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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de MT Silval  da Cunha Barbosa,  com
cópias  ao  Exmo.  Senhor  Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça de MT Dr.
Orlando  de  Almeida  Perri,  ao  Exmo.  Senhor
Procurador Geral de Justiça Dr. Paulo Roberto
Jorge do Prado,  a  necessidade de criação da
Vara  Criminal  Especializada  na  Defesa  da
Criança  e  do  Adolescente,  na  Comarca  de
Cuiabá-MT.

Com fulcro no artigo 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
requeiro a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja enviado expediente indicatório ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de MT Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao Exmo. Senhor
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de MT Dr. Orlando de Almeida Perri, ao Exmo. Senhor
Procurador Geral de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, a necessidade de criação da Vara Criminal
Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, na Comarca de Cuiabá-MT.
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Gilmar Fabris
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Com base no que preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei Federal n.º 8.069, de
13/06/1990, o entendimento do STJ-Superior Tribunal de Justiça é que as Varas Especializadas da Infância
e Juventude não têm competência para processar e julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes,
ou seja, quando estes são vítimas.

Pelo contrário, as Varas da Infância e Juventude são competentes para julgar e processar adolescentes
quando estes praticam um ato infracional. Para fins repressivos, em MT,  na capital e nas cidades-pólo,
existem as DEA's-Delegacias Especializadas do Adolescente. E na capital, para fins protetivos, existe a
DEDICA-Delegacia Especiliazada de Defesa dos Direitos da Criança, além da rede de proteção composta de
projetos sociais públicos e privados.

Entretanto, na Comarca de Cuiabá-MT não existe uma Vara Especializada para processar e julgar quem
comete crimes contra crianças e adolescentes, incluindo os casos de abuso e a exploração sexual, cujas
ocorrências aumentam a cada dia.

São casos bastante complexos quando crianças e adolescentes são vítimas de maus-tratos, aliciamentos,
cooptação para integrarem quadrilhas ou bandos, crimes de ordem sexual, dentre outros. Muitas das vezes,
esses crimes ocorrem dentro da própria família, e é preciso que haja uma integração dos profissionais
operadores do direito com assistentes sociais, psicólogos, etc..  Cabe ressaltar, nesse contexto, o trabalho
dos Conselhos Tutelares da capital e das cidades do interior, que todos os dias são acionados para
ocorrências de maus-tratos e práticas de outro crimes cometidos contra crianças.

É preciso proteger as crianças e adolescentes de MT. Entendo que, com a criação da Vara Criminal
Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, a justiça será mais célere e combaterá com todo rigor
os que vitimizam as nossas crianças e adolescentes. A criação dessa Vara contribuirá e muito para a
concretização da Segurança Pública em nosso Estado.

Por ser justa essa reivindicação, conclamo meus pares nesta Casa de Leis, para aprovação da presente
Indicação Legislativa, contando com a sensibilidade do Exmo. Governador do Estado e do Presidente do
Tribunal de Justiça de MT, para que esse pleito seja concretizado na prática.
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