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Fevereiro-2016

DF – DEBATE NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SOBRE CLASSIFICAÇÃO

INDICATIVA

Em parceria com a Procuradoria Federal  dos

Direitos do Cidadão e organizações da sociedade civil,  o

Conselho  Nacional  de  Direitos  Humanos  (CNDH)  e  o

Conselho  Nacional  dos  Direitos  das  Crianças  e

Adolescentes  (Conanda)  realizam,  no  próximo  dia  9  de

março, o Painel Classificação Indicativa: a ação no STF

e  os  riscos  para  a  proteção  de  crianças  e

adolescentes.

A  atividade  acontece  em  um  momento

delicado  para  a  infância  brasileira,  no  qual  o  Supremo

Tribunal Federal (STF) analisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2404, movida pelo

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que pretende acabar com os mecanismos de sanção contra

as emissoras que veicularem conteúdos considerados inapropriados a meninos e meninas fora

do horário recomendado pela classificação indicativa. A atual política de classificação vigora no

país desde 2006, sob administração do Ministério da Justiça.

O  Painel  contará  com  a  presença  do  Secretário  Nacional  de  Justiça,  Beto

Vasconcelos; do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios; de integrantes do

CNDH e do Conanda; e da advogada Ekaterine Karageorgiadis,  do Instituto Alana,  uma das

organizações da sociedade civil que figura como amicus curia e no processo no STF.

Na avaliação de organizações da sociedade civil defensoras dos direitos humanos e

que  integram  o  processo  no  STF  como amicus  curiae,  a  política  pública  que  regula  a

classificação indicativa no Brasil é fundamental e deve ser mantida. Elas acreditam que, caso o

Supremo derrube o art.  254 do Estatuto  da Criança e do Adolescente  (ECA),  as emissoras

passarão a ignorar o horário indicado para veiculação dos conteúdos violentos e de teor erótico,

causando sérios danos ao desenvolvimento psicossocial de meninos e meninas em todo o país.
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Durante o evento, será lançada pelas organizações da sociedade civil a Campanha

“Programa adulto  em horário  adulto”.  Interessados em participar  do debate devem confirmar

presença pelo e-mail cndh@sdh.gov.br até o dia 07 de março.

Serviço

O que: Painel Classificação Indicativa: a ação no STF e os riscos para a proteção de

crianças e adolescentes

Quando: Dia 9 de março (quarta-feira), às 14h

Onde: PGR – Procuradoria Geral da República – Memorial do Ministério Público Federal (SAF

Sul Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, Cobertura)

Inscrições: Os interessados devem confirmar presença pelo e-mail cndh@sdh.gov.br até o dia

07 de março (segunda-feira)

Realização: Conselho  Nacional  de  Direitos  Humanos  e  Conselho  Nacional  dos  Direitos  das

Crianças e Adolescentes

Parceria: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ANDI – Comunicação e Direitos, Artigo

19, Instituto Alana e Intervozes.

Mais informações: Instituto Alana – Myrian Vallone (11) 3030-9401

Intervozes – Bia Barbosa (61) 9951-4846

CNDH – Helena Martins (85) 99608-0031

Fonte: <http://primeirainfancia.org.br/debate-no-ministerio-publico-federal-sobre-

classificacao-indicativa/> Acesso em 03 mar. 2016.

EXPERIÊNCIA DE REDES DE ADVOCACY PELA PRIMEIRA INFÂNCIA É TEMA

DE PUBLICAÇÃO DISPONÍVEL ONLINE

“Primeira Infância em Primeiro Lugar:  um levantamento

de redes de advocacy pelos direitos da criança” é o relato de ricas

experiências brasileiras, latino americanas e da África do Sul na luta

pelos  direitos  da  primeira  infância  por  meio  de  estratégias  de

articulação em rede. A publicação, que já se encontra disponível para

consulta no  site  da  Avante  –  Educação  e  Mobilização  Social e

da Rede  Nacional  Primeira  Infância  (RNPI),  além  de  já  ter  sido
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disponibilizada para o site do World Forum on Early Childhood Care and Education, é o produto

final  de  um  grupo  de  Global  Leaders  brasileiras,  apresentado  durante  o  Seminário  Global

Leaders que aconteceu em Salvador em 2015.

O  trabalho  é  uma  realização  da Avante  –  Educação  e  Mobilização  Social  –

integrante da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) e secretaria executiva da Rede Estadual

Primeira  Infância  –  Bahia  (REPI  –  BA),  organizado  por  três  Global  Leaders  brasileiras  e

integrantes da RNPI: a  consultora associada da Avante, Ana Oliva Marcilio; a coordenadora do

projeto Criança Pequena em Foco (CECIP), Moana Van de Beuque; e a gerente de projetos do

Instituto Ayrton Senna, Gabriela Pluciennik, amiga da Rede. O grupo deu prosseguimento ao

trabalho  organizado  por  dois  ex  Global  Leaders  (2010)  –  Maria  Thereza  Marcílio,  sócia

fundadora  da  Avante  e  Gustavo  Amora,  integrante  da COMOVA.  Maria  Thereza  e  Gustavo

lançaram a publicação: “Primeira Infância em Primeiro Lugar – Experiências e Estratégias de

Advocacy”, e tiveram como foco ações de incidência política para a primeira infância.

Nessa nova publicação, as Global Leaders deram ênfase às articulações em rede,

“sobretudo em contextos de iniquidade e violação de direitos, como uma estratégia fundamental

para a incidência política e o controle social; o fortalecimento da primeira infância na perspectiva

de  sujeito  de  direitos  e  criança  cidadã;  uma  perspectiva  regional  e  um  olhar  sul-sul  de

experiências em rede como estratégia de advocacy, ampliando a possibilidade de articulações

para além do nível local”, como descrito na apresentação.

A publicação traz, por exemplo, informações referentes à experiência brasileira da

Rede Nacional  Primeira  Infância  (RNPI),  com destaque para as  ações das  articulações  das

Redes Estaduais Primeira Infância da Bahia (REPI-BA); Mato Grosso do Sul (REPI-MS) e Ceará

(REPI-CE). Apresenta, ainda, duas experiências Latino-Americanas (Equidad para la Infância e

Red del Grupo Consultivo para la Primera Infância em Latino America) e uma do Zimbabwe –

África do Sul (Zimbabwe Early Childhood Development Network  – ZINECDA).

