a afastá-lo da conduta infracional e de uma situação de risco.

Além disso, diferentemente do que ocorre na justiça criminal comum, que se alicerça sobre regras que

visam proteger o acusado contra ingerências abusivas do Estado em sua liberdade, a justiça menorista

apoia-se em bases peculiares, devendo se orientar pelos princípios da proteção integral e da prioridade

absoluta, definidos no art. 227 da CF e nos arts. 3º e 4º do ECA. Por esse motivo, e considerando que a

medida socioeducativa não representa punição, mas mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade,

de natureza pedagógica e ressocializadora, não há de se falar em ofensa ao princípio da não culpabilidade,

previsto no art. 5º, LVII, da CF, pela sua imediata execução. Assim, condicionar, de forma automática, o

cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação
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constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal,  além de permitir  que o

adolescente  permaneça  em  situação  de  risco,  exposto  aos  mesmos  fatores  que  o  levaram  à  prática

infracional. HC 301.135-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/10/2014, DJe 1º/12/2014.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.  VALIDADE DO DEPOIMENTO SEM DANO NOS

CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Não configura nulidade por cerceamento de defesa o fato de o defensor e o acusado de crime

sexual praticado contra criança ou adolescente não estarem presentes na oitiva da vítima devido à utilização

do método de inquirição denominado depoimento sem dano, precluindo eventual possibilidade de arguição

de vício diante da falta de alegação de prejuízo em momento oportuno e diante da aquiescência da defesa à

realização do ato processual apenas com a presença do juiz, do assistente social e da servidora do Juízo. Em

se tratando de crime sexual contra criança e adolescente, justifica-se a inquirição da vítima na modalidade

do  depoimento  sem  dano,  em  respeito  à  sua  condição  especial  de  pessoa  em  desenvolvimento,

procedimento  aceito  no  STJ,  inclusive  antes  da  deflagração  da  persecução  penal,  mediante  prova

antecipada (HC 226.179-RS, Quinta Turma, DJe 16/10/2013). Ademais, o STJ tem entendido que a inércia

da defesa, em situações semelhantes à presente, acarreta preclusão de eventual vício processual, mormente

quando não demonstrado o prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o art. 563 do CPP, que acolheu

o princípio pas de nullité sans grief (HC 251.735-RS, Sexta Turma, DJe 14/4/2014). 

Informativo nº 556 do STJ: Validade do depoimento sem dano nos crimes sexuais contra

criança e adolescente.

Foi noticiado no Informativo de Jurisprudência nº 556 (clique aqui) do Superior Tribunal de

Justiça, referente ao período de 23 de fevereiro a 04 de março de 2015, o seguinte julgado relacionado à

infância e juventude:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.  VALIDADE DO DEPOIMENTO SEM DANO NOS

CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Não configura nulidade por cerceamento de defesa o fato de o defensor e o acusado de crime

sexual praticado contra criança ou adolescente não estarem presentes na oitiva da vítima devido à utilização

do  método  de  inquirição  denominado  “depoimento  sem  dano”,  precluindo  eventual  possibilidade  de

arguição de vício diante da falta de alegação de prejuízo em momento oportuno e diante da aquiescência da

defesa à realização do ato processual apenas com a presença do juiz, do assistente social e da servidora do

Juízo. Em se tratando de crime sexual contra criança e adolescente, justifica-se a inquirição da vítima na

modalidade  do  “depoimento  sem  dano”,  em  respeito  à  sua  condição  especial  de  pessoa  em

desenvolvimento,  procedimento  aceito  no  STJ,  inclusive  antes  da  deflagração  da  persecução  penal,

mediante  prova  antecipada  (HC  226.179-RS,  Quinta  Turma,  DJe  16/10/2013).  Ademais,  o  STJ  tem
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entendido que a inércia da defesa, em situações semelhantes à presente, acarreta preclusão de eventual vício

processual, mormente quando não demonstrado o prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o art. 563

do  CPP,  que  acolheu  o  princípio pas  de  nullité  sans  grief (HC  251.735-RS,  Sexta  Turma,  DJe

14/4/2014). RHC45.589-MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015.

