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II SEMINÁRIO: “NÃO DESVIE O OLHAR: DIGA NÃO A EXPLORAÇÃO SEXUAL”

Acontecerá no dia 20 de MAIO, no auditório da Associação dos

Magistrados do Estado de Goiás – Asmego,  o  II Seminário: "NÃO DESVIE O

OLHAR: DIGA NÃO À EXPLORAÇÃO SEXUAL".  O evento  será  realizado pela

Corregedoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  com  o  apoio  da  Escola

Judicial do TJGO e  da Asmego. Contará com  a parceria da Coordenadoria da

Infância e da Juventude Capital/Interior, Juizado da Infância e da Juventude de

Goiânia, Ministério Público de Goiás, Secretaria Municipal da Educação, Ordem

dos  Advogados  do  Brasil  -  Seccional  Goiás,  Polícia  Civil  de  Goiás,  além  de

outros órgãos da Rede de Proteção.

O  Seminário  contará  com  a  participação  de  renomados

palestrantes  da  área,  mesa  de  debates  e  apresentação  de  Cartilha  de

Enfrentamento  à  Violência  Sexual  de  Crianças  e  Adolescentes,  com

apresentações.

Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (62)

3216-2654.

O dia  18 de maio  -   DIA  NACIONAL  DE  COMBATE  AO  ABUSO  E  A

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES foi  instituído pela Lei  Federal  n.  9.970/2000.

Nesse mesmo dia, em 1973, na cidade de Vitória (ES), uma menina de apenas oito anos de idade, teve

todos  os  seus  direitos  humanos  violados,  após  de  ter  sido  sequestrada,  violentada  e  cruelmente

assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois carbonizado e os seus agressores, jovens de classe média

alta,  nunca  foram  punidos.  O  “Caso  Araceli”,  como  ficou  conhecido,  ocorreu  há  mais  de  40  anos,  e

infelizmente, situações absurdas como essa ainda se repetem. 

A intenção do 18 DE MAIO é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar

toda a sociedade a participar dessa luta. 

Violência Sexual -   praticada contra a criança e o adolescente pode ocorrer por meio do

abuso  sexual,  envolvendo  contato  sexual  entre  uma  criança  ou  adolescente  e  um  adulto  ou  pessoa

significativamente mais velha e poderosa.. 

Disque 100 -  No Brasil  o  “Disque 100”,  criado  pela  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência da República, é um serviço de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias
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de violência contra crianças e adolescentes. Funciona diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos finais de

semana e feriados. As denúncias são anônimas e podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem

direta e gratuita para o número 100.

A data reafirma a importância de denunciar e responsabilizar os autores de violência sexual

contra a população infantojuvenil.

A  Corregedoria Geral de Justiça e a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJGO

convidam os magistrados a comemorar a data em sua comarca  por meio de encontro,  palestra,  seminário

ou mesmo um breve encontro de trabalhos.

IV CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO TJGO PARA PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA

DE ADOTANTES

A Coordenadoria da Infancia e Juventude e

o Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia, com o

apoio da Corregedoria-Geral  da Justiça  do Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás, abrem as inscrições para o IV

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO TJGO PARA

PREPARAÇÃO  PSICOSSOCIAL  E  JURÍDICA  DE

ADOTANTES. O curso está  previsto para os dias 11, 12 e

13  de  MAIO  do  ano  de  2016, a  ser  realizado  no

Auditório do Tribunal de  Justiça do Estado de Goiás –

Fórum  Desembargador  Fenelon  Teodoro  Reis,  no

período das 8h às 18h., 

São oferecidas 60 (sessenta) vagas,  destinadas a

profissionais  que atuam na área da Infância  e Juventude com foco na adoção (escreventes,  escrivães,

assessores, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, servidores dos CREAS e CRAS, entre outros). 

O objetivo é habilitar  profissionais lotados em comarcas que não dispõem do referido  curso,

para que sejam multiplicadores dos conhecimentos necessários a esta preparação, conforme exigência do

Artigo 50, §3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será oferecido certificado de participação com

duração de 24 horas-aula.

A Lei nº 12.010/2009 dispõe que “a inscrição de postulantes a adoção será precedida de um

período  de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da

Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de

garantia do direito à convivência familiar.” 

O  curso  de  capacitação  para  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás

contabilizará sua quarta turma, sendo formado por servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e
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dos municípios que prestam serviços aos respectivos juizados.

Os profissionais que atuam na área da Infância e da Juventude serão capacitados para prestar

as orientações necessárias aos pretendentes, já que a adoção ocorre no âmbito do Poder Judiciário. 

informações ou dúvidas: (62) 3236-2721/3236-2744 ou cij@tjgo.jus.br

PRESIDENTE DA ABRAMINJ PROPÕE A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PERMANENTE DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE NO 71º ENCOGE

A  proposta  perante  o  Conselho

Nacional de Justiça – CNJ de criação de estrutura

administrativa  permanente  para  articular  as

políticas  públicas  para  a  infância  e  juventude

junto aos tribunais estaduais de Justiça brasileiros

foi uma das pautas apresentadas às corregedorias

pelo  presidente  da  Abraminj,  Renato  Scussel,

durante  71º  Encoge  -  Encontro  do  Colégio

Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do Brasil, que aconteceu de 31/3 a 1º/4, em Cuiabá-

MT. A questão foi documentada na Carta de Cuiabá, assinada pelos integrantes do Colégio ao final

do evento.

Scussel  participou  como  palestrante,  no  dia  1º/4,  do  painel  “Adoção  Doméstica  e

Internacional:  experiências  e  caminhos”,  que  contou  com  a  coordenação  do  desembargador  Gilberto

Marques Filho, corregedor-geral de Goiás, e a presença do juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça de

Mato  Grosso  de  Luiz  Octávio  Saboia.  Essa  edição  do  Encoge  teve  por  objetivo  apresentar  estudos  e

pesquisas, trocar experiências e discutir a temática “As Corregedorias e a Gestão da Jurisdição”.

“Segundo dados do CNJ, cerca de 90% dos pretendentes da fila preferem crianças menores

de três anos de idade, com saúde e sem irmãos. Contudo, a maioria das crianças já contam com mais de

oito anos de idade e fazem parte de grupos de irmãos”, disse. O magistrado afirmou que a adoção tardia no

Brasil  cresceu,  mas  o  número  representa  menos  de  2%  do  universo  das  crianças  e  adolescentes

cadastrados. “A situação se torna mais complexa em relação às crianças especiais do cadastro, que têm

problemas de saúde. Nesses casos, a adoção é mais difícil”, ponderou.

Scussel convidou as corregedorias a refletiram sobre questões inadiáveis que devem integrar

com urgência a agenda infanto juvenil, a exemplo da adequação e uniformização do rito processual das

ações de acolhimento institucional e dos procedimentos para a entrega pelos genitores de seus filhos para

adoção,  possibilidade  prevista  no Estatuto da  Criança e  do Adolescente.  Para  amarrar  essas  e  outras

temáticas,  o  presidente  da  Abraminj  conclamou  a  parceria  das  corregedorias  para  a  necessidade  de

criação perante  o CNJ  de um órgão  central,  permanente e  articulador  das políticas  para a infância  e
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juventude. A ideia foi abraçada pelo Colégio, que a incorporou como o enunciado nº 12 da Carta de Cuiabá,

assinada pelos corregedores ao término do evento. 