O artigo  de  abertura,  escrito  pela  Beatriz  Pérez  e  Marina  Castro,  da  Secretaria

Executiva da RNPI/ CECIP, traz um panorama dos direitos das crianças no Brasil, fala sobre o

histórico da RNPI e sua atuação e destaca os desafios ainda existentes para a garantia desses

direitos. Beatriz e Marina enfatizam, ainda, que o trabalho em rede é uma aposta na ampliação e

no  fortalecimento  dessa  luta.  “As  organizações,  muitas  vezes,  ficam  limitadas  às  suas

articulações institucionais, enquanto que, em rede, é possível pensar os direitos da criança de

forma integral através da capilaridade e da diversificação de temas essenciais para o cuidado

das crianças”.

A expectativa é que a publicação contribua para aproximar redes, permitindo que os
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diálogos  sejam  mais  abrangentes  e  os  impactos  em  prol  da  primeira  infância  sejam  mais

significativos!

Global Leader

“Primeira Infância em Primeiro Lugar: um levantamento de redes de advocacy pelos

direitos  da  criança”  foi  um  dos  projetos  apresentados  no Seminário  Global  Leaders  das

Américas, em setembro de 2015.  Durante o evento,  o Brasil  teve a maior  representação no

grupo das Américas. Além da publicação citada, o país apresentou o Viral em prol da Primeira

Infância,  que  aborda  os  cuidados  e  a  importância  de  prover  boas  condições  para  o

desenvolvimento na primeira infância.

(Informações: Avante)

Fonte: <http://primeirainfancia.org.br/experiencia-de-redes-de-advocacy-pela-

primeira-infancia-e-tema-de-publicacao-disponivel-online/> Acesso em 03 mar 2016.

APROVADO O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Foi  aprovado  por  unanimidade  no Senado  Federal  o  Projeto  de  Lei  da  Câmara

14/2015, conhecido como Marco Legal da Primeira Infância, no último dia 3 de fevereiro. Com

mais esse passo, o Projeto de Lei, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em março de

2015,  segue para  a sanção presidencial.  Ele  visa  estabelecer  princípios  e  diretrizes  para  a

formulação e implementação de políticas públicas para crianças entre 0 e 6 anos, para atender

às  especificidades  dos  primeiros  anos  de  vida  no  desenvolvimento  infantil  e  na  formação

humana.

O Marco Legal  da Primeira Infância efetiva em âmbito federal  diversos pontos do

Plano Nacional pela Primeira Infância, aprovado pelo Conanda, e que traz metas para serem

atingidas  até  2022.  É  uma carta  de  compromisso do país  para  garantir  o  atendimento  aos

direitos  da  criança  de  até  seis  anos  afirmados  pela  Constituição  Federal,  pelo  Estatuto  da

Criança  e  do  Adolescente  e  pelas  leis  aplicadas  a  educação,  saúde,  assistência  social  e

diversidade. Um dos grandes avanços do Projeto de Lei  é prever a criação de uma Política

Nacional Integrada para a Primeira Infância, com abordagem e coordenação intersetorial, numa

visão abrangente de todos os direitos da criança nessa fase,  com corresponsabilidade entre

União, estados e municípios.

Outro avanço importante é estabelecer o “Orçamento Primeira Infância”, em que a

União informará à sociedade a soma dos recursos investidos em programas e serviços voltados
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à  primeira  infância,  e  colherá  informações  sobre  os  valores  aplicados  pelos  estados  e

municípios.  O  objetivo  é  permitir  que  a  sociedade  possa  monitorar  os  investimentos  e

compromissos do Estado com as crianças pequenas.

Entre os pontos de destaque, o Projeto de Lei amplia a licença-paternidade de 5

para  20  dias  no  caso  de  funcionários  de  empresas  do  programa  “Empresa  Cidadã”,  a

valorização  da  formação  dos  profissionais  que  atuam na Primeira  Infância  e  a  previsão  de

participação das crianças pequenas na elaboração de políticas públicas voltadas a elas.

A Fundação  Abrinq faz  parte  da Rede Nacional  Primeira  Infância  (RNPI),  que

participou ativamente na construção desse Projeto de Lei, em inúmeras reuniões, seminários e

encontros envolvendo organizações integrantes em todo o país. Para saber mais detalhes, acesse

o site da RNPI.

Fonte: <http://www.fundabrinq.org.br/noticias/aprovado-o-marco-legal-da-primeira-

infancia> Acesso em 03 mar 2016.

ESPECIALISTA  DÁ  DICAS  PARA  PROTEGER  CRIANÇAS  DE  ABUSOS

SEXUAIS

Veículo: Hoje em Dia

A prisão dos motoristas de transporte escolar suspeitos de abusar sexualmente de

crianças  em  Belo  Horizonte  acendeu  alerta  dos  pais.  Envolvendo  profissionais  acima  de

qualquer  suspeita,  o  caso levantou discussão de como proteger  os filhos  contra  a violência

sexual e assédios de pedófilos. Coordenadora do projeto Crianças e Adolescentes Vítimas de

Abuso Sexual (Cavas), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Cassanda França diz

que, no caso das vans escolares, a recomendação é escolher serviço que tenha a presença de

monitores, de preferência mulheres. "Uma medida interessante é ter duas pessoas, sendo uma

do sexo feminino, que faça um contraponto", defende. Mas os pais devem estar atentos também

a outros ambientes que as crianças frequentam. Quem puder, segundo Cassandra, deve colocar

o  filho  em  escola  ou  creche  integral,  no  caso  dos  pais  que  não  podem  ficar  em  casa

acompanhando o filho 24 horas por dia. "Muitas vezes, o abuso acontece dentro da residência

da vítima, por pessoas que tomam conta ou até pelos avós", alertou. Outra dica da especialista é

atenção  redobrada  em  banheiros  públicos,  como  shoppings.  "Muitos  pedófilos  ficam  nesse

ambiente e abusam das crianças", explicou.  Para as crianças maiores, ela orienta ainda que a

vigília  na  internet  deve  ser  constante.  "Os  pais,  de  modo  geral,  têm  que  ficar  atentos  em

conversas na internet".
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Ajuda

Crianças vítimas de abuso sexual sofrem mudanças no comportamento, podendo

ficar agressivas, isoladas ou com dificuldades nos relacionamentos com outras pessoas. Os pais

devem ficar atentos aos sinais que o filho dá. A psicológa Cassandra Pereira França enumera

alguns indícios. Segundo ela, primeiro a criança para de brincar e de fantasiar. Além disso, elas

costumam ficar tristonhas, têm desempenho ruim na escola e ficam aéreas. "É importante levar a

sério a palavra da criança, que não costuma mentir sobre esse assunto. Ela pode omitir, mas

não mentir", explica. Em caso de abuso, os pais devem procurar serviço especializado para que

a  criança  faça  psicoterapia  com  psicólogos.  Conforme  a  especialista,  há  vários  serviços

disponíveis em BH.

Fonte: <http://www.andi.org.br/clipping/especialista-da-dicas-para-proteger-criancas-

de-abusos-sexuais>  Acesso em 03 mar 2016.

APRENDIZADO AJUDA A REDUZIR TRABALHO INFANTIL, DIZ MINISTRA

Veículo: Portal Brasil

A  ministra  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  Tereza  Campello,

defendeu que a inclusão de adolescentes no mercado de trabalho por meio da aprendizagem

profissional constitui caminho importante para reduzir o trabalho infantil.

"Estamos ampliando nossas ações de aprendizagem. Uma das grandes metas que

temos  no  Brasil  para  2016.  Queremos  também  a  ampliação  dos  cursos  de  qualificação

profissional.  Com o aumento de vagas nas escolas técnicas nos últimos anos, muitos jovens

passaram a ter mais interesse na profissionalização", afirmou Campello, na sexta-feira (29). 

A chefe da pasta participou do programa Bom Dia Ministro  e falou sobre o desafio

de  se  combater  o  trabalho  infantil.  Segundo  a chefe  da  pasta,  a  exploração  de  crianças  e

adolescentes deixou de ser um fenômeno específico da pobreza e se concentra agora na cultura

de valorização do trabalho e de acesso a bens. 

A mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  indicou  que  a  ocupação  infantil  está

concentrada entre os maiores de 14 anos e nas famílias com renda acima de um salário mínimo

mensal por pessoa. A maioria está na escola. 

A Pnad mostrou ainda que trabalho infantil caiu 43,6% entre 2004 e 2014. Campello

salientou que políticas sociais como o Bolsa Família e outras iniciativas de combate à pobreza e

à extrema pobreza favoreceram essa redução. "As ações de apoio à agricultura familiar, como
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créditos, assistência técnica, melhorou a renda das famílias e tirou as crianças do trabalho no

campo, onde havia um alto índice de trabalho infantil."

Para continuar a reduzir a quantidade de crianças e adolescentes que se encontram

nessas condições, a ministra explicou que o governo federal conta com o apoio da sociedade

civil.  Audiências públicas estão sendo realizadas em todo o País, principalmente nas regiões

com maior índice de trabalho infantil.

"Estamos  reunindo  vários  atores  da  sociedade  que  podem nos  ajudar  a  pensar

estratégias locais  para que a gente traga a criança para a escola e leve o jovem que quer

trabalhar para uma situação de trabalho regularizado", concluiu a chefe da pasta.

Fonte: <http://www.andi.org.br/clipping/aprendizado-ajuda-reduzir-trabalho-infantil-

diz-ministra>  Acesso em 03 mar 2016.

LEI  DO  BULLYING  PASSA  A  VALER  ESTE  MÊS  E  PREVÊ  AÇÕES  DE

PREVENÇÃO NAS ESCOLAS

Veículo: Folha de Pernambuco

Um  em  cada  cinco  adolescentes  pratica  bullying  no  Brasil.  O  comportamento

envolve quase 30% dos estudantes  brasileiros.  É o que diz  a Pesquisa Nacional  de Saúde

Escolar (PeNSE). A partir deste mês, escolas, clubes e agremiações terão a missão de cumprir a

lei 13.185/2015, também conhecida como a Lei do Bullying. A legislação trata o problema como

intimidação  sistêmica  e  determina  que  essas  instituições  realizem  trabalhos  preventivos  e

capacitem professores para lidar com esse tipo de comportamento violento. Na última terça-feira

(16), o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) realizou uma capacitação

sobre o assunto.  A medida servirá também para a elaboração de estatísticas para computar

quantos casos de bullying foram praticados no Estado. O gestor do DPCA, o delegado Nehemias

Falcão,  explicou que a lei  prevê as formas de combate à intimidação sistêmica em escolas,

clubes e agremiações. “A atuação da norma se dará na prevenção. No entanto, não é a lei que

determina a punição e sanção. O que está previsto é que sejam criados programas de combate

à intimidação”, afirmou Falcão, acrescentando que não cabe ao DPCA fiscalizar se as escolas

estão obedecendo às regras. “A lei faculta que os estabelecimentos tenham também parceiras

com instituições que possam ajudar nesse combate. Nós nos colocamos à disposição no sentido

de levar nossos profissionais para realizar o trabalho preventivo”, garantiu o delegado. Ainda de

acordo com ele, é dever da escola a elaboração de programas e capacitações com alunos para

combater preventivamente a incidência do bullying. “Estaremos entrando no campo preventivo
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para atuar no ambiente escolar”, reforçou Falcão. Ele complementou que, nos casos que não

puderem ser evitados dentro do âmbito escolar, o DPCA poderá ser acionado. “Efetivamente,

elaboraremos  um procedimento  específico  de menores  com o propósito  de apresentar  esse

adolescente em conflito com a lei para o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que aplicará

medida socieducativa”,  destacou o delegado.  Ele  ainda  ressaltou  que não será aplicada ao

agressor a pena prevista no código penal. “Será uma medida socieducativa, que pode ir desde a

advertência ao internamento”, concluiu Falcão.