ATOS INFRACIONAIS

APELACAO.  LATROCINIO.  DESTRUICAO  DE  CADAVER.  SEQUESTRO  E  CARCERE  PRIVADO.
RECONHECIMENTO  FOTOGRAFICO.  NULIDADE.  ABSOLVICAO.  INSUFICIENCIA  DE  PROVAS.
INVIABILIDADE.  1-  O reconhecimento fotográfico realizado pela vitima na delegacia e em juízo, serve
como meio de prova para comprovar a autoria delitiva. 2- Não vinga pleito absolutório se a palavra da vítima
encontra-se em harmonia com o conjunto probatório dos autos, arrimando a condenação. recurso desprovido.
(Apelação  Criminal  Nº  37007-4/213 –  Primeira  Câmara  Criminal  -  TJGO –  Des.  Ivo  Favaro,  Julgado  em
06/05/2010, Publicado DJ 588, em 31/05/2010) grifei

(...)  DEPOIMENTO  DE UMA  DAS  VÍTIMAS  DOS  CRIMES.  RECONHECIMENTO  EM  JUÍZO  E  NA
DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. na espécie, o apelante e outros três indivíduos
assaltaram uma lotação, subtraindo de quatro vítimas dinheiro, dentre outros bens, mediante grave ameaça e
violência exercida com o emprego de uma arma de fogo. 2.   em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem  
peso probatório significativo  .   Dessa forma, no caso dos autos, o depoimento da vítima e o reconhecimento  
realizado tanto na delegacia de polícia quanto em juízo são provas suficientes para embasar o decreto
condenatório.  (…)  (TJ-DF  –  APR:  785165520068070001  DF  0078516-55.2006.807.0001,  Relator:
ROBERVAL  CASEMIRO  BELINATI,  Data  de  Julgamento:  12/08/2010,  2ª  Turma  Criminal,  Data  de
Publicação: 25/08/2010, DJ-e Pág. 253). Grifei

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.  RECONHECIMENTO  POR  FOTOGRAFIA
CONFIRMADO  EM  JUÍZO.VALIDADE.  1.  É  válido  o  reconhecimento  feito  por  fotografia,  quando
confirmado em juízo. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1245193 DF 2011/0069283-1, Relator: Ministro MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  Data  de  Julgamento:  05/02/2013,  QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
15/02/2013) grifei

APELAÇÃO CRIMINAL DUPLA. ROUBO MAJORADO.ABSOLVIÇÃO POR INSUCIFIÊNCIA DE PRO-
VAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Restando demonstrados a materialidade e autoria do crime, pelos elemen-
tos de convicção apurados nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima na delegacia, não merece
acolhimento o pleito absolutório por insuficiência de provas. (...) (TJGO, AC 80148-08.2010.8.09.0006, 1ª
Câmara criminal, DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, DJ 1758 de 31/03/2015) 
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PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA CONDENA-
ÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO POR DEPOI-
MENTO JUDICIAL DE POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O de-
poimento de policial que participou do flagrante deve ser revestido de inquestionável eficácia probatória, princi-
palmente por ter sido prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. 2. embora se reconheça que as provas
orais colhidas na delegacia, por si sós, não sirvam para embasar decreto condenatório, à luz do contraditó-
rio e da ampla defesa,   in casu  , o depoimento e o reconhecimento realizados pela vítima durante a fase poli  -  
cial não devem ser totalmente desprezados, mormente porque confirmado em juízo pelos relatos dos poli-
ciais, ajudando a formar um conjunto probatório firme e coerente, apto a embasar decreto condenatório.
precedentes desta corte. 3. comprovadas, de maneira inconteste, tanto a materialidade quanto a autoria, não há
que falar em fragilidade do conjunto probatório, o que inviabiliza a aplicação do brocardo in dubio pro reo e,
consequentemente, a absolvição pretendida sob este fundamento. (...) (TJ-DF - APR: 116655820118070001 DF
0011665-58.2011.807.0001, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2012,
2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/03/2012, DJ-e Pág. 247)

PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PROVAS DA AUTORIA. – RECONHECIMENTO – PALAVRA
DA VÍTIMA. – NEGADO PROVIMENTO. I. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece
especial credibilidade, quando consonante com outros elementos de prova. II. Recurso desprovido. (TJ-DF -
APR: 20130110440014 DF 0011979-33.2013.8.07.0001, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento:
03/07/2014, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/07/2014. Pág.: 124) grifei

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PENAL.  CRIME  DE  ROUBO.  CONSUMAÇÃO  COM  ASIMPLES
INVERSÃO  DA  POSSE  DO  BEM  SUBTRAÍDO,  AINDA  QUE  POR  BREVEESPAÇO  DE  TEMPO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.AFASTAMENTO  DA  FORMA  TENTADA.
RECURSO PROVIDO. 1 - A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção é no sentido de
que se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que esta não tenha
sido de forma mansa e pacífica. 2 - Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1356407 RS 2012/0255064-4,
Relator:  Ministro  CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PR),  Data  de
Julgamento: 09/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013) grifei

PENAL E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS.  DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA.  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDA-
DE. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE. (...) É entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça que eventual nulidade
do inquérito policial não contamina a ação penal superveniente, vez que aquele é mera peça informativa,
produzida sem o crivo do contraditório. Recurso a que se nega provimento. (STJ, Relator: MIN. CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 04/09/2007, T6 - SEXTA TUR-
MA) grifei

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  SUBSTITUIÇÃO  DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE  INTERNAÇÃO.
INVIABILIDADE. Constatada a gravidade do ato infracional praticado, equiparado ao roubo qualificado
por  concurso  de  pessoas  e  emprego  de  arma,  a  internação  é  a  medida  socioeducativa  apropriada,
consoante o artigo 122, inciso I, do ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Criminal
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Nº 63261-16.2014.8.09.0100, Primeira Câmara Criminal, TJGO, Relator: Des. Nicomedes Domingos Borges,
Julgado em 18/09/2014, Publicado DJ 1639, em 30/09/2014) grifei

 ATOS CÍVEIS

ADMINISTRATIVO.  REMESSA  OFICIAL.  MATRÍCULA  EM  UNIVERSIDADE.  EXIGÊNCIA  DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. GREVE. ATRASO NA CONCLUSÃO DO ANO
LETIVO. 1. A aprovação em vestibular não garante a matrícula de aluno em faculdade, devendo este apresentar
o certificado de conclusão do ensino médio. 2. No caso em comento, por motivo de greve no sistema público de
ensino, houve um atraso na conclusão do ensino médio, impossibilitando a apresentação do certificado pela parte
autora. Tal fator se constitui em motivo de força maior, alheio à vontade da autora. 3. O caráter excepcional da
situação deve garantir o resguardo dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade,  bem
como  do  direito  subjetivo  de  acesso  à  educação.  4.  Remessa  oficial  improvida.(TRF-5  -  REO:
11667220134058201, Relator: Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, Data de Julgamento:
30/01/2014,  Terceira Turma, Data de Publicação: 05/02/2014)

DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MATRÍCULA  EM  CENTRO
MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  (CMEI).  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  GARANTIA
FUNDAMENTAL. 1 - O infante tem direito líquido e certo à educação, sendo dever do Município garantir-lhe
atendimento desde o seu nascimento até completar seis anos de idade em creche ou pré-escola próxima de sua
residência. 2 - O ato ilegal resta comprovado ante a inércia do Secretário Municipal de Educação em atender à
solicitação  de  vaga  ao  menor,  embaraçando  o  acesso  deste  ao  ensino  público  e  gratuito.  REMESSA
OBRIGATÓRIA  CONHECIDA  E  DESPROVIDA.(TJGO,  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  138568-
23.2014.8.09.0052,  Rel.  DR(A).  MARCUS  DA COSTA FERREIRA,  6ª  CÂMARA CIVEL,  julgado  em
21/07/2015, DJe 1848 de 14/08/2015) (Grifo Nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL. DIREITO À EDUCAÇÃO
INCLUSIVA.  ATENDIMENTO  EDUCACIONAL  ESPECIALIZADO  AOS  PORTADORES  DE
NECESSIDADES  ESPECIAIS.  VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  DEMONSTRADA.  1.
Pacífico o entendimento de que a Administração Pública deve assegurar a todos os cidadãos e, em particular, ao
adolescente  portador  de  deficiência,  o  acesso  ao  ensino  obrigatório  e  meios  adequados  para  viabilizar  a
continuidade de seus estudos, compatível com sua faixa etária. Incidência dos arts. 206, I e 208, III da CF/88, do
art. 12, inc. V da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) e da Convenção Interamericana para a eliminação
de todas  as  formas  de  discriminação  contra  pessoas  portadoras  de  deficiência.  2.  Injustificada  negativa  de
atendimento educacional apropriado à beneficiária da impetração acarreta a interrupção da atividade escolar,
malferindo direito líquido e certo, basicamente no que diz respeito à inclusão social e ingresso no mercado de
trabalho.  3.Equivocada a omissão da direção do estabelecimento escolar no tocante a não disponibilização de
acompanhamento pedagógico ao substituído, induzindo consequente violação ao exercício pleno da cidadania,
além de se contrapor ao princípio da proteção integral a que faz jus o portador de necessidade especial (Lei nº
8.068/90). SEGURANÇA CONCEDIDA.(TJGO, MANDADO DE SEGURANCA 507169-72.2011.8.09.0000,
Rel. DR(A). ROBERTO HORACIO DE REZENDE, 3ª CÂMARA CIVEL, julgado em 17/07/2012, DJe 1113 de
31/07/2012)
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EVENTO/FESTA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
ACERCA  DA  NATUREZA  DA  DIVERSÃO  E  FAIXA  ETÁRIA  -  PRESENÇA  DE  MENORES
DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS - RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR -
INFRINGÊNCIA AOS ART. 252 E 258 DA LEI 8.069/90 - MULTAS - APLICABILIDADE.Aplica-se multa
administrativa ao organizador de evento que deixa de afixar cartazes, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada
do local de exibição, e informação acerca da natureza da diversão e da faixa etária para o evento, bem como
permite a entrada de público infanto-juvenil, desacompanhados dos pais ou responsáveis, nos termos dos arts.
252  e  258  da  Lei  8.069/90  –  ECA”.  (TJMG  –  AC  10686100185855001  MG,  Relator  Geraldo  Augusto,
Julgamento 30/04/2013, Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 09/05/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO 'INTUITU PERSONAE' -  ENTREGA DA CRIANÇA LOGO
APÓS O NASCIMENTO  -  GUARDA DEFINITIVA -  AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ -  NÃO
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO - CRIANÇA COM 05 (CINCO) ANOS
DE IDADE E CONVIVÊNCIA COM A ADOTANTE NO MESMO PERÍODO -  VÍNCULOS SÓCIO-
AFETIVOS  COMPROVADOS  -  MITIGAÇÃO DA  OBSERVÂNCIA  RÍGIDA  AO  SUPRACITADO
CADASTRO  -  PREPONDERÂNCIA  DO  MELHOR  INTERESSE  DA  CRIANÇA  -  PRIORIDADE
ABSOLUTA - SENTENÇA QUE INDEFERIU A ADOÇÃO - RECURSO PROVIDO. - (...) - Todavia, deve-se
ter em mente sempre o melhor interesse da criança. (...). -  Retirar uma criança com 05 (cinco) anos de
idade do seio da família substituta, que hoje também é a sua, e lhe privar, inclusive, da convivência com seus