Encoge - O Encontro de Corregedores é realizado a cada quatro meses pelo CCOGE, entidade

que congrega corregedores do Poder Judiciário Estadual e do Distrito Federal. A finalidade do Encoge é

promover o intercâmbio de ideias, contribuindo para a melhoria da qualidade e para a prestação mais

uniforme dos serviços judiciários em todo o Brasil. 

Este é o primeiro encontro promovido pela atual Comissão Executiva do Colégio, eleita em

dezembro  de  2015,  que  é  composta  pelos  desembargadores  corregedores  Maria  Erotides  Kneip

(presidente |  MT),  Eugênio Achille Grandinetti  (1º vice-presidente |  PR),  Julizar Barbosa Trindade (2º

vice-presidente |  MS),  Regina Célia Ferrari  Longuini (1ª secretária |  AC) e Gilberto Marques Filho (1º

tesoureiro | GO).

Na cerimônia de abertura do evento, os corregedores e seus representantes foram recebidos

pelo  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Mato  Grosso,  desembargador  Paulo  da  Cunha,  e  pela

corregedora-geral da Justiça de Mato Grosso e presidente do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais

dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE), desembargadora Maria Erotides Kneip. A solenidade contou

com a presença da corregedora nacional  de  Justiça,  ministra  Nancy Andrigh,  que presidiu o primeiro

painel na manhã do dia 31/3,  com a temática “Redescobrindo os Juizados Especiais”,  com enfoque na

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (CPC).

Carta  de  Cuiabá  -  O  COLÉGIO  PERMANENTE  DE  CORREGEDORES-GERAIS  DOS

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL – CCOGE, reunidos na cidade de Cuiabá – MT, nos dias 30 de março a

1º de abril de 2016, durante os trabalhos do 71º ENCOGE – ENCONTRO DE COLÉGIO PERMANENTE DE

CORREGEDORES-GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL, com o objetivo de apresentar estudos e

pesquisas, trocar experiências e discutir a temática: “As Corregedorias e a Gestão da Jurisdição”,  em

face dos temas analisados, deliberou o seguinte:

1.  PROPOR aos Tribunais de Justiça dos Estados a expedição de normas clarificadoras da exclusão

da  competência  nos  Juizados  Especiais  das  matérias  afetas  à  Fazenda  Pública,  diante  da

complexidade da causa (medicamentos, concursos públicos, etc.).

2.    ENDOSSAR  o  entendimento  perfilhado  pela  Corregedoria  Nacional  da  Justiça  acerca  da

inaplicabilidade do Novo Código de Processo Civil ao sistema dos Juizados Especiais, inclusive em

relação  ao  disposto  no  seu artigo  219,  devendo  os  prazos  processuais  ser  contados  em dias

corridos.

3.    EXORTAR  o  fortalecimento  dos  Juizados  Especiais  para  que  sirvam  como  carta  de

apresentação  do  Judiciário,  com  prevalência  dos  princípios  norteadores  da  simplicidade,

informalidade e celeridade.

4.    INCENTIVAR a formação de Turmas Recursais Temporárias para otimizar os julgamentos dos

recursos  pendentes,  permitindo  a  participação  de  juízes  lotados  em Comarcas  do  interior  do
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Estado.

5.    ESTIMULAR a criação e  aplicação de  Enunciados nos Juizados  Especiais  pelas  Turmas  de

Uniformização de jurisprudência, facilitando a realização dos julgamentos à égide dos princípios

que norteiam o sistema.

6.     UTILIZAR a técnica de julgamento virtual no âmbito das Turmas Recursais.

7.    INCENTIVAR a integração dos sistemas informatizados, por intermédio do processo judicial

eletrônico em todas as unidades da federação.

8.    PROVOCAR o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que incentive os Tribunais de Justiça a

fomentar a expansão do método APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) na

execução penal, objetivando a humanização do sistema carcerário.

9.    SUGERIR  às  Secretarias  Estaduais  de  Justiça  a  adoção  do  método  APAC  como  modelo

alternativo de gestão prisional.

10.    ESTIMULAR  a  instalação  efetiva  dos  Conselhos  de  Comunidade  em  todas  as  Comarcas,

realizando estudos para a utilização de repasses dos valores auferidos pela aplicação da pena

pecuniária.

11.    FOMENTAR a realização de encontro nacional, concomitante ao do CCOGE, para as equipes

de Tecnologia da Informação dos Tribunais e o estabelecimento de termos de cooperação mútua.

12.    PROPOR  ao  CNJ  a  criação  de  uma  estrutura  administrativa  permanente,  visando  a

articulação das políticas públicas da infância e juventude perante os Tribunais. 

Fonte: <http://abraminj.org.br/noticia.php?id=1679> Acesso em 05 abr. 2016.

CASAIS QUEBRAM BARREIRAS COM ADOÇÃO TARDIA E DE GRUPOS DE IRMÃOS

 

Luciana  Aragão  recebeu  a  notícia  de  que

quatro  irmãos  estavam  disponíveis  para

adoção um mês depois que descobriu estar

grávida de seu segundo filho. Mas isso não foi

motivo para que desistisse da adoção e, hoje,

mãe  de  seis  crianças,  só  tem  motivos  para

comemorar a decisão. Casos como esse ainda

são  exceções  e  abarcam  os  dois  principais

entraves  da  adoção  atualmente:  a  adoção

tardia e de grupos de irmãos. Hoje, dentro do

Cadastro  Nacional  de  Adoção  (CNA),

coordenado  pela  Corregedoria  do  Conselho
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Nacional de Justiça (CNJ), existem 6.405 crianças cadastradas, sendo que 5.040 têm idade entre sete

e 17 anos e  67,37% possuem irmãos.  Em contrapartida,  dos  35.127 pretendentes  cadastrados,

apenas 2.475 aceitam crianças com idade entre sete e 17 anos e 29,66% aceitam adotar irmãos.

No total, em 2014, foram efetivadas 1.100 adoções por meio do CNA, sendo que, destas, 252

foram de crianças com idade entre sete e 17 anos – ou seja, 22,9% –, proporção que apresentou queda no

ano seguinte. Em 2015, das 1.261 adoções efetivadas pelo CNA, 207 – ou 16,41% – foram de crianças entre

7 e 17 anos.

Segundo o Cadastro Nacional de Crianças Abrigadas (CNCA), existem 27.262 crianças com

idade entre sete e 17 anos vivendo em um dos 3.872 abrigos espalhados pelo país. Essas crianças, em sua

maioria, ainda não estão aptas para entrar no CNA por conta de pendências judiciais.

A inadequação das crianças disponíveis para adoção ao perfil desejado pelos pretendentes

faz que muitas crianças passem anos nos abrigos, à espera de uma família. Em 2014, quando seu filho

biológico tinha oito anos, Luciana Aragão, funcionária dos Correios em Brasília e que estava há três anos

na fila da adoção, recebeu uma ligação da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal perguntando se

o casal tinha interesse em conhecer quatro irmãos, com idades entre 1 e 7 anos. 