Na pele

Uma estudante da rede particular de ensino, que não quis se identificar, disse ter sofrido bullying

durante três anos no colégio em que estudava, no bairro de Piedade, na Zona Sul do Recife.

“Cansei  de  ouvir  que  eu  tinha  cabelo  ruim  e  que  era  acima  do  peso.  Eram  palavras  tão

constrangedoras que não quis ir mais para a escola”, contou a garota. Segundo ela, o que a

encorajou a voltar às aulas foi o apoio da mãe. “Sem a ajuda dela não teria coragem de voltar.

Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa bem resolvida e não me importo com o que os outros

falam”, disse a menina.

Realidade nas escolas

No Colégio  Terceiro  Milênio,  no bairro  do Espinheiro,  Zona Norte do Recife,  o bullying  já  é

combatido diariamente.  Um dos diretores da unidade de ensino, Danilo Alves, afirmou que a

escola já se preocupa com o assunto e procura tratar o tema por meio de atividades realizadas

pelos professores. “Antes mesmo da lei,  já tínhamos a prática de dialogar e ouvir os nossos

alunos  para  combater  esse  comportamento”,  disse  Alves,  acrescentando  que  a  missão  é

diagnosticar se, de fato, está existindo o bullying. “Quanto antes forem diagnosticados, mais fácil

será ajudar  o  indivíduo vitimizado e menores  serão as chances de traumas psicológicos  no

futuro”, complementou o gestor. Na rede pública, o coordenador do Núcleo de Enfrentamento

Escolar da Prefeitura do Recife, George Pereira, destacou que são desenvolvidas atividades de

combate  ao bullying  desde fevereiro  do ano passado.  “Sempre  nos preocupamos em trazer

parceiros para realizarem trabalhos com a temática violência. Estamos a um passo a frente da

criação da lei”, declarou Pereira. Ele enfatizou que nem sempre o bullying é praticado dentro de

sala de aula. Por esse motivo, é preciso ter atenção em momentos como a hora do recreio dos

estudantes e a saída. A lei, avaliou, chegou para mudar o cenário no ambiente escolar. “É uma

consolidação do sentimento de respeito com as pessoas e uma proposta social que construirá

um  futuro  melhor  para  as  nossas  crianças”,  opinou.  O  presidente  do  Sindicato  dos

Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), Fernando Melo, garantiu que o combate

ao bullying na rede estadual  já é realidade.  "Quando identificamos os casos, temos buscado
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apoio no MPPE, acompanhamento psicológico, até a medição direta no local de trabalho. Nesse

sentido,  buscamos construir  um sentimento  de convivência  e relação humana respeitosa  no

ambiente escolar", comentou Melo, acrescentando que toda lei precisa ser aperfeiçoada e, na

prática, o Sintepe irá identificar as fragilidade da legislação como instrumento de melhoria no

relacionamento dos alunos.

 Fonte: <http://www.andi.org.br/clipping/lei-do-bullying-passa-valer-este-mes-e-

preve-acoes-de-prevencao-nas-escolas>  Acesso em 03 mar 2016.

CRISE ECONÔMICA PODE ATRASAR METAS PARA EDUCAÇÃO PREVISTAS

NO PNE

Veículo: Folha de S. Paulo

A crise econômica pode atrasar a entrada em vigor de medidas definidas no Plano

Nacional  de Educação.  Com validade de uma década,  o PNE tem algumas metas  de curto

prazo, como a elaboração da base curricular comum ainda neste ano. O documento, entretanto,

não é o único objetivo previsto para 2016. Algumas metas que deveriam ser cumpridas ainda

neste ano dependem de mais  recursos,  o que pode ficar  comprometido  por  causa do fraco

desempenho  da  economia  brasileira,  temem  alguns  gestores.  A  definição  de  insumos

indispensáveis  para  a  oferta  de  educação  de  qualidade,  o  chamado  CAQi  (Custo-Aluno

Qualidade  inicial),  é  um exemplo  de  meta  fixada  no  PNE que  pode  sofrer  atrasos  em sua

implementação. Segundo a lei, o governo deverá fixar um padrão mínimo para a infraestrutura

das escolas. Caso o Estado ou município não atinja o valor, o Ministério da Educação deverá

fazer  um  aporte  adicional.  "Isso  vai  gerar  um  custo  sem  necessariamente  ter  garantida  a

complementação. É como a lei do piso [salarial dos professores]", afirma Eduardo Deschamps,

presidente do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação). O PNE reforça ainda

emenda constitucional, de 2009, que fixa o ano de 2016 para inclusão de crianças e jovens entre

4 e 17 anos na escola. De acordo com os dados mais recentes, da Pnad (Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios) de 2014, 2,8 milhões de estudantes nessa faixa etária estão fora da sala

de aula. Para cumprir essa meta, é preciso desembolsar recursos com construção de escolas e

concurso para docentes, enumera Paulo Ziulkoski, presidente da CNM (Confederação Nacional

dos Municípios). Ele pondera que o PNE é uma "manifestação de vontade" e que não prevê

punição de gestores que não atingirem os objetivos. "A lei é um plano. O Brasil costuma fazer

isso:  transforma vontades em leis,  e  mesmo que [a  norma]  seja coercitiva,  não se executa.