02 (dois) irmãos biológicos, sob o pretexto de coibir a adoção direta, é medida extremamente prejudicial. O
menor poderá ser exposto a grande instabilidade emocional, em face de uma brusca mudança.  A retirada
do infante da casa de sua guardiã após o transcurso de longo período de convivência e constatada a
formação  de  fortes  laços  de  afetividade,  não  se  mostra  recomendável,  pois  certamente  resultará  em
traumas e frustrações para o menor, com prejuízo ao seu ideal desenvolvimento, inserido que está como
verdadeiro membro daquele núcleo familiar. (TJ-MG - AC: 10194120061628002 MG, Relator: Hilda Teixeira
da  Costa,  Data  de  Julgamento:  27/01/2015,  Câmaras  Cíveis  /  2ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Publicação:
04/02/2015). (Grifo nosso).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ADOÇÃO.  MENOR  QUE  ESTÁ  SOB  A GUARDA FÁTICA DOS
AUTORES  DESDE  O NASCIMENTO. ARREPENDIMENTO  MATERNO.  ADOÇÃO  À BRASILEIRA.
VINCULO  AFETIVO  CONSOLIDADO.  MELHOR  INTERESSE  E  PROTEÇÃO  INTEGRAL  À
CRIANÇA. Não merece reparo a decisão que destituiu o poder familiar, e concedeu a adoção do menor, que
convive com os autores desde tenra idade. Em que pese o arrependimento materno, o infante, atualmente
com 5 anos de idade, está adaptado à família adotante, reconhece-os como pai e mãe, já consolidado o
vínculo  afetivo.  Manutenção  deste  arranjo  familiar,  considerando  o  melhor  interesse  da  criança.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70062283361, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/11/2014). (Grifo nosso).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADOÇÃO.  PESSOA  MAIOR  DE  IDADE.  CITAÇÃO  DO  PAI  BIOLÓGICO.
NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE REGISTRAL. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA, COM DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Caso em que o padrasto pede a
adoção  da enteada, pessoa  maior de idade (atualmente com 27 anos), alegando a existência de forte vínculo
afetivo de pai e filha, formado ao longo de anos de convivência. 2. Pedido juridicamente possível, que reclama a
necessidade de citação do pai  registral  e de desconstituição dessa paternidade, com sua citação, para que a
sentença produza efeito  erga omnes (art.  472 ,  CPC ).  3. Sentença desconstituída, devendo ser emendada a
inicial,  para  inclusão  da  adotanda,  que  subscreve  o  pleito,  no  pólo  ativo,  e  enfrentamento  do  pedido  de
desconstituição da paternidade registral.  APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível  Nº 70059248690, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/06/2014).
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  GUARDA E  RESPONSABILIDADE.  PEDIDO  DE  ALTERAÇÃO  DA
GUARDA. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO MENOR. 1. Nas ações que versam sobre a guarda de
menor, o juiz do feito deve sempre buscar amparar os interesses do menor, devendo a decisão orientar-se
pelo estudo psicossocial, por se constituir tal providência em fonte de elementos de maior consistência para o
julgamento seguro da causa,  com abordagem de profissionais  habilitados para a  apreensão do sentido e do
alcance das situações favoráveis ao menor.  2.  As alterações provisórias de guarda devem ser evitadas tanto
quanto possível, pois, em regra, se revelam nocivas para crianças e adolescentes, na medida em que lhes retira os
referenciais e os impede de manter uma rotina definitiva de vida. 3. Recurso conhecido e provido. (TJGO. 5ª
Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa. Acórdão de 13.03.2014).

APELAÇÃO  CIVEL.  ADOÇÃO.  PEDIDO  DE  HABILITAÇÃO.  Desnecessária  a  realização  de  avaliação
psicológica quando o estudo social já atesta a falta de condições emocionais e estruturais da postulante para a
adoção. E demonstrada a ausência de tais condições, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de
habilitação. Negaram provimento. (Apelação Cível nº 70053369401. Oitava Câmara Cível.  Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 15/08/2013).

COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE CAPITAL/INTERIOR 
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