Adaptação – Desde o primeiro dia em que o mais velho dos irmãos adotivos conheceu o

casal e seu futuro irmão, ele passou a dormir, no abrigo, com a foto dos três embaixo do travesseiro. Já no

primeiro dia de convivência chamava Luciana de mãe. “Foi um processo complexo e meu filho mais velho

foi uma peça-chave para a adaptação das crianças, juntou-se rapidamente com o menino de sete anos,

tornaram-se muito companheiros”,  conta Luciana.  O casal  aceita com naturalidade que o filho adotivo

mais velho conte suas memórias do passado e se surpreendeu ao ver que, mesmo as privações que o

menino passou,  são encaradas por ele de forma positiva.  “São as histórias dele,  nunca evitamos nem

reforçamos o assunto”, diz.

União –  “Nasceram nossos filhos”,  foi  o  que disse a  empresária Nelly  Carretero,  quando

contou ao seu marido que havia recebido uma ligação do Fórum de Sorocaba/SP, em novembro de 2001,

avisando que dois irmãos, de cinco e seis anos, estavam aptos para adoção. Um ano antes, o casal havia

perdido o seu filho biológico de sete anos, vítima de um atropelamento. A filha mais velha, à época com

nove anos, insistia para que a família, embora muito abalada, não abandonasse o desejo de adotar uma

criança.

Pouco estímulo –  Embora não tenham tido dificuldades em relação à criação de vínculo

afetivo com as crianças, tanto Luciana quanto Nelly tiveram que se esforçar para recuperar o aprendizado

e educação das crianças, que foram pouco estimuladas nos abrigos. “Imagine uma criança de seis anos que

não sabe ainda a diferença entre dia e noite, que se assusta com a escada rolante do shopping e nunca

tinha entrado em um mercado”, conta Luciana. Desde que foram adotados, as quatro crianças contam com

acompanhamento de psicólogo e fonoaudiólogo.

Nelly também enfrentou a mesma dificuldade com seus filhos adotivos, que descobriram um
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mundo  novo  ao  chegarem  em  casa.  “Eles  não  conheciam  as  cores  nem  os  dias  da  semana,  eram

institucionalizados, pouco estimulados”, diz. Outro problema foi o comportamento agitado do filho mais

velho que, segundo ela, foi ficando mais tranquilo ao longo do tempo. “Não importa o que eles trazem, nós

é que formamos a índole, eles absorvem o exemplo de honestidade e responsabilidade que têm em casa”,

conta Nelly.

Mudanças na rotina – Hoje a rotina da família de Luciana começa às 5h30, quando os pais

levantam para preparar as seis lancheiras da escola. “Nosso estilo de vida mudou totalmente e o nosso

salário vai todo para as crianças, não temos babá e cortamos viagens”, diz. Nelly já passou por essa fase,

mas conta que em três meses após a adoção das crianças seus cabelos ficaram totalmente brancos. Hoje

seus filhos têm entre 16 e 25 anos e trabalham com os pais em uma empresa de dedetização e imunização.

Para ela, o tabu de que é problemática a adoção de crianças mais velhas não deveria existir. “Hoje tenho

um orgulho enorme deles, são carinhosos e trabalhadores, me sinto uma mãe abençoada”, conta Nelly.

CNA –  Em  2015,  o  CNA  foi  reformulado,  simplificando  operações  e  possibilitando

cruzamento de dados mais rápido e eficaz. No entanto, o cadastro pode não refletir o número total de

adoções  realizadas,  já  que  nem todas  são  informadas  pelos  magistrados  à  Corregedoria  Nacional  de

Justiça.

Fonte: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81909-casais-quebram-barreiras-com-adocao-

tardia-e-de-grupos-de-irmaos> Acesso em 05 abr. 2016.

CNJ SERVIÇO: SAIBA COMO FUNCIONA O CADASTRO NACIONAL DA ADOÇÃO

O  Cadastro  Nacional  de  Adoção

(CNA),  ferramenta digital de apoio aos juízes

das  Varas  da  Infância  e  da  Juventude  na

condução dos processos de adoção em todo o

país,  foi  lançado em 2008  pela  Corregedoria

Nacional de Justiça. Em março de 2015, o CNA

foi  reformulado,  simplificando  operações  e

possibilitando um cruzamento de dados mais

rápido  e  eficaz.  Com  a  nova  tecnologia,  no

momento em que um juiz insere os dados de

uma criança no sistema, ele é informado automaticamente se há pretendentes na fila de adoção

compatíveis com aquele perfil. O mesmo acontece se o magistrado cadastra um pretendente e há

crianças que atendem àquelas características desejadas. 

A automação no cruzamento de dados permite que o sistema encontre perfis de crianças e
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pretendentes que vivem em estados e regiões diferentes, o que desburocratiza o trabalho do magistrado e

agiliza a efetivação das adoções. Mais de 6 mil crianças e cerca de 34 mil pretendentes estão cadastrados

no CNA atualmente. Em 2015, foram realizadas 1.269 adoções no âmbito do CNA no país. O processo de

adoção no Brasil leva, em média, um ano.

Os  magistrados  não  precisam  de  mais  do  que  cinco  minutos  para  cadastrar  crianças  e

pretendentes  no  CNA  -  são  necessárias  apenas  12  informações  básicas  para  colocar  os  perfis  na

ferramenta. Por meio de um sistema de alertas, o juiz é informado automaticamente, por e-mail, sobre a

existência de uma criança ou pretendente compatível com aquele perfil que ele acabou de registrar.

As corregedorias dos Tribunais de Justiça nos estados têm acesso às informações do CNA

referentes  a  sua  jurisdição,  sendo  também  responsáveis  pelo  cadastro  das  Varas  da  Infância  e  da

Juventude  de  cada  Comarca  e  pelo  fornecimento  de  senhas  para  que  os  juízes  acessem  e  operem  a

ferramenta.  Os pretendentes  à adoção devem se habilitar  na Vara da Infância e  da Juventude de sua

Comarca ou, inexistindo Vara Especializada, na Vara competente para o processo de adoção.

Os juízes, de todo país, têm acesso à relação e perfil de pretendentes e crianças cadastradas

no CNA. O cadastro de cada pretendente é reavaliado obrigatoriamente,  para atualização, a cada cinco

anos. A baixa da inscrição no cadastro de crianças e adolescentes pode ocorrer por adoção, pelo fato de

terem atingido 18 anos ou por óbito.

Fonte:<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81936-cnj-servico-saiba-como-funciona-o-cadastro-nacional-

da-adocao> Acesso em 05 abr. 2016.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMEÇA A SER ESTENDIDA AOS MENORES INFRATORES

A  extensão  do  projeto

Audiência  de  Custódia aos  menores

infratores começa a se tornar realidade

em  alguns  estados.  Uma  portaria

editada  pela  2ª  Vara  da  Infância  e

Juventude de São Luís/MA regulamenta

a audiência de custódia de adolescente

apreendido  em flagrante,  para que  no

prazo de 24 horas seja levado à presença se um juiz. Da mesma  forma, a Coordenadoria da Infância

e da Juventude (CIJ)  do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS) criou um

projeto, com o aval da Corregedoria-Geral de Justiça, para implantação da audiência de custódia

juvenil  no Estado.  Em São Paulo,  algumas comarcas do interior do estado começam a adotar o

projeto com menores infratores, a exemplo da 2ª Vara de Infância e Juventude de Itapevi – em um

dos casos, a audiência de custódia evitou a prisão de um jovem que já havia cumprido a medida
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socioeducativa pelo ato cometido. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) está em

fase de construção projeto nesse sentido.