Imagina o que não é", afirma. O secretário-executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, afirma que o
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PNE está  "bem encaminhado",  mas  reconhece  que  o  Orçamento  influencia  o  processo.  "O

desafio do financiamento não pode ser minimizado, é real", disse à Folha. Costa pondera que há

metas  que  não  demandam  recursos,  como  aquelas  que  preveem  novas  leis,  a  partir  de

aprovação do Legislativo. A crise política, entretanto, é apontada como outro obstáculo para o

cumprimento  integral  dos  prazos.  Parte  das  medidas  depende  de  aprovação  do  Congresso

Nacional  e  o desgaste  na relação entre o Poder  Executivo e congressistas pode retardar  a

análise de propostas. Uma delas diz respeito ao Sistema Nacional de Educação, cujo objetivo é

facilitar a cooperação –inclusive financeira– entre União,  Estados e municípios nos temas de

educação. O PNE determina que o mecanismo seja criado "em lei específica" até junho. O MEC,

porém, ainda não encaminhou uma proposta ao Congresso, onde já tramita um projeto sobre o

assunto. O texto, no entanto, está sob análise de comissão da Câmara e ainda precisa seguir

para  o  Senado  Federal.  Para  Daniel  Cara,  coordenador-geral  da  Campanha  Nacional  pelo

Direito à Educação, o cenário econômico não pode ser visto como "justificativa" para adiar o

cumprimento de metas. "Não vejo médicos fazendo discurso de que a epidemia de zika não tem

que ser enfrentada porque estamos vivendo uma crise econômica. A educação tem que fazer

valer sua importância", compara ele. 

Fonte: <http://www.andi.org.br/clipping/crise-economica-pode-atrasar-metas-para-

educacao-previstas-no-pne>  Acesso em 03 mar 2016.

DOCUMENTÁRIO "TODA CRIANÇA É CRIANÇA"

O Documentário "Toda Criança é Criança" registra vivências, histórias e ações da

sociedade e do Estado alinhadas à rede de proteção à infância e à juventude estabelecidas pelo

Estatuto da Criança e do Adolescente.

A  narrativa  relembra  as  mobilizações  em  favor  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente, quando centenas de meninos e meninas de rua ocuparam o Plenário da Câmara

dos  Deputados  para  votar  simbolicamente  a  aprovação  do  Estatuto.  Também  são  ouvidos

alguns parlamentares atuantes na aprovação – entre eles a relatora do projeto na Câmara dos

Deputados, Rita Camata, e a deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ). O deputado federal e

médico  Osmar  Terra  (PMDB/RS)  comenta  sobre  a  importância  de  se  proteger  a  primeira

infância, fase inicial do desenvolvimento da criança.

A  produção  relata  experiências  vivenciadas  em  Brasília  e  em  Jaboatão  dos

Guararapes,  município  integrante  da  Região  Metropolitana  de  Recife.  Tratam-se  de  ações

alinhadas à rede de proteção à infância e à juventude estabelecidas pelo Estatuto da Criança e
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do Adolescente.

Na periferia da capital federal, uma creche comunitária fundada por uma ex-catadora

de lixo é mantida apenas com doações de voluntários, sem apoio do Estado; ainda em Brasília,

é mostrada a rotina de diligências realizadas por uma conselheira tutelar para averiguação de

denúncias  de  maus-tratos  contra  crianças,  feitas  através  do  "Disque100"  -  essa  mesma

conselheira,  paralelamente,  ajuda  as  famílias  a  conseguir  vagas  em  creches,  escolas  e

atividades comunitárias que ajudem a assegurar os direitos das crianças e adolescentes; por fim,

o  funcionamento  de  uma  instituição  de  acolhimento  destinada  a  crianças  e  adolescentes

afastados  judicialmente  de  suas  famílias  e  seus  esforços  para  estimular  a  autonomia  e  o

encaminhamento profissional desses jovens.

Em  Jaboatão  dos  Guararapes,  é  exibido  o  cotidiano  de  uma  das  unidades  de

internação da Fundação de Atendimento Socioeducativo  (Funase):  o Centro  de Atendimento

Socioeducativo (CASE Jaboatão),  destinado a jovens infratores,  recebeu em 2014 o Prêmio

Innovare  na  categoria  especial  "Sistema Penitenciário  Justo  e  Eficaz".  A instituição,  que  se

diferencia por colocar a escola como base de todas as suas atividades,  apresenta,  segundo

dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), egressos com o menor índice de reincidência do

Brasil. Confira o vídeo da apresentação de fantoches sobre o Estatuto da Criança e Adolescente,

escrita  e  apresentada  por  adolescentes  que  cumprem  medida  restritiva  de  liberdade  na

instituição.

Ao  costurar  todas  essas  experiências,  o  documentário  pretende  oferecer  um

panorama do funcionamento do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, entender seu

passado e oferecer as possibilidades para o futuro.

Onde Assistir: YouTube

Onde fazer o download: TV Câmara

Fonte: Câmara Federal - TV Câmara

Fonte: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/documentario-toda-crianca-e-

crianca#.VtiiUdbFUtU>  Acesso em 03 mar 2016.

CNMP PUBLICA NOVA RESOLUÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES

SOCIOEDUCATIVAS

O Conselho Nacional do Ministério Público, publicou no dia 25 de fevereiro de 2016,

em seu Diário Eletrônico (caderno processual, págs. 1/2), a Resolução nº 137, de 27 de janeiro

de  2016,  que  altera  a Resolução  nº  67,  de  16  de  março  de  2011,  a  qual  dispõe  sobre  a
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uniformização das fiscalizações em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de

internação e de semiliberdade pelos  membros  do Ministério  Público e sobre a situação dos

adolescentes que se encontrem privados de liberdade em cadeias públicas.

A alteração deu nova redação ao artigo 2º da Resolução nº 67/2011 do CNMP, que

passou a dispor: "As condições das unidades socioeducativas de internação e semiliberdade em

execução,  verificadas  durante  as  inspeções  bimestrais  e  anual,  ou  realizadas  em  período

inferior,  caso  necessário,  devem  ser  objeto  de  relatório  a  ser  enviado  à  validação  da

Corregedoria-Geral da respectiva unidade do Ministério Público, mediante sistema informatizado

disponível  no sítio do CNMP, semestralmente,  até o dia  15 (quinze) dos meses de março e

setembro de cada ano,  nos quais serão registradas as providências tomadas para a promoção

do adequado funcionamento, sejam judiciais ou administrativas".

A  necessidade  de  mudança  ocorreu  em  razão  da  constante  modificação  da

realidade em que estão inseridos os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas,

a  impor  constantes  adequações  dos  parâmetros  de  avaliação  e  fiscalização  das  unidades

socioeducativas de internação e

semiliberdade pelos membros do Ministério Público, além da conveniente adequação do fluxo de

dados para fins de produção estatística e elaboração de políticas públicas (Texto: Assessoria

jurídica do CAOINFÂNCIA).

