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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, através do seu Órgão
de Execução, no uso de suas atribuições, com arrimo no artigo 134 da Constituição

Federal, artigo 4º, incisos VIII e XI da Lei Complementar 80/94; e A COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS DA OAB/PB – SUBSEÇÃO DE CAJAZEIRAS, no exercício de
suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 11/2019/GP, conforme o Regulamento

Geral da OAB e o Regimento Interno da OAB/PB, com fundamento no artigo 44, inciso

I do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

CONSIDERANDO incumbir à Defensoria Pública, fundamentalmente, a orientação

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, podendo

para tanto instaurar Procedimento Preparativo para Ação Civil Pública – PROPAC e

propor Ação Civil Pública;

CONSIDERANDO que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entidade que presta

serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade

defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos

humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida

administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;

CONSIDERANDO o art. 227 da Constituição Federal, que dispõe ser dever da família,

da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com

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

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;

CONSIDERANDO que o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)

prevê ser dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;
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CONSIDERANDO que o art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei

8.069/90) vaticina que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais;

CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da

criança e do adolescente (art. 131, da Lei nº 8.069/90), podendo este, em caso de

verificação de situação de risco, aplicar qualquer das medidas de proteção e as

destinadas aos pais ou responsável previstas nos arts. 101, I a VII, e 129, I a VII,

ambos da Lei nº 8.069/90;

CONSIDERANDO que o art. 15 do ECA dispõe que a criança e o adolescente têm

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na

Constituição e nas leis.

CONSIDERANDO que o art. 16 do ECA prevê que o direito à liberdade compreende

os seguintes aspectos:

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as
restrições legais;

CONSIDERANDO o art. 18 do ECA que afirma ser dever de todos velar pela

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor;

CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar não pode realizar um atendimento

meramente burocrático, restrito à sede do Órgão, devendo, de outro modo, atuar de

forma preventiva e itinerante, com deslocamentos constantes às mais diversas

localidades do município, de modo a prestar um atendimento in loco sempre que

necessário;

CONSIDERANDO que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social

(CREAS) é uma unidade pública da política de Assistência Social, responsável pelo

atendimento de pessoas em risco, devendo, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de

Proteção e Atendimento Especializado.
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CONSIDERANDO que, em face do princípio da prioridade absoluta à criança e ao

adolescente (art. 4º, caput e par. único, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da

Constituição Federal), o Poder Público deve destinar os seus recursos humanos e

materiais para as ações de proteção às crianças e aos adolescentes, em detrimento

de qualquer outra desenvolvida por qualquer outro órgão municipal;

CONSIDERANDO que há na Comarca de Cajazeiras/PB (assim como em outras

cidades do interior do Nordeste) no período da Semana Santa, e nos dias que

antecedem, tradição secular de manifestação da cultura popular local decorrente do

sincretismo religioso, integrante do patrimônio cultural brasileiro, consistente na

circulação de crianças e adolescentes pelas vias públicas da cidade fantasiadas com

máscaras (caretas ou “cabocos”), com o objetivo de arrecadar as denominadas

“esmolas”, mantimentos (galinha, rapadura, cortes de roupas, sapatos, dinheiro etc.) e

dinheiro a serem utilizados nas festividades da Páscoa (“confraternização do Judas”1);

CONSIDERANDO que em alguns casos crianças e adolescentes a pretexto de

participarem das referidas manifestações populares, muitas vezes por omissão dos

pais e do Poder Público, acabam por ficar expostas em vias públicas, a mercê de todo

tipo de ameaça ou violação de direitos;

CONSIDERANDO o conteúdo na Recomendação Conjunta DPPB/OAB-CZ-CDH/2019,

a respeito da proteção de crianças e adolescentes por ocasião das festividades do

período da “Semana Santa”;

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de

03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo

Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro

de 2011;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.304/2020, que instituiu o Plano Novo

Normal, e o Decreto Estadual nº 41.120/2021, que disciplina as medidas de

isolamento a serem cumpridas durante o período de 27 de março a 04 de abril de

2021;

1 http://cajazeirasdeamor.blogspot.com/2014/04/tradicao-cultura-e-folclore-nas.html;
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/caretas-vivem-antiga-tradicao-1.17421
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RESOLVEM

RECOMENDAR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, aos membros integrantes do

Conselho Tutelar e CREAS dos municípios de Cajazeiras, Cachoeira dos Índios e Bom

Jesus, adotando todas as providências que se fizerem necessárias no âmbito de suas

atribuições que:

1. no período das festividades da Semana Santa, e nos dias que o antecedem,

realizem, em caráter preventivo e de modo ostensivo, na vias públicas dos
respectivos municípios, sobretudo nos bairros populares e onde se concentrem
crianças e adolescentes fantasiados de “caretas”/”cabocos”, ações voltadas
para evitar a sua exposição a situações que venham a prejudicar a saúde, tais
como aglomerações que possam caracterizar o descumprimento das medidas
sanitárias de isolamento social e prevenção contra a COVID-19, a integridade

física, moral e psicológica, e a frequência às atividades letivas, evitando, assim,

eventuais violações de direitos dos infantes;

2. comunicar, imediatamente às autoridades responsáveis, em especial ao Ministério

Público, Defensoria Pública, e Comissão de Direitos Humanos da OAB/PB – Subseção

de Cajazeiras qualquer ameaça ou violação a direito individual e coletivo de
crianças e adolescentes, por ocasião das festividades da “Semana Santa”,
relacionados à prática de manifestações populares, sobretudo quando
perpetrados por agentes da segurança pública.

As providências adotadas para o efetivo cumprimento da presente

RECOMENDAÇÃO devem ser comunicadas a estes signatários no prazo de até 48h
(quarenta e oito horas), via email institucional ao final indicado (tendo em vista a

urgência que a situação exige dada a proximidade do feriado da Páscoa), observando-

se, ainda, que o não atendimento da mesma implicará a tomada das medidas

administrativas e judiciais cabíveis.

Registre-se nos sistemas internos de controle.

Enviem-se cópias para as imprensas locais, bem como para

publicação nos sítios eletrônicos de ambas as instituições.
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A recomendação deverá ser entregue pessoalmente aos

Conselheiros Tutelares em exercício, sendo que a assinatura de recebimento deverá

ser por extenso.

Sem mais para o momento, e na certeza do atendimento integral da

presente Recomendação, coloca-se a Defensoria Pública e a Comissão de Direitos

Humanos da OAB - Subseção Cajazeiras à disposição para maiores informações e

esclarecimentos.

Cajazeiras/PB, 01 de abril de 2021.

ALINE MOTA DE OLIVEIRA
Defensora Pública

Coordenadora do Núcleo Regional de Atendimento da DPPB em Cajazeiras

Victor de Saulo Dantas Torres
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/PB – Subseção de

Cajazeiras

Emails:
1. alinemotadp@defensoria.pb.gpv.br;
2. cdhoabcajazeiras@gmail.com.
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