As audiências de custódia já estão em funcionamento em todas as capitais brasileiras e em

fase de interiorização. No caso dos jovens,  o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina o

tempo  máximo  de  45  dias  de  internação  provisória  do  adolescente,  até  que  receba  a  sentença,  que

determinará se deve seguir para unidade socioeducativa. 

Com as audiências de custódia, assim como ocorre atualmente com os adultos, o menor deve

ser levado à presença de um juiz em até 24 horas, para que o magistrado analise a possibilidade de o

acusado  responder  ao  processo  em  liberdade  mediante  condições.  O  juiz  avalia  também  eventuais

ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades.

Centro Integrado maranhense – O TJMA aderiu ao projeto em junho de 2015, e atualmente

as audiências de custódia ocorrem na capital São Luís e na comarca de Imperatriz. Os plantões judiciários

devem realizar a audiência dos adolescentes da mesma forma como é assegurado aos adultos e, em caso

de aplicação da internação provisória, seguirão para a unidade de atendimento socioeducativo. A partir de

maio, as audiências devem ocorrer no Centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luís, integrado pela 2ª

Vara  da Infância  e  Juventude  – que  atualmente  passa por  reforma  –,  e  reunirá  a  Vara  de  Infância,  o

Ministério Público, a Defensoria Pública e a fundação de atendimento inicial ao adolescente. No Estado

existem 100 adolescentes internados nas unidades socioeducativas.

“No Centro Integrado poderemos fazer o encaminhamento do adolescente em situação de

vulnerabilidade  para  atendimento  específico”,  diz  o  juiz  José  dos  Santos  Costa,  titular  da  2ª  Vara  da

Infância e Juventude de São Luís e autor da portaria que regulamentou as audiências aos menores. De

acordo  com  o  magistrado,  ao  sugerir  a  extensão  das  audiências,  levou  em  consideração  o  Pacto

Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas,  e a Convenção Americana sobre Direitos

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), ambos ratificados pelo Judiciário brasileiro, que garantem que

toda pessoa detida, seja adulto ou adolescente, tem direito de ser conduzida, sem demora, à presença de

um juiz. Para o magistrado, atualmente o menor demora cerca de uma semana na Unidade de Apreensão

da Criança e do Adolescente,  sem atividades educacionais,  enquanto os adultos,  que muitas vezes são

coautores do crime, foram levados ao juiz em menos de 24 horas. “Muitas vezes a internação é prejudicial

pois acarreta a cooptação para o crime”, diz o juiz Costa.

Tratamento  igualitário –  A  Coordenadoria  da  Infância  e  da  Juventude  do  Tribunal  de

Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS) criou um projeto de audiência de custódia juvenil, por

meio  de uma  proposta  elaborada  pelo  juiz  da  Infância  e  Juventude  de  Campo Grande,  Mauro  Nering

Karloh, para estender o direito às audiências aos menores. O TJMS adotou as audiências de custódia em

outubro; no entanto,  a norma disciplinou o tema somente em relação aos adultos.  Na opinião do juiz

Mauro  Karloh,  a  extensão  do  projeto  tem  o  objetivo  de  oferecer  um  tratamento  igualitário  aos

adolescentes  apreendidos  em  flagrante.  “Pela  lei,  os  adolescentes  infratores  não  podem  receber  um
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tratamento mais prejudicial do que aquele dispensado aos adultos criminosos”, diz o juiz Karloh.

Atualmente, de acordo com o magistrado, os adolescentes aguardam detidos por cerca de 20

dias após o flagrante até que ocorra a audiência de apresentação, devido ao grande volume processual. Em

Campo Grande/MS, existem quatro unidades socioeducativas de internação com 132 internos, além de

mais de mil menores que cumprem medidas socioeducativas em regime aberto (liberdade assistida). Na

opinião do juiz Karloh, a resposta rápida por parte da Justiça é um fator fundamental de socioeducação do

adolescente, proporcionando mais segurança para se tomar as medidas imediatas em relação ao menor e

até mesmo sua família.

Violência policial – O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) foi o primeiro a

implantar  o  projeto  Audiência  de  Custódia,  em  fevereiro  de  2015  –  desde  então,  já  realizou  16.459

audiências.  A audiência de custódia  com adolescentes  ainda não foi  implantada de forma  massiva no

Estado – no entanto, algumas comarcas do interior começam a aplicá-la. Um exemplo é a 2ª Vara Cível e do

Anexo da Infância da Comarca de Itapevi, que desde novembro do ano passado começou a realizar as

audiências  com os menores  não  penas apreendidos  em flagrante,  como também aqueles  detidos  por

decisões judiciais.

Em algumas audiências realizadas na comarca, foi constatada violência policial na apreensão

e o juiz encaminhou os menores para realização imediata de exame de corpo de delito. “A realização das

audiências com os menores têm também a função profilática em relação à violência policial, pois pode

inibir condutas abusivas, já que é sabido que o adolescente será levado a um juiz em menos de 24 horas”,

diz o magistrado Roberto Luiz Corcioli Filho, titular da vara.

Um caso que chamou a atenção do magistrado foi uma audiência de custódia realizada com

um menor em que foi constatado que o adolescente já havia cumprido a medida socioeducativa por sete

meses em unidade de internação. Como o fato ocorrido que gerou a apreensão do jovem se deu antes do

cumprimento da medida, de acordo com a Lei nº 12.594/2012, é vedado à autoridade judiciária aplicar

nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha

concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza. De acordo com o juiz Corcioli Filho, se a

audiência de custódia não tivesse sido realizada, provavelmente o fato não teria sido percebido e o jovem

cumpriria uma medida irregular.

Avanço nos direitos humanos –  De acordo com informações da Secretaria dos Direitos

Humanos (SDH), atualmente há 67 mil adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto,

com acompanhamento dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e 24,5 mil

menores que cumprem medidas em meio fechado.

“A implantação das audiências de custódia para menores infratores é um grande avanço e vai

ao encontro da grande necessidade de priorizar a aplicação de medidas em meio aberto”,  diz Cláudio

Vieira, coordenador-geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo da SDH. De acordo com

Vieira, o ECA já prevê em seu artigo 88 um atendimento semelhante ao das audiências de custódia, com a
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presença  do  Ministério  Público  e  da  Defensoria  Pública,  como  ocorre  nos  Núcleos  de  Atendimento

Integrado (NAI),  em expansão pelo país.  Para ele,  o contato do juiz com o adolescente possibilita que

venham à tona as circunstâncias que envolvem o menor e que ele seja auxiliado pelas políticas locais.