Fonte: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/cnmp-publica-nova-resolucao-sobre-

fiscalizacao-em-unidades-socioeducativas#.VtiiVdbFUtU>  Acesso em 03 mar 2016.

EM JATAÍ, AMPARANDO FILHOS PROPORCIONA VISITA A MÃES PRESAS EM

AMBIENTE ACOLHEDOR

Tinta,  cola,  pincéis,  papel  e caneta.  O ambiente lembra diversão.  Brincadeiras  à

parte, por trás de sorrisos há crianças que já têm em sua história uma mãe encarcerada. A

brincadeira entre mães e filhos ocorreu, nesta quarta-feira (24), em Jataí, durante a visita dos

filhos  às  mães  presas.  A  ação  faz  parte  do  Programa Amparando  Filhos  –  Transformando

Realidades com a Comunidade Solidária, que é inédito no País e realizado pelo Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Atento a toda movimentação, estava o coordenador local do programa e diretor do

Foro local, juiz Sérgio Brito Teixeira e Silva, que também é titular da 1ª Vara Cível e Infância e

Juventude  de  Jataí.  Ele  disse  que  acompanha  algumas  visitas,  para  verificar  se  tudo  está

ocorrendo  dentro  da  normalidade  e  se há  algo  a  melhorar.  “A  ideia  é  fazer  com que  esse
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encontro seja realizado em ambiente diferente do cárcere. O presídio é um local pesado e os

filhos dessas mulheres já sofrem com a situação. Por isso, há toda uma preparação para que

esse momento não remeta a um presidio”, ressaltou.

O magistrado destacou que, estudos apontam que a chance de filhos de pais presos

se  envolverem  no  crime  é  maior  quando  a  situação  é  diferente  da  proprocionada  pelo

Amparando Filhos. Assim, para ele, o programa proporciona o rompimento desse paradigma, por

meio de um acompanhamento integral dos menores. “O importante da inciativa é romper com

isso e fazer com que as presas repensem seus atos a partir do vínculo que é criado durante os

encontros”, afirmou Sérgio Brito.

De acordo com o juiz, as visitam ocorrem a cada 15 dias, no Centro Especializado

de Assistência Social (Creas) e duram em torno de duas horas. Momento em que as crianças

brincam, correm, participam de oficinas, assistem a teatros, lancham e, claro, ficam no colo da

mãe. Além disso, as agentes prisionais que acompanham e fazem o transporte das presas ficam

disfarçadas no meio das pessoas. “Tudo é pensado para proporcionar o bem-estar dos filhos das

presas. Uma criança que não fez nada e não tem culpa do que a mãe fez não pode ser punida.

O filho de uma mãe encarcerada já nasce praticamente preso também”, frisou.

Fora do cárcere

Aos 11 anos, a jovem A., foi visitar a mãe pela primeira vez. “Depois que ela foi presa só fui vê-la

agora, não quis ir ao presídio. Lá não é ambiente para mim”, disse a menina ao garantir que já

sabe como é a prisão. A mãe dela, de 31 anos, está na cadeia pela segunda vez, agora, por

tentativa de homicídio. A primeira foi por ter matado um homem. “Na escola quando falo que

minha mãe está presa,  algumas pessoas não acreditam e acham que estou brincando.  Não

tenho vergonha, mas também não acho bom”, contou.

Além de A., a presa tem outros cinco filhos, destes, quatro estavam na visita. “Essa

tem 2 anos, o menino tem 5 e o bebê está com 4 meses”, relatou mostrando cada um dos filhos.

“Os outros dois estão com as avós”, disse. Quem trouxe os filhos para ver a mãe foi o pai, que

cuida deles sozinho. “Ele está com a guarda. Mas quero ter o meus filhos. Não estou usando

mais drogas. O maiorzinho – o de 5 anos – fica me perguntando que dia vou voltar para casa”,

contou, ao responder que será logo, mas na verdade não faz ideia de quando sairá da cadeia.

O pai das crianças, que é pedreiro, diz que não é fácil cuidar dos meninos sozinhos.

“O de 5 anos eu levo comigo para o trabalho, os outros ficam na creche. Sei que eles sentem

falta dela. E o que eu mais queria era que isso fosse um sonho e ela voltasse para casa. Não é

pensando em mim, mas nas crianças”, desabafou.

Os dois filhos de W., de 25 anos, visitam a mãe desde o primeiro encontro realizado
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no Creas. “A minha liberdade é o meu sonho. Com ela, vou poder ficar junto dos meus dois

filhos”, relatou, ao contar que tem três filhos, o de 9 anos mora com pai, o de 4 com a tia e o de 8

meses está sob os cuidados da companheira, em guarda provisória. A despedida dos filhos é

dolorosa. “Mãe, por que você não vai embora?”, questionou a criança de 4 anos. A resposta,

mesmo que não é verdadeira, é dada ao filho. “Porque eu vou trabalhar” e chora.

Presa por de matado o cunhado em outubro de 2014, N., de 23, tem um filho de 7

que mora com o avô. Ela disse que inicialmente não quis aderir ao programa, mas ao ouvir os

comentários das outras presas, resolveu participar. E foi por isso que passou a ter contato com o

filho novamente. “Eu entreguei ele para o meu pai desde os 6 meses. Não tinha condição de

criar porque usava muita droga”, revelou. O pai de N. disse que faz questão de levar o neto para

ver a mãe, mas só o trouxe porque a visita está e realizada fora do presidio. “Nunca levei ele lá

nem levarei”, finalizou o avô, que o menino chama de pai.

O Programa

Idealizado  pelo  juiz  Fernando  Augusto  Chacha  Rezende,  da  comarca  de  Serranópolis,  o

Programa  Amparando  Filhos  –  Transformando  Realidades  com a  Comunidade  Solidária  foi

instituído pelo Decreto Judiciário nº 2807/2015. A iniciativa tem por objetivo apoiar crianças e

adolescentes, filhos de mulheres encarceradas nos presídios, no processo de desenvolvimento

de suas habilidades individuais, interpessoais, comunitárias, psicológicas e sociais, no sentido

de fortalecê-los para a construção de um projeto de vida pró-ativo e saudável,  baseado em

sonhos e metas, evitando-se a repetição da história familiar marcada pelo crime. (Texto: Arianne

Lopes - Fotos: Aline Caetano - Centro de Comunicação Social do TJGO)

Fonte: <http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/11999-

em-jatai-amparando-filhos-proporciona-visita-de-filhos-maes-presas-em-ambiente-acolhedor>

Acesso em 03 mar 2016.

UNICEF  CONSIDERA  "INACEITÁVEL"  NÚMERO  DE  ASSASSINATOS  DE

ADOLESCENTES NO BRASIL

O Fundo das Nações Unidas  para  a Infância  (Unicef)  considerou "inaceitável"  o

Índice de Homicídios de Adolescentes no Brasil (IHA), que atingiu em 2012 o maior patamar de

sua  série  histórica.  O  Unicef  participou  da  pesquisa  divulgada  mês  passado  pelo  governo

federal, o Observatório de Favelas e o Labotarório de Análise da Violência da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro (LAV-Uerj). O Brasil só fica atrás da Nigéria em números absolutos de

adolescentes mortos."
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"De  alguma  forma,  é  uma  expressão  das  desigualdades  no  Brasil,  e  o  Unicef

reconhece que a situação das desigualdades está melhorando, mas essa é uma crise absoluta e

inaceitável", disse Gary Stahl, representante do fundo no país. Para ele, "é inaceitável que um

país com tantos avanços na área de direitos humanos não esteja conseguindo evitar as mortes

desses meninos”. Segundo Stahl, o Brasil está diante de um problema complexo e urgente que

“exige uma mobilização nacional".

O  representante  do  Unicef  ressaltou  que  o  grande  número  de  homicídios  não

solucionados  agrava  o  problema.  Para  ele,  isso  dificulta  a  avaliação  das  políticas  públicas

adotadas pelo país. "Fica muito difícil saber se as políticas públicas estão no rumo certo."

Além de ser o segundo país em números absolutos, o Brasil tem a sexta maior taxa

de homicídios entre adolescentes: "Entre 192 países, o Brasil é o segundo ou o sexto. Nem um

nem outro é um lugar onde o Brasil quer estar", disse o representante do Unicef.

Gary Stahl afirmou que a violência vitimiza mais alguns grupos do que outros. Para

ele,  trata-se de uma “violação brutal  e  sistemática”  dos  direitos  de crianças e adolescentes,

especialmente negros que vivem na periferia das cidades.

O  secretário  nacional  da  Juventude,  Gabriel  Medina,  ressaltou  que  os  dados

mostram que o caminho é o oposto do armamento da população e da redução da maioridade

penal.  Medina acrescentou que parte da sociedade encara os adolescentes como autores da

violência, quando, muitas vezes, são as vítimas.

Segundo a pesquisa divulgada, o Índice de Homicídios de Adolescentes do Brasil

atingiu  o  maior  patamar  da  série  histórica  em 2012,  com a  projeção  de  que,  de  cada  mil

adolescentes que tinham 12 anos em 2012, 3,32 vão morrer assassinados antes de completar

19 anos.  Com esse IHA, o país perderia  42 mil  adolescentes entre 2013 e 2019 vítimas de

assassinato.

Fonte: EBC - Agência Brasil

Fonte: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/unicef-considera-inaceitavel-numero-

de-assassinatos-de-adolescentes-no-brasil#.VtikW9bFUtU>  Acesso em 03 mar 2016.

MINISTÉRIO  PÚBLICO  EXPEDE  RECOMENDAÇÃO  SOBRE  VENDA  DE

BEBIDAS ALCOÓLICAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A Promotora  de  Justiça  Sandra  Ribeiro  Lemos  expediu  recomendação  à  Polícia

Militar, à Polícia Civil e aos Conselhos Tutelares dos municípios de Cromínia, Professor Jamil e

Mairipotaba a fim de se evitar e coibir a venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 81, II, proíbe a venda

de tais  substâncias  a  menores  de  18  anos,  sendo que  sua inobservância  constitui  infração

administrativa prevista no art. 258-C do mesmo diploma legal. Sujeitando o infrator a multa e

interdição do estabelecimento comercial.

Além disso, a conduta de “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que

gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica” constitui crime

previsto no art. 243 do ECA, punido com detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

A necessidade de expedição do documento se deu,  especialmente,  em razão da

proximidade das festividades do Carnaval, evento tradicional de grande mobilização popular em

que  ocorre  significativa  elevação  do  consumo  indevido  de  bebidas  alcoólicas  e  outras

substâncias que causam dependência química.

Entre  as  recomendações  estão:  a  intensificação  do  policiamento  ostensivo  e  da

promoção de diligências para coibir a venda ou entrega gratuita de bebidas alcoólicas a infantes,

à Polícia Militar; a autuação em flagrante e instauração de inquérito policial dos infratores, ao

Delegado de Polícia Civil;  e aos Conselheiros Tutelares, o acompanhamento das diligências,

assegurando os direitos das crianças e adolescentes envolvidos e o oferecimento do suporte

necessário  aos  agentes  responsáveis  pela  fiscalização  dos  locais.  (Texto:  Assessoria  do

CAOINFÂNCIA).

Fonte: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/ministerio-publico-expede-

recomendacao-sobre-venda-de-bebidas-alcoolicas-a-criancas-e-adolescentes#.Vtika9bFUtU>

Acesso em 03 mar 2016.

CAMPANHA DE  INCENTIVO  A DOAÇÃO  AOS  FUNDOS  DOS  DIREITOS  DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: DOE QUE O LEÃO PAGA A CONTA

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis informa a abertura do prazo

de Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda – DIRF 2016 e inicia em parceria com

o  Juizado  da  Infância  e  da  Juventude  de  Anápolis  importante  campanha  que  visa  o

fortalecimento das políticas de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, através

das doações aos Fundos de Direitos da Criança e Adolescente (Nacional, Estadual e Municipal)

de parte do imposto de renda devido apurado na declaração.

