
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DA
CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO

Breves considerações a respeito da destinação dos produtos e instrumentos

apreendidos em decorrência da prática de ato infracional, e das multas

previstas na Lei 8.069/1990.

Consta, na decisão monocrática do STF, que concedeu medida

cautelar postulada na ADPF nº 569/DF, que “os valores ou bens provenientes

dos efeitos da condenação criminal ou de acordos observem os estritos termos

do art. 91 do Código Penal1, do inciso IV do art. 4º da Lei 12850/13 e do inciso I

do art. 7º da Lei 9613/98”, cabendo à União “a destinação de valores referentes

a restituições, multas e sanções análogas decorrentes de condenações

criminais, colaborações premiadas ou outros acordos realizados, desde que

não haja vinculação legal expressa e ressalvado o direito de demais entidades

lesadas...”.

No que toca à legislação infanto-juvenil, o artigo 173, inciso II,

dispõe que “em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante

violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do

disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá: [...] II - apreender o

produto e os instrumentos da infração”.

Destaca-se que, a apreensão dos produtos e instrumentos da

infração, bem como sua devida formalização,2 deve observar as providências

apontadas nos artigos 240 a 250 (Da busca e apreensão) e artigos 118 a 124-A

(Da restituição das coisas apreendidas), do Código de Processo Penal c/c o

2 O procedimento se aplica mesmo diante de ato infracional não revestido de gravidade.

1 “Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime; II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé: [...]”
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artigo 152, caput, 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ressalte-se,

outrossim, que, em havendo apreensão de arma de fogo em poder de

criança/adolescente, faz-se necessária a instauração de procedimento

investigatório específico para apuração do crime tipificado no artigo 16,

parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/2003, além das diligências indicadas

pelo artigo 25, parágrafo único, desta mesma Lei.

A incidência da norma processual penal4, no âmbito da

legislação infanto-juvenil, encontra esteio no artigo 152, caput, da Lei 8.069/90,

que autoriza a aplicação subsidiária das normas gerais previstas na legislação

processual pertinente - quando respeitadas as particularidades do Estatuto da

Criança e do Adolescente, seus princípios e demais normativas afetas à

matéria5. Nessa senda, a jurisprudência6:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO
INFRACIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. ART. 152 DO ECA. ART. 11 DO CPP. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE.

6 Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=proc
essosea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201602757221> e <https: //www.
tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa _ completa>.

5 Ver “Estatuto da riança e Adolescente Anotado e Interpretado”, de Ildeara de Amorim
Digiácomo e Murillo José Digiácomo: “importante não perder de vista que a aplicação das
“normas gerais” das leis processuais “alienígenas” será sempre subsidiária, ou seja, não
poderá de qualquer modo afrontar as regras e princípios próprios contidos no ECA e no Direito
da Criança e do Adolescente de um modo geral. Assim sendo, embora, por exemplo, ao
procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente sejam aplicáveis, de
forma subsidiária, regras do Código de Processo Penal (exceto no que diz respeito ao sistema
recursal, cf. art. 198, caput, do ECA), como na definição das hipóteses em que está
caracterizado o flagrante, na definição da competência por prevenção, conexão ou continência,
dentre outros, não serão aplicáveis, por outro lado, regras como as relativas à fiança, prisão
preventiva, intervenção do assistente de acusação etc., que são absolutamente incompatíveis
com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.069/1990 para o processo e julgamento do
adolescente em conflito com a lei.” Disponível em: <https://crianca.mppr.mp.br/arquivos
/File/publi/caopca/eca _anotado_2020_8ed_mppr.pdf>.

4 Nessa linha, “a apuração de ato infracional ocorrerá por meio de procedimento que tramitará
perante a Vara da Infância e da Juventude. Trata-se de procedimento não civil, a que se aplica,
de forma subsidiária, o Código de Processo Penal...”. Em Rossato, Luciano Alves. Estatuto da
Criança e do Adolescente: Lei n. 8069/90 – comentado artigo por artigo. Luciano Alves
Rossato, Paulo Eduardo Lépore, Rogério Sanches Cunha. 11. ed. - São Paulo: Saraiva
Educação, 2019. p. 491.