“Quando  o  menor  não  se  apresenta  ao  juiz,  o  magistrado,  via  de  regra,  acaba  preso  à

possibilidade do meio fechado, fazendo crescer o número de internações desnecessárias, que deveriam

estar restritas aos casos mais graves, como os que atentam contra a vida”, acredita o coordenador-geral.

Fonte: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81834-audiencia-de-custodia-comeca-a-ser-

estendida-aos-menores-infratores>  Acesso em 05 abr 2016.

CORREGEDORIA REGULAMENTA REGISTRO DE CRIANÇA GERADA POR REPRODUÇÃO

ASSISTIDA

Desde o dia 15/3 está mais simples registrar crianças geradas por técnicas de reprodução

assistida,  como a  fertilização  in  vitro e  a gestação por substituição,  mais  conhecida como “barriga de

aluguel”. A Corregedoria Nacional de Justiça publicou o Provimento n. 52, de 14 de março de 2016, que

regulamenta a emissão de certidão de nascimento dos filhos cujos pais optaram por essa modalidade de

reprodução.

Até então, esse registro só era feito por meio de decisão judicial, já que não havia regras

específicas para esses tipos de casos. “A medida dá proteção legal a uma parcela da população que não

tinha  assegurado  o  direito  mais  básico  de  um  cidadão,  que  é  a  certidão  de  nascimento”,  afirmou  a

corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi. 

Se os pais, heteroafetivos ou homoafetivos, forem casados ou conviverem em união estável,

apenas  um  deles  poderá  comparecer  ao  cartório  para  fazer  o  registro.  Na  certidão  dos  filhos  de

homoafetivos, o documento deverá ser adequado para que seus nomes constem sem distinção quanto à

ascendência paterna ou materna.

Nome no registro - Outra novidade é que nos casos de gestação por substituição não mais

constará do registro o nome da gestante informado na Declaração de Nascido Vivo (DNV). Além disso, o

conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento de vínculo de parentesco entre

o doador ou doadora e a pessoa gerada por meio de reprodução assistida.

A ministra Nancy Andrighi também determinou que os oficiais registradores estão proibidos

de se recusar a registrar as crianças geradas por reprodução assistida, sejam filhos de heterossexuais ou

de homoafetivos. Se houver recusa do cartório, os oficiais poderão responder processo disciplinar perante

a Corregedoria dos Tribunais de Justiça nos estados.  

 Fonte: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81780-corregedoria-regulamenta-registro-de-

crianca-gerada-por-reproducao-assistida>  Acesso em 05 abr 2016.
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DF: APOSTA NA RESSOCIALIZAÇÃO 

De acordo com a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, o índice de

reincidência de menores infratores chega a atingir 53,4%. A estimativa foi feita em 2015 pela Vara de

Execução de Medidas Socioeducativas do DF (Vemse-DF). Atualmente, 899 menores estão internados nas

sete unidades da cidade. Ao todo, a pasta atende entre 4 mil e 5 mil adolescentes. Os crimes mais comuns

são roubo, tráfico de drogas e furto. Somente nos primeiros dois meses deste ano, foram apreendidos 851.

“A maioria possui antecedentes. Na verdade, a exceção é aquele que não teve passagem. Eu posso dizer,

pelo que a gente vê no dia a dia, que uma parcela mínima não possui antecedentes”, expõe a delegada-

chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), Alessandra Lacerda.

Para isso, a pasta busca reforçar as instalações das Unidades de Atendimento de Meio Aberto

(Uamas) — núcleo de apoio a adolescentes que cometeram infrações consideradas leves. Até o fim de

abril,  todas  os  locais  contarão  com carros  para que os  servidores  visitem as  casas  dos  adolescentes.

Também estão sendo instalados computadores. “Os envolvidos na pauta da socioeducação acreditam que

as Uamas vão se tornar o caminho mais eficaz e mais barato, porque podem diminuir as ineficiências do

sistema e, naturalmente, o número de internos”, destaca Araújo. Entre as atividades das Uamas estão a

orientação e o acompanhamento ao socioeducando e à sua família e a inserção dos infratores no mercado

de trabalho. Ao todo, são 15 unidades em todo o DF.

Educação

Outra medida para afastar os jovens do crime é o incentivo à educação. “Eles entram com

pouca bagagem de conhecimento. No ano passado, durante as inspeções, verificamos que, dia sim e dia

não, eles deixavam de ir às aulas por falta de agentes para conduzi-los. Alguns ficavam uma semana sem

ir”, detalha o promotor de Justiça de Defesa da Infância Renato Varalda. Na semana passada, o Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recomendou à Secretaria da Criança que insira todos os

adolescentes internos do sistema socioeducativo em salas de aula.

De acordo com o promotor, a média de idade dos adolescentes internados é de 16 a 17 anos e

grande  parte  deles  cursa  4ª,  5ª  e  6ª  séries.  “A  maioria  dos  internos  tem  deficit  de  idade-série.  As

consequências disso são o problema de leitura e escrita e dificuldade de aprendizado.  Nós temos que

acreditar na função da escola dentro das unidades”, opina.

Há também o problema de poucos agentes para garantir a segurança dentro das salas de

aula.  O presidente do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa,  Cristiano Torres,  alega que

cerca de 1 mil agentes socioeducativos estão distribuídos pelas unidades do DF — e o número teria que

dobrar.  “Com  relação  à  estrutura,  melhorou  mesmo.  Mas  o  sistema  socioeducativo  só  passou  pela

derrubada  dos  prédios.  Não  foram  implementadas  políticas  públicas  que  resolvessem os  problemas”,

argumenta. A Secretaria da Criança tem hoje 1.787 servidores atuantes no sistema.

O perigo do incentivo ao crime
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Para o pesquisador de segurança pública da Universidade Católica de Brasília (UCB) Nelson

Gonçalves, o ambiente em que o jovem está inserido é determinante para incentivá-lo ou não a entrar no

mundo do crime. O especialista acredita que a escola e a família são fundamentais durante o processo de

amadurecimento  de  crianças  e  adolescentes.  “Muitas  vezes,  os  amigos  que  já  estão  envolvidos  na

criminalidade convencem outros a entrar para o tráfico ou roubar. Um fator importante para que isso não

aconteça é uma convivência familiar sadia.  Além disso, a escola precisa oferecer formas atrativas para

diminuir a evasão escolar”, analisa.

Mateus*,  17 anos,  está internado na Unidade de Internação de São Sebastião (Uiss) há 9

meses. Ele conta que vários amigos morreram em rixas e por envolvimento com o tráfico de drogas. O

adolescente  pretende mudar de vida quando deixar o  local:  sonha terminar o ensino médio e  depois

cursar a faculdade de administração. “Eu estou ‘ficando’ maior de idade. Para cá, eu não volto mais, agora é

só lá para baixo (Papuda). Minha mãe não merece isso, não. O apoio da família é a única coisa que a gente

tem. Família é a única coisa que o cara tem do lado dele.”