A doação está prevista no Artigo 260-A do Estatuto da Criança e do Adolescente –

ECA (Lei nº 8.069/90), e deve ser efetuada através do Programa Gerador da Declaração de

Ajuste Anual e não representa um custo adicional para o cidadão, podendo destinar até 3% de

   
________________________________________________________________________________________________________________

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

seu imposto devido ao final da declaração.

Quem optar pela doação terá redução no valor do imposto a pagar ou aumento na

restituição, e auxiliará diretamente o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente escolhido.

Ao optar  pela  doação terá redução do valor  do imposto a  pagar  ou amento na

restituição, e auxiliará diretamente o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente escolhido.

Ao doar você auxilia no desenvolvimento da política dos direitos da criança e do

adolescente, contribuindo no enfrentamento às violações de direitos como violência doméstica,

situações de risco e de abandono, trabalho infantil, entre outras.

Pagar seus tributos corretamente é exemplo de cidadania.

Proteger nossas crianças e adolescentes é exemplo de humanidade!

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis-GO.

Av. Presidente Wilson, nº 710, Jundiaí Industrial

Plantão Fiscal (62) 4014-5506

Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis -GO.

Av. Miguel João, nº 145, Centro

Fone (62) 3329-3100 

Fonte: Comarca de Anápolis; Juizado da Infância e Juventude; Coordenadoria da

Infância e Juventude – Interior; Acesso em 09 mar 2016.
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ATOS INFRACIONAIS

MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  EXCLUSÃO  DAS  MAJORANTES.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 44

DO  CÓDIGO  PENAL.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.  3-  Restando

demonstrado  dos  elementos  de  convicção  apurados  nos  autos,  especialmente  pelo

reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia e em juízo, e demais provas carreadas, não

merece acolhimento o pleito absolutório por insuficiência de provas (...) (Apelação Criminal Nº

245734-14.2012.8.09.0011, Primeira Câmara Criminal, TJGO, Relator: Des. J. Paganucci Jr., Julgado

em 29/05/2014, Publicado no DJ 1568 de 23/06/2014). grifei

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  DENÚNCIA  IMPUTANDO  AO  RÉU  A

PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE

ARMA (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE

RECONHECIMENTO VÁLIDO.  ACUSADO RECONHECIDO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA

DE POLÍCIA E PESSOALMENTE EM JUÍZO. As formalidades previstas no artigo 226 do código

de  processo  penal,  conforme  orienta  a  melhor  doutrina  e  jurisprudência,  são  meras

recomendações,  não  gerando  nulidade  quando  examinadas  em  conjunto  com  os  demais

elementos  coletados  durante  a  instrução  processual, como  ocorreu  na  espécie.  mérito  -

absolvição. (…) (TJ-RJ-APL: 00134609520138190001 RJ 0013460-95.2013.8.19.0001, Relator: DES.

JOSE MUINOS PINEIRO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2014, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL,

Data de Publicação: 03/04/2014 13:43) grifei

JURISPRUDÊNCIAS – ATOS CÍVEIS

AGRAVO INTERNO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL.  MANDADO DE

SEGURANÇA.  MATRÍCULA  EM  CMEI  OU  EM  INSTITUIÇÃO  PARTICULAR  DE  ENSINO

FUNDAMENTAL PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE

VERBAS. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.

1. É dever da Administração Pública Municipal garantir vagas para crianças em Centro Municipal de

Educação Infantil - CMEI em local próximo a sua residência. Na ausência de estabelecimento público
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de  ensino  adequado,  tendo  em vista  o  direito  à  educação  ser  constitucionalmente  garantido,  o

bloqueio de verbas realizado na conta bancária de movimentação do Fundo Municipal de Educação

para  custear  as  mensalidades  em  instituição  de  ensino  particular  é  medida  necessária  ao

cumprimento da determinação judicial, que, no caso, está revestida de legalidade. 2. O custeio, pelo

Poder  Público,  de  mensalidades  em  instituições  particulares  constitui  meio  legítimo  e  apto  a

emprestar efetividade à obrigação constitucional imposta aos Municípios de garantir às crianças o

atendimento em creches ou pré-escolas. 3. É dever do Município assegurar educação infantil, em

creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, nos termos da legislação federal e

estadual em vigor. 4. Cabe aos pais matricular os filhos na rede regular de ensino (art. 55, ECA),

acompanhando a frequência e o aproveitamento escolar (art. 129, V, ECA), mas ao Poder Público

cumpre garantir  a estrutura física e os recursos humanos para que esse dever seja amplamente

exercido. 5. Quando a decisão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, mostra-se

desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. Agravo

interno desprovido. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 338082-77.2014.8.09.0012, Rel. DES.

ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª CÂMARA CIVEL, julgado em 15/12/2015, DJe 1947 de 13/01/2015).

(Grifo Nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  HABILITAÇÃO  PARA  ADOÇÃO.  CONCLUSÃO  DO  ESTUDO

PSICOSSOCIAL,  ELABORADO  POR  EQUIPE  INTERPROFISSIONAL,  QUE  CONTRAINDICA A

HABILITAÇÃO DO CASAL PARA A ADOÇÃO. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA.  1.  Para  que  se  defira  a  habilitação  para  a  adoção,  é  necessário  perquirir  a

adequação e capacidade dos postulantes para o exercício da função parental, através da realização

de estudo psicossocial,  porquanto imperiosa a observância dos superiores interesses da criança,

segundo a doutrina da proteção integral preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.

Tendo em vista que o parecer da equipe interprofissional foi pela contraindicação da habilitação do

casal  para  a  adoção,  não  restando  atendidos  os  requisitos  objetivos  (sociais)  e  subjetivos

(psicológicos) para tanto, correta a sentença que indeferiu a habilitação. NEGARAM PROVIMENTO.

UNÂNIME.  (Apelação  Cível  nº  70055454359,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 17/10/2013).
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