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1 – O CAO CÍVEL E DE TUTELA COLETIVA, ÁREA INFÂNCIA E JUVENTUDE, 

INSTAUROU PROTOCOLADO A FIM DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE ADOLESCENTES 

EM CADEIA PÚBLICA 

Foi instaurado protocolado em virtude do recebimento de relatório elaborado pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, noticiando a existência de grande número de adolescentes 

internados provisoriamente em cadeia pública além do prazo fixado, e condições de 

permanência. Os dados foram obtidos por meio de visitas a cadeias públicas e delegacias de 

polícia, durante os meses de outubro e novembro de 2009. Foram publicados os Avisos PGJ nº 

155/2010 e 262/2010 para solicitar informações aos Promotores de Justiça com atribuição 

infracional, a fim de possibilitar a elaboração de um mapeamento dos principais pontos ou 

regiões em que estejam ocorrendo dificuldades na internação provisória dos adolescentes. 

 

Cópia do relatório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da portaria de instauração 

do protocolado podem ser obtidos mediante pedido encaminhado ao e-mail 

infância@mp.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

2 – O CAO CÍVEL E DE TUTELA COLETIVA, ÁREA INFÂNCIA E JUVENTUDE, 

INSTAUROU PROTOCOLADO OBJETIVANDO AVERIGUAR A NATUREZA DOS ATOS 

INFRACIONAIS DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO  

Foi instaurado protocolado em virtude do recebimento de ofício da Fundação CASA, o qual 

informa o resultado do levantamento realizado pelo Núcleo de Produção de Informações 

Estratégicas da Diretoria Técnica da Fundação (NUPRE), noticiando diversos casos de 

internação de adolescentes que cometeram ato infracional sem violência ou grave ameaça a 

pessoa, nos termos do art. 122 do ECA.  

 

Cópia do ofício da Fundação CASA e levantamento do NUPRE podem ser obtidos mediante 

pedido encaminhado ao e-mail infância@mp.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

3 – XXIII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS, 

PROMOTORES DE JUSTIÇA E DEFENSORES PÚBLICOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

O evento será realizado no dias 05 a 07 de maio, em Brasília, no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães. O Aviso PGJ nº 275/2010 autorizou o afastamento dos Promotores de 

Justiça interessados na participação. Há necessidade de envio de comunicação da ciência do 
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substituto automático à Procuradoria Geral de Justiça (art. 166, inciso III, da Lei Complementar 

nº 734/1993).  

 

Informações sobre o Congresso podem ser obtidas no site www.eventoall.com.br/abmp/ 

____________________________________________________________________________ 

 

4  –  FUNDAÇÃO TELEFONICA – PROJETO DE ENFRENTAMENTO AOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Foi estabelecido, por iniciativa do CAO Cível junto à Promotoria do Consumidor da Capital, um 

termo de ajustamento de conduta com a empresa Telefonica, no qual foi elaborado, como 

compensação financeira, um projeto de enfrentamento aos casos de violência e exploração 

sexual de crianças e adolescentes, estabelecido em três fases, durante o período de três anos. 

O Projeto visa qualificar o sistema de garantia de direitos para sensibilização, incremento à 

notificação e qualificação do sistema de atendimento às vítimas de violência e exploração 

sexual em cinco regiões do Estado, contando com a condução dos trabalhos pela Fundação 

Telefonica, do Portal Prómenino e da WCF (World Childhood Foundation) em diversas cidades 

dessas regiões.  

 

O Projeto está disponibilizado na página do Centro de Apoio Cível < área infância e juventude 

< Destaques, ou diretamente por meio do link: 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_infancia_juventude 

 

____________________________________________________________________________ 

 

5  –  DECISÃO DO STJ – ADOÇÃO DE CRIANÇAS POR CASAL HOMOSSEXUAL 

A Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no dia 27 de abril passado, noticiou a 

decisão que permitiu a adoção de duas crianças por um casal de mulheres. A Turma reafirmou 

entendimento anterior já consolidado, no sentido de que deve sempre prevalecer o melhor 

interesse da criança. O Ministério Público do Rio Grande do Sul havia recorrido, sob a 

alegação de que união homossexual é apenas sociedade de fato, e a adoção de crianças, 

nesse caso, violaria uma série de dispositivos legais. O Exmo. Sr. Ministro João Otávio de 

Noronha esclareceu: “Não estamos invadindo o espaço legislativo. Não estamos legislando. 

Toda construção do direito de família foi pretoriana. A lei sempre veio a posteriori”.  

 

A notícia pode ser obtida, na íntegra, por meio do site www.stj.jus.br < mais notícias < 27 de 

abril de 2010. 
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____________________________________________________________________________ 

 

6 – ROTEIRO NOVA LEI DE ADOÇÃO 

A Área Infância e Juventude inseriu mais modelos de ação no roteiro da Nova Lei de Adoção, 

sobre justificativa de não propositura de ação de destituição de poder familiar e sobre a 

preparação psicossocial e jurídica dos casais adotantes (art. 6º, Lei 12.010/2009). Também 

disponibilizou um fluxograma sobre o atendimento psicológico à gestante.  

 

O roteiro pode ser acessado na página do Centro de Apoio Cível, efetuando-se o login intranet 

(perto do logotipo do Ministério Público) < área infância e juventude < roteiros (no menu de 

navegação à direita do site) < Lei de Adoção, ou diretamente por meio do link:  

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_infancia_juventude/roteiros/Adocao 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