Depoimento

“Eu quase morri”

“Eu passei sete vezes pelo Caje. Fiquei preso 2 anos e 5 meses no total. Lá dentro, a tendência

era só piorar, porque muita gente entrava por furto e ficava misturado com quem estava puxando tráfico

ou homicídio.  Essas pessoas incentivavam a gente a piorar.  O único apoio que eu tive lá foi da minha

psicóloga. Ela me apresentou ao irmão dela, que treinava jiu-jítsu. Lá dentro, tinha cela para três, quatro

pessoas, mas ficavam 15. A alimentação era muito ruim. O apoio para ir à escola também não era muito

bom. Existiam oficinas de informática e serigrafia, mas, muitas vezes, sem professor. Os próprios agentes

discriminavam a gente. Rolava muita briga, morte, estocada; um furando o outro, incêndio. Teve um na

minha ala. Um menor jogou fogo dentro do meu alojamento e eu quase morri.”

Robson Neves Ferreira da Silva, 4 anos, com sete passagens pelo Caje e hoje campeão de jiu-

jítsu

Fonte: <http://abraminj.org.br/noticia.php?id=1675>  Acesso em 05 abr 2016.

JULGAMENTO HISTÓRICO: STJ PROÍBE PUBLICIDADE DIRIGIDA ÀS CRIANÇAS 

Em verdadeiro  leading case,  a  2ª  turma do  STJ  decidiu  proibir  a publicidade dirigida  às

crianças.

Em foco estava a campanha da Bauducco “É Hora de Shrek”. Com ela, os relógios de pulso

com a imagem do ogro Shrek e de outros personagens do desenho poderiam ser adquiridos. No entanto,

para comprá-los, era preciso apresentar cinco embalagens dos produtos “Gulosos”, além de pagar R$ 5.

A ação civil  pública  do MP/SP teve  origem em atuação do Instituto  Alana,  que alegou a
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abusividade da campanha e o fato de se tratar de nítida venda casada.

Em sustentação oral, a advogada  Daniela Teixeira  (Podval, Teixeira, Ferreira, Serrano,

Cavalcante Advogados), representando o Alana como amicus curiae, argumentou:

“A propaganda que se dirige a uma criança de cinco anos, que condiciona a venda do relógio à

compra de  biscoitos,  não é  abusiva?  O mundo  caminha para frente.  (...)  O Tribunal  da  Cidadania  deve

mandar um recado em alto e bom som, que as crianças serão, sim, protegidas."

Proteção à criança

O ministro Humberto Martins, relator do recurso, deixou claro no voto que “o consumidor

não pode ser obrigado a adquirir um produto que não deseja”. Segundo S. Exa., trata-se no caso de uma

“simulação de um presente, quando na realidade se está condicionando uma coisa à outra”.

Concluindo  como  perfeitamente  configurada  a  venda  casada,  afirmou  ser  “irretocável”  o

acórdão do TJ/SP que julgou procedente a ACP.

O ministro Herman Benjamin, considerado uma grande autoridade no tribunal em Direito

do Consumidor, foi o próximo a votar, e seguiu com veemência o relator:

"O julgamento de hoje é histórico e serve para toda a indústria alimentícia. O STJ está dizendo:

acabou  e  ponto  final.  Temos  publicidade  abusiva  duas  vezes:  por  ser  dirigida  à  criança  e  de  produtos

alimentícios.  Não  se  trata  de  paternalismo  sufocante  nem  moralismo  demais,  é  o  contrário:  significa

reconhecer que a autoridade para decidir sobre a dieta dos filhos é dos pais . E nenhuma empresa

comercial e nem mesmo outras que não tenham interesse comercial direto, têm o direito constitucional ou

legal assegurado de tolher a autoridade e bom senso dos pais. Este acórdão recoloca a autoridade nos pais."

Herman  afirmou  ter  ficado  impressionado  com  o  nome  da  campanha  (Gulosos),  que

incentiva o consumo dos produtos em tempos de altos índices de obesidade.

Por  sua  vez,  o  ministro  Mauro  Campbell  fez  questão  de  ressaltar  que  o  acórdão  irá

consignar  a  proteção  da  criança  como  prioridade,  e  não  o  aspecto  econômico  do  caso.  Campbell

lembrou, como sustentado da tribuna pela advogada Daniela Teixeira, que o Brasil é o único país que tem

em sua Carta Magna dispositivo que garante prioridade absoluta às necessidades das crianças, em todas as

suas formas.

A  decisão  do  colegiado  foi  unânime,  tendo  a  presidente,  ministra  Assusete  Magalhães,

consignado que o caso é típico de publicidade abusiva e venda casada, mas a situação se agrava por ter

como público-alvo a criança. A desembargadora convocada  Diva Malerbi  destacou que era um orgulho

participar de tão importante julgamento.

A turma concluiu pela abusividade de propaganda que condicionava a compra de um relógio

de um personagem infantil à aquisição de cinco biscoitos.  E não ficou por aí a decisão. Com efeito, os

ministros assentaram que a publicidade dirigida às crianças ofende a Constituição e o CDC.

 Processo relacionado: REsp 1.558.086 

Fonte: <http://abraminj.org.br/noticia.php?id=1659>  Acesso em 05 abr 2016.

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI235576,101048-Julgamento+historico+STJ+proibe+publicidade+dirigida+as+criancas
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI235576,101048-Julgamento+historico+STJ+proibe+publicidade+dirigida+as+criancas
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI235576,101048-Julgamento+historico+STJ+proibe+publicidade+dirigida+as+criancas
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DESAFIO DO ENEM ATRÁS DAS GRADES 

Os poucos adolescentes no país que cumprem medida socioeducativa de internação e

obtiveram sucesso no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem

PPL 2015) lutam agora pela oportunidade de cursar uma faculdade e assegurar um futuro melhor. Mas a

baixa  escolaridade impede avanços. Dos 21.823 menores em unidades socioeducativas no país, 3.043 se

inscreveram para a prova em 2015 e, ao que se tem notícia, apenas 36 conseguiram aprovações por meio

do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Por  conta  disso,  segundo  a

coordenadora-geral  do  Sistema  Nacional  de

Atendimento  Socioeducativo  da  Secretaria  dos

Direitos  Humanos  (SDH)  o  governo  deve  adotar  em

breve, por meio de uma resolução que já está em fase

de homologação, diretrizes específicas  para o sistema

de ensino socioeducativo, com escolarização seriada e

integral, e não apenas pelo sistema de Educação de

 Jovens e Adultos (EJA).  “A escolarização dos jovens é muito baixa.  Em geral,  quando eles chegam ao

sistema socioeducativo, já foram expulsos primeiro da família e depois do sistema de ensino”, afirmou

Vieira.  Na opinião do coordenador-geral,  a  reinserção social  dos menores passa necessariamente pela

escolarização. “Ainda é um tema que temos muito a superar, mas temos avançado bastante nisso, com a

criação, por exemplo, de carreiras específicas para professores no sistema socioeducativo”, observou.

Em Pernambuco,  por exemplo, de acordo com informações da Fundação de Atendimento

Socioeducativo (Funase), dos 74 socioeducandos inscritos no Enem PPL 2015, 35 desistiram. Na Bahia,

nenhum menor participante obteve pontuação para ingressar na universidade pelo Sisu. Mesmo assim, as

notas dos candidatos internados em alguma das Comunidades de Atendimento Socioeducativo subiram na

redação  e  na  pontuação  final.  Resultado  do  esforço  de  educadores  da  Fundac,  que  incentivam  o

adolescente que deixa as unidades de internação a continuar com os estudos em liberdade. De acordo com

a Coordenação de Educação da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado da Bahia (Fundac), a

rotatividade de alunos que entram e saem das unidades de internação impede um melhor desempenho

nas provas do Enem.

O  Diretor  do  Departamento  de  Atendimento  Socioeducativo  (DEASE)  do  Paraná  adota

política semelhante. Segundo Pedro Ribeiro Giamberardino, apesar de todo esforço, os profissionais do

órgão não conseguiram que um adolescente se matriculasse no curso para o qual fora aprovado no SISU,

após ser liberado pela Justiça. “O adolescente foi aprovado, porém, foi desinternado antes do processo de

inscrições para o SISU. A equipe da Unidade prestou todas orientações para que realizasse sua inscrição,
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porém, ele não conseguiu a vaga”, relatou Giamberardino.

O trabalho da equipe resultou na aprovação de um dos 145 jovens internados que prestaram

o Enem. O adolescente de 18 anos cursa atualmente Ciências Contábeis em uma faculdade de Curitiba. “Ele

permanece na unidade durante o dia, vai ao curso com veículo oficial sem constrangimento no local de

estudo e posteriormente retorna para pernoite. O adolescente cursa a faculdade no horário das 19h às

22h45”, afirmou o diretor do DEASE. Pelo desempenho de outros 31 adolescentes internados no Enem

PPL, os jovens receberão o certificado de conclusão do ensino médio.

Novos hábitos - Na avaliação de internos e professores, além de ser uma oportunidade para

o ingresso ao ensino superior, o Enem PPL tem contribuído para outros resultados importantes como a

obtenção de certificados de conclusão do ensino médio ou a simples mudança de hábito.

Internado há um ano e quatro meses na Unidade de Internação do Recanto das Emas (Unire)

pela acusação de roubo, L.F., 19 anos, conseguiu o certificado de conclusão do ensino médio por meio da

pontuação no Enem PPL, após se dedicar em uma rotina de estudos bem diferente do contexto de tráfico

de drogas em que estava inserido. “Aqui amadureci bastante. Não tiro só como atraso de vida, mas como

experiência”,  disse  L.F.,  que  pretende  prestar  o  Enem  novamente  este  ano  com  objetivo  de  obter

pontuação suficiente para o curso de Antropologia ou Filosofia em universidades federais. Além da rotina

de estudo diário na unidade socioeducativa, o jovem ressalta que o hábito da leitura – três horas por dia

durante o banho de sol  matinal – foi  um fator que o ajudou bastante no bom desempenho na prova.

“Ganhei um livro de Machado de Assis de presente de um agente e o hábito da leitura me ajudou muito na

questão do vocabulário”, afirmou.

M.S., 18 anos, que conseguiu uma bolsa parcial pelo ProUni no curso de Educação Física em

uma faculdade de Taguatinga, cidade do Distrito Federal, também relata mudança de vida. “Lá fora não

tinha rotina certa,  fumava maconha, roubava, traficava. Agora quero procurar emprego, passar em um

concurso, ter uma mulher, um filho, coisas que antes eu achava que era pouco, mas agora eu vi que é tudo”,

disse.

Para cursar a universidade, os jovens precisam de autorização do juiz, que decide conforme o

caso, dependendo do comportamento e tempo de pena cumprido, dentre outros critérios. “Se não tiver

autorização para fazer a faculdade, não vou desistir, vou tentar de novo, quem sabe uma nota maior”,

afirmou o jovem V.W., que cumpre medida socioeducativa há dez meses e foi aprovado em Tecnologia da

Informação pelo ProUni.

Sistema socioeducativo – Diferentemente das condenações impostas a adultos por algum

crime,  as medidas socioeducativas  são avaliadas periodicamente pela Justiça,  podendo ser extintas ao

longo do período de três anos, prazo máximo da medida de internação. Conforme a avaliação feita pelos

juízes responsáveis pelo acompanhamento das medidas socioeducativas, os adolescentes podem também

progredir da internação para a semiliberdade, por exemplo. A peculiaridade do sistema socioeducativo

afeta os serviços de educação prestado dentro das unidades.
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Em unidades de internação, pode-se instalar uma escola ou um núcleo de educação, com

aulas e anos letivos regulares. Nas unidades de internação provisória, onde adolescentes apreendidos por

atos infracionais podem permanecer durante no máximo 45 dias, de acordo com o Estatuto da Criança e

do Adolescente (ECA), não existe essa possibilidade. Em unidades de semiliberdade, os adolescentes são

matriculados e estudam nas escolas mais próximas das casas de semiliberdade – em alguns casos, são

oferecidas  atividades  educacionais  no  contraturno.  Abaixo,  dados  do  Ministério  da  Educação  com  o

número  de  presos  e  socioeducandos  que  prestaram  o  Enem  em  2015  e  a  população  carcerária  nos

estados.

FFonte: <http://abraminj.org.br/noticia.php?id=1669>  Acesso em 05 abr 2016

STJ: INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA TRATA DE FOTOS SENSUAIS DE CRIANÇA E

ADOLESCENTE 

O  Informativo  de  Jurisprudência  número  577  destacou  precedente  firmado  pelo  STJ  e

selecionado pela novidade no âmbito do tribunal e pela repercussão no meio jurídico.  Trata-se do REsp

1.543.267. O acórdão foi publicado no dia 10 de fevereiro. O julgado define que as condutas de fotografar

cena e armazenar fotografia de criança ou adolescente em poses nitidamente sensuais, com enfoque em

seus  órgãos  genitais,  ainda  que  cobertos  por  peças  de  roupas,  e  incontroversa  finalidade  sexual  e

libidinosa, adequam-se, respectivamente, aos tipos penais previstos nos artigos 240 e 241-B do Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA). O informativo é uma publicação periódica que divulga teses firmadas

pelo STJ, organizadas por ramos do direito, em arquivo PDF atualizado a cada nova edição. Também são

disponibilizados para o acesso a outros produtos relacionados às teses publicadas.

Sexta Turma

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PENAL. TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE

FOTOGRAFAR CENA PORNOGRÁFICA E ARMAZENAR FOTOGRAFIAS DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO

ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE.

Fotografar  cena  e  armazenar  fotografia  de  criança  ou  adolescente  em  poses

nitidamente sensuais,  com enfoque em  seus  órgãos  genitais,  ainda  que cobertos  por  peças  de

roupas, e incontroversa finalidade sexual e libidinosa, adequam-se, respectivamente, aos tipos do

art.  240  e  241-B  do  ECA. Configuram  os  crimes  dos  arts.  240  e  241-B  do  ECA  quando  subsiste

incontroversa a finalidade sexual e libidinosa de fotografias produzidas e armazenadas pelo agente, com

enfoque  nos  órgãos  genitais  de  adolescente  -  ainda  que  cobertos  por  peças  de  roupas  -,  e  de  poses

nitidamente sensuais, em que explorada sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica. O art.
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241-E  do  ECA  (“Para  efeito  dos  crimes  previstos  nesta  Lei,  a  expressão  'cena  de  sexo  explícito  ou

pornográfica' compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais

explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins

primordialmente sexuais”) trouxe norma penal explicativa - porém não completa - que contribui para a

interpretação  dos  tipos  penais  abertos  criados  pela  Lei  n.  11.829/2008.  Nessa  linha  de  intelecção,  a

definição de material pornográfico acrescentada por esse dispositivo legal não restringe a abrangência do

termo  pornografia  infantojuvenil  e,  por  conseguinte,  deve  ser  interpretada  com vistas  à  proteção  da

criança e do adolescente em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA). Desse

modo,  o  conceito  de  pornografia  infantojuvenil  pode  abarcar  hipóteses  em  que  não  haja  a  exibição

explícita  do  órgão  sexual  da criança e  do  adolescente  e,  nesse  sentido,  há  entendimento  doutrinário.

Portanto, configuram os crimes dos arts. 240 e 241-B do ECA quando subsiste incontroversa a finalidade

sexual e libidinosa de fotografias produzidas e armazenadas pelo agente, com enfoque nos órgãos genitais

de adolescente -  ainda que cobertos por peças de roupas -,  e  de poses nitidamente sensuais,  em que

explorada sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica. REsp 1.543.267-SC, Rel. Min. Maria

Thereza de Assis Moura, julgado em 3/12/2015, DJe 16/2/201

Fonte: <http://abraminj.org.br/noticia.php?id=1674>  Acesso em 05 abr 2016.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Medida Socioeducativa 

Menor infrator e medida socioeducativa 

O  ato  de  internação  do  menor  surge  excepcional,  apenas  cabível  quando  atendidos  os

requisitos  do  art.  122  da  Lei  8.069/1990  (“Art.  122.  A  medida  de  internação  só  poderá  ser  aplicada

quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; II - por

reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável

da medida anteriormente imposta”).  Com base nessa orientação,  a  Primeira  Turma,  por  maioria,  não

conheceu da impetração,  mas concedeu a ordem, de ofício,  para que ao paciente fosse fixada medida

socioeducativa diversa da internação. Ainda por maioria, o Colegiado indeferiu a extensão do “writ” ao

corréu.  Destacou  que  o  ato  atacado  seria  liminar  veiculada  no  STJ.  No  entanto,  superou  o  óbice  do

Enunciado 691 da  Súmula  do  STF (“Não compete ao  Supremo Tribunal  Federal  conhecer  de ‘habeas

corpus’  impetrado  contra  decisão  do  Relator  que,  em  ‘habeas  corpus’  requerido  a  tribunal  superior,

indefere a liminar”). No mérito, salientou que a situação do paciente, aliada às circunstâncias concretas —

ausência de antecedentes criminais — envolveria especial sensibilidade, o que conduziria à concessão da

ordem. Pontuou que o menor de idade não teria condenação prévia e seu envolvimento no delito de tráfico

de maconha fora sem uso de violência e de baixa periculosidade. Assim, ainda que por curto período, sua

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1543267
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internação em um desses estabelecimentos educacionais seria mais gravosa do que mantê-lo solto. Quanto

ao corréu, a Turma registrou a impossibilidade de estender a ele os efeitos da ordem, em virtude de seu

histórico infracional. Vencido o Ministro Marco Aurélio (relator), que tornava definitiva a liminar quanto

ao paciente e substituía a medida socioeducativa de internação pela liberdade assistida, nos termos dos

artigos 118 e  119 da Lei  8.069/1990,  com extensão ao corréu.  HC 125016/SP,  red.  orig.  Min.  Marco

Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 15.3.2016. (HC-125016) (Informativo 818, 1ª Turma) 

Fonte:<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativ

omensalmaro2016.pdf>  Acesso em 13 abr 2016

ATOS INFRACIONAIS

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  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

APELAÇÃO ECA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO  E  CONCURSO  DE  AGENTES  E  TRÁFICO  DE  DROGAS.  ABRANDAMENTO  DA  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 122, I, DO ECA. Se a conduta praticada pelo
adolescente é penalmente relevante, cometida mediante violência física e moral (grave ameaça) às
vítimas,  em concurso de agentes,  revela-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de
internação, sobretudo tendo em conta o destemor na conduta do agente, de forma que medidas diversas
não  se  mostram  adequadas.  (...)  (Apelação  Criminal  Nº  74282-28.2014.8.09.0087,  Segunda  Câmara
Criminal, TJGO, Des. Leandro Crispim, Julgado em 16/09/2014, Publicado DJ 1637, em 29/09/2014) grifei

ATOS CÍVEIS

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. ESTUDO SOCIAL FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  ÓBICES  DE  QUALQUER  NATUREZA. Tratando-se  de  grupo
familiar bem estruturado e preparado para a adoção, e preenchidas as demais condições legais
para tanto, mister o deferimento da habilitação. Recurso provido. (Apelação Cível nº 805.061-9, do
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 2ª Vara da Infância e da Juventude, Rel.
Designada Juíza Subst.  de 2º Grau Ângela Maria Machado Costa,  12ª Câm. Cível,  j.  01/02/2012).  Grifo
nosso. 
DECISÃO.  1.  (...).  1.1.  (...).  2.  No  processo  para  habilitação  em  cadastro  de  adoção,  o  estudo
psicossocial serve para aferir a capacidade e o preparo para o exercício de uma paternidade ou
maternidade  responsável,  e  analisar  a  compatibilidade  dos  autores  com  a  adoção,  oferecendo
ambiente adequado à criança ou ao adolescente. 2.1. No caso, eles participaram de programa de
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habilitação e foi realizado estudo psicossocial, o qual teve parecer favorável. 2.2.  Assim, inexiste
impedimento para habilitação dos postulantes,  ou ainda, necessidade de estudo complementar,
visto que o motivo da adoção é legítimo e demonstram ter estabilidade econômica, social, familiar
e emocional. 3. Doutrina. 3.1 Paulo Hermano Soares Ribeiro (in: Nova Lei de Adoção comentada. Editora:
J.  H.  Mizuno,  2012):  A  habilitação dos postulantes  à  adoção consiste  em procedimento gracioso,  cujo
escopo é aferir a capacidade e o preparo para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável.
(...) O estudo psicossocial é instrumento garantidor do melhor interesse da criança, na medida em que
pode prevenir contra uma adoção que possa potencialmente fracassar.  Além do estudo psicossocial,  os
postulantes  deverão  obrigatoriamente  cumprir  uma  agenda  de  capacitação  oferecida  pela  Justiça  da
Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política
municipal  de  garantia  do  direito  à  convivência  familiar.  A  capacitação  deverá  conter  preparação
psicológica e orientação jurídica para a gravidade e responsabilidade ínsitas no processo de adoção. 4.
Apelo  improvido.  (TJ-DF  -  APC:  20120130017164  DF  0001715-52.2012.8.07.0013,  Relator:  JOÃO
EGMONT,  Data  de  Julgamento:  27/08/2014,   5ª  Turma  Cível,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE:
04/09/2014. Pág.: 142).
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