3 “Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas
gerais previstas na legislação processual pertinente.”

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao%20=processosea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201602757221
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao%20=processosea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201602757221
https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa%20_%20completa
https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa%20_%20completa
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos%20/File/publi/caopca/eca%20_anotado_2020_8ed_mppr.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos%20/File/publi/caopca/eca%20_anotado_2020_8ed_mppr.pdf
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REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preceitua que "[a] os
procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas
gerais previstas na legislação processual pertinente".
Assim sendo, nada mais lógico que a incidência das regras de natureza
penal e processual penal às hipóteses de atos infracionais análogos a
crimes. [...]. (AgRg no REsp 1633074/RN, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO À
RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. RELATIVIZAÇÃO. MANTIDA A
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. É certo que os direitos e garantias da
legislação penal e processual penal se aplicam aos casos afetos à Infância
e Juventude, em respeito ao princípio da proteção integral, não é menos
certo, contudo, que a legislação pertinente aos adolescentes é o Estatuto da
Criança e do Adolescente, logo, a legislação processual penal é aplicada
em caráter subsidiário, quando não afrontam às disposições e princípios
contidos no estatuto menorista, bem assim quando há lacuna na lei
específica. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081105439,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em: 29-05-2019)

De outro vértice, e consoante ressalvado pela própria decisão

em comento, as multas aplicadas no âmbito da legislação infanto-juvenil têm

destinação expressamente prevista, consoante artigos 154 e 214, do Estatuto

da Criança e do Adolescente, que dispõem, respectivamente, que “aplica-se às

multas o disposto no art. 214” e “os valores das multas reverterão ao fundo

gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo

município”.

Note-se que, todas as multas previstas na Lei nº 8.069/90, a

despeito de sua origem – sejam decorrentes dos procedimentos civis ou

mesmo criminais – serão destinadas aos fundos geridos pelo Conselho
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Entendimento

este já consolidado pela jurisprudência Superior Tribunal de Justiça7:

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MULTA APLICADA EM
DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO EM
CONTA DESTINADA A MANTER A VARA DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 154 E 214 DO ECA.
1. O valor da multa aplicada por infração administrativa ou por
descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser revertido ao Fundo
Municipal da Infância e Adolescência.
2. A multas cominadas pelo ECA sejam elas decorrentes de infrações
administrativas ou originárias de obrigação de fazer ou não fazer só
divergem quanto à sua origem e não quanto à sua destinação, motivo pelo
qual, em ambos os casos, incide o art. 214, da Lei n.º 8.069/90, verbis:"Os
valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Respectivo Município." 3. Precedentes: RESP
n.º 562.391/ES, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 30.08.2004; RESP n.º
614.985/ES, Rel. Min.ª Laurita Vaz, DJ de 23.08.2004; RESP n.º
512.145/ES, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 24.11.2003.
4. Recurso conhecido e provido. (REsp 564.722/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 272).

 

Assim, com exceção das multas aplicadas por força das

disposições preconizadas pela Lei nº 8.069/1990 – ECA, o procedimento para

destinação dos bens e instrumentos apreendidos em decorrência da prática de

ato infracional deve observar o rito estabelecido pela legislação processual

penal, e à luz da recente decisão da Corte Suprema, naquilo que couber.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2021.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da

Criança, do Adolescente e Educação

7 Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=( (%
27RESP%27.clap.+e+@num=%27564722%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%27564722%27.suc
e.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja>.

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(%20(%27RESP%27.clap.+e+@num=%27564722%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%27564722%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(%20(%27RESP%27.clap.+e+@num=%27564722%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%27564722%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(%20(%27RESP%27.clap.+e+@num=%27564722%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%27564722%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja

