
I REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – GNDH

JOÃO PESSOA/PB
15, 16 e 17 de março de 2017

COMISSÃO: COMISSÃO PERMANENTE DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – COPEIJ

ENUNCIADO nº 01/2017

 

O Ministério Público, como legitimado a desencadear o procedimento para imposição
de penalidade administrativa  por infração às  normas  de  proteção à  criança e  ao
adolescente, deve fomentar a implementação, pelo Poder Judiciário, de equipes de
servidores efetivos ou voluntários credenciados (agentes de proteção ou comissários
da infância e  juventude),  para o exercício  da fiscalização prevista no art.  194 do
ECA. 

 
 
Nota  Técnica nº 01/2017 da Comissão Permanente  da Infância  e  Juventude –COPEIJ ,  integrante  
do Grupo Nacional  de Direitos  Humanos  –GNDH,  vinculada ao Conselho Nacional  de Procurado -
res-Gerais  de  Justiça.
 
 

EMENTA: Agentes de Proteção .
 

 

CONSIDERANDO  que  incumbe  ao  Ministér io  Públ ico  a  defesa  da  ordem  jur ídica,  do  regime
democrát ico,  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis  na  forma do  art .  127,  caput,  da
Const ituição  da Repúbl ica;
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CONSIDERANDO  ser  função  inst itucional  do  Ministér io  Públ ico  zelar  pelo  efet ivo  respeito  dos
Poderes  Públ icos  e  dos  serviços  de  relevância  públ ica  aos  direitos  assegurados  na
Const ituição,  promovendo  as  medidas  necessár ias  à  sua  garantia,  nos  exatos  termos  do  art .
129,  inciso  I I ,  da Const ituição Federal ;  

 

CONSIDERANDO  que  há  uma  demanda,  por  parte  da  Sociedade,  de  uma  fiscalização  efet iva  de
todo  e  qualquer  t ipo  de  evento  que  envolva  a  part ic ipação  de  crianças  e  adolescentes,
especialmente  quando  desacompanhados  dos  pais  ou  responsáveis ,  ta is  como  shows  e  grandes
festas ,  a  exemplo  do  Carnaval ,  quando  são  maiores  os  r iscos  de  exploração  e  abuso  sexual  de
crianças e adolescentes,  fornecimento de bebidas alcoólicas e outras formas de exposição a r iscos;

 

CONSIDERANDO  que,  na  perspectiva  de  evitar  a  exposição  de  crianças  e  adolescentes  a  ta is
si tuações,  o  art .149,  da  Lei  nº  8.069/90,  conferiu  à  autoridade  judiciária  a  competência  de
regulamentar ,  por  meio  de  portaria ,  o  acesso  e  a  permanência  de  crianças  e  adolescentes
desacompanhados  de  seus  pais  ou  responsável  em  “ bailes  ou  promoções  dançantes ”  e  em  “boate
ou congênere” (cf .  ar t .149,  inciso I ,  al íneas “b” e  “c” do ci tado Diploma Legal) ;

 

CONSIDERANDO  que  o  descumprimento  das  disposições  das  portarias  judiciais ,  a  t í tulo  de  dolo
ou por s imples culpa,  importa ,  em tese,  na prática  da infração administrat iva t ipif icada no art .258,
da  Lei  nº  8.069/90,  sujei tando  o  proprietário  do  estabelecimento  e/ou  responsável  pelo  evento  a
uma  multa  de  03  ( três)  a  20  (vinte)  salários  de  referência  devidamente  corrigidos  para  cada
criança ou adolescente  encontrado irregularmente no local;

 

CONSIDERANDO  que  bebidas  alcoólicas  são  substâncias  que  podem causar  dependência  química
e  psíquica,  e  a  sua  ingestão  por  crianças  e  adolescentes  consti tui  forma  de  desvir tuamento  de  sua
formação moral  e social ,  faci l i tando seu acesso a  outros t ipos de drogas;

 

CONSIDERANDO  que,  em razão  disso,  é  “proibida  a  venda  à  criança  ou  adolescente  de  bebidas
alcoólicas”  e  consti tui  cr ime  “vender,  fornecer,  ainda  que  gratuitamente,  ministrar  ou  entregar,
de  qualquer  forma,  a  criança  ou  adolescente ,  sem  justa  causa,  produtos  cujos  componentes
possam causar dependência f ís ica ou psíquica,  ainda que por uti l ização indevida ”,  nos termos dos
arts .  81,  incisos II  e  III ,  e 243,  ambos da Lei  nº  8 .069/90;
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CONSIDERANDO  que o art.  194,  caput  da Lei  8.069/90 prevê expressamente  o  credenciamento  de
servidores  efet ivos  ou voluntár ios  -   chamados de agentes  de proteção ou comissár ios  voluntá -
r ios  -  para atuar  na f iscal ização e lavrar  os  competentes  autos  de infração  administrat iva  para 
dar  iníc io  ao respect ivo  procedimento de apuração  e apl icação das penal idades  cabíveis;

 

CONSIDERANDO  que,  diante  da disposição estatutária  acima transcri ta ,  é  deveras evidente  que a
figura  do  "agente  de  proteção"  não  foi  banida  pelo  Estatuto,  que  dentro  de  seu  espír i to
democrático  e  descentral izador,  apenas  preferiu  deixar  a  regulamentação  da  matéria  para  os
demais  entes  federados,  que  poderão  prever  sua  existência  e  disciplinar  melhor  suas  atr ibuições,
de acordo com as part icularidades locais .

 

CONSIDERANDO  que  o  "agente  de  proteção"  atua  como uma  espécie  de  longa  manus  do  Juiz  da
Infância  e  Juventude,  exercendo  basicamente  a  função  de  f iscalizar  o  cumprimento  das  normas  de
proteção  à  criança  e  ao  adolescente  existentes  (dentre  elas  as  portarias  judiciais  expedidas  na
forma  do  disposto  no  art .  149  da  Lei  nº  8 .069/90),  e  ainda  realizar  di l igências  ou  outras
atividades,  consoante  determinação da autoridade judiciária ,  à  qual  o agente  é subordinado.

 

CONSIDERANDO  que,  na  forma  da  Lei  e  da  Consti tuição  Federal ,  todos  têm  o  dever  de  colocar
as  crianças  e  adolescentes  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência ,  assim  como  de  prevenir  a
ocorrência  de  ameaça  ou  de  violação  de  seus  direi tos  (cf .  ar t .  227,  da  Consti tuição  Federal  c /c
arts .4º ,  caput ,  5º ,  18  e  70,  da  Lei  nº  8 .069/90,  respectivamente) ,  o  que  inclui  o  dever  dos
proprietários  e  responsáveis  pelos  estabelecimentos  onde  serão  realizados  os  bailes ,  eventos  e
shows  e/ou  onde  são  comercial izas  bebidas  alcoólicas,  bem  como  seus  prepostos,  de  coibir  a
venda,  o  fornecimento  e  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  por  crianças  e  adolescentes  nas  suas
dependências ,  a inda que o fornecimento ou a  entrega seja efetuada por terceiros;

 

CONSIDERANDO  que,  por  terem  o  dever  legal  de  impedir  a  venda  ou  o  repasse  a  crianças  e
adolescentes,  a inda  que  por  terceiros,  das  bebidas  alcoólicas  comercial izadas  nas  dependências  de
bares,  boates  e /ou  estabelecimentos  onde  são  realizados  bailes ,  eventos  e  shows,  seus
proprietários,  responsáveis  e /ou  prepostos  podem  ser  responsabil izados  administrat iva,  c ivil  e
mesmo  criminalmente  pelo  ocorrido  (nos  moldes  do  disposto  no  art .29,  do  Código  Penal) ,  não
sendo  aceita  a  usual  “desculpa”  de  que  a  venda  foi  fe i ta  originalmente  a  adultos  e  que  seriam
estes os responsáveis  por sua posterior  “entrega” à criança ou adolescente;
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CONSIDERANDO  que  o credenciamento  dos  voluntários  não  enseja  nenhum  custo  ao  Poder
Judiciário,  ante  a  fal ta  de  vínculo  empregatíc io,  sendo  certo  que  as  multas  derivadas  das
autuações  produzidas  pelos  agentes  são  depositadas  no  Fundo  da  Infância  e  da  Adolescência  –
FIA,  de  onde  são  f inanciados  projetos  para  a  defesa  e  promoção  de  direi tos  de  crianças  e
adolescentes.

 

CONSIDERANDO  que,  mesmo  sem  onerar  o  Judiciário ,  é  imprescindível  a  disponibil ização  aos
agentes  de  proteção  de  infraestrutura  mínima  de  trabalho,  que  possibil i te  ao  servidor  voluntário  o
desempenho de  suas  tarefas,  sendo crucial  fr isar  que  estamos aqui  a  tra tar  de pessoas  que  saem de
suas casas para f iscalizar  bares,  festas ,  shows,  (quase)  sempre no período noturno,  correndo r iscos
e ameaças,  sem receber em troca qualquer vantagem financeira .

 

Segue a  presente  Nota Técnica com o f i to  de esclarecer  e  divulgar a  função do agente  de proteção,
também conhecido  como  comissário  da  infância  e  juventude,  de  ta l  forma  que  não  restem dúvidas
quanto:

 

1 . Compete ao Poder Judiciário  o credenciamento de voluntários,  o respectivo treinamento e a
oferta  dos meios necessários para o exercício da função prevista  art .  194,  da Lei  8 .069/90,  
sendo importante  o disciplinamento desta  matéria  na Lei  Orgânica da Magistratura;

 

2 . Nas Comarcas onde inexist irem voluntários credenciados para esta  função,  cabe ao Minis -
tério  Público incentivar  o Poder Judiciário  a fazê-lo,  com o objet ivo de viabil izar  esta  a t i -
vidade f iscalizatória  tão importante

 

João Pessoa,  16 de Março de 2017

 

 

Comissão Permanente da Infância e  Juventude -  COPEIJ
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Enunciado nº 02/2017 

 

A divulgação  de  imagens  e  vídeos  de  crianças  e  adolescentes  acolhidos  para  fins  de
campanhas  ou  programas  de  incentivo  à  adoção  tardia,  devidamente  monitorada  pelo
sistema  de  justiça,  não  constitui  ofensa  aos  arts.  17  e  18  da  Lei  8.069/90,  sendo
imprescindível a autorização do dirigente da entidade de acolhimento (art. 92, §1º, da Lei
8.069/90). Em se tratando de adolescente, é necessária também a sua anuência.

 

 

Link do vídeo: www.youtube.com/watch?v=y3EyUKbtX3Q

Sport Club do Recife apresenta: Adote
um Pequeno Torcedor

www.youtube.com

Primeiro projeto de adoção apoiado por um time de 
futebol tem como objetivo mostrar que crianças de 
qualquer idade podem levar amor e alegria para uma ...

Nota  Técnica  nº  02/2017  da Comissão Permanente  da Infância e Juventude -  COPEIJ,  integrante  do Grupo
Nacional de Direitos Humanos - GNDH, vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça.

 

 

EMENTA: divulgação de imagens e vídeos de crianças e adolescentes que se encontram
em instituições de acolhimento em condição de adoção.
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CONSIDERANDO que o projeto “adote um pequeno torcedor”, experiência exitosa em Pernambuco com relação à adoção
tardia, trouxe significativos resultados no incremento de adoção de crianças acima de 07 anos e adolescentes acolhidos;

 

CONSIDERANDO que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,  pondo-os a salvo de qualquer
tratamento vexatório ou constrangedor, conforme art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

 

CONSIDERANDO que  o artigo  17  da  Lei  n.  8.069/90  especifica,  ainda,  a  preservação  da autonomia da  criança  e
do adolescente quando se trata de direito da personalidade.

 

CONSIDERANDO que a proibição de divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos, diz respeito exclusivamente a
crianças e adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional, conforme art. 143, caput e parágrafo único da Lei n.
8.069/90;

 

CONSIDERANDO o principio de melhor interesse da criança que adveio da Convenção Internacional Sobre os Direitos da
Criança e foi incorporada a diversos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, aos artigos 4º, 6º,
22, 28, §1º, 45, §2º e 161, e, de forma expressa, ao artigo 1.584 do Código Civil.

 

CONSIDERANDO que o princípio do melhor interesse da criança deve ser considerado em situações que envolvam a tutela
da personalidade infanto-juvenil, devendo-se optar pela solução mais conveniente aos interesses supremos da criança ou do
adolescente, observadas as diretrizes da Lei n. 8.069/90.

 

CONSIDERANDO que a adequada divulgação de imagens  (fotos e vídeos) e informações,  devidamente monitorada pelo
sistema de justiça,  sobre crianças/adolescentes  sem pretendentes  inseridos no CNA,  desperta  a empatia de pretensos pais
adotivos, facilitando, assim, a inserção daqueles em família substituta.

 

Serve  a  presente  Nota  Técnica  para  esclarecer  que  a  divulgação de imagens e vídeos de crianças e adolescentes
acolhidos não implica qualquer afronta a seus direitos ou aos princípios norteadores do Estatuto da Criança e Adolescente.
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João Pessoa,  16 de Março de 2017

 

 

 

Comissão Permanente da Infância e  Juventude -  COPEIJ

                                  

 

 

ENUNCIADO nº 03/2017 
 
O Ministério Público deve velar para que o processo de conhecimento, que
apura prática de ato infracional,  não seja extinto antes que se comprove a 
efetiva execução da medida protetiva isoladamente aplicada, tudo nos 
moldes do art. 38 da Lei n. 12.594/2012.
 
                                                                                                                             
 
 
Nota Técnica nº 03/2017 da Comissão Permanente da Infância e Juventude –COPEIJ,  
integrante do Grupo Nacional  de Direitos Humanos –GNDH, vinculada ao Conselho 
Nacional  de Procuradores-Gerais  de Justiça.
 
 
 

EMENTA: Execução de medidas  de proteção 
aplicadas a adolescentes,  de forma isolada,  em 
procedimentos de ato infracional (artigo 38 da 
Lei n. 12.594/2012).
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CONSIDERANDO que todas as crianças e adolescentes, inclusive os adolescentes autores de ato infraci-
onal, gozam de PROTEÇÃO INTEGRAL (art. 1º, ECA), garantindo-lhes o direito de exigir do Poder Público, com
ABSOLUTA PRIORIDADE (art. 4º, ECA), o atendimento de suas necessidades;

CONSIDERANDO que o ECA instituiu um sistema de responsabilização que prevê a possibilidade de apli -
cação de diferentes modalidades de medidas socioeducativas e protetivas ao adolescente acusado da
prática de ato infracional, (artigo 112, ECA), conforme as circunstâncias e gravidade de cada  infração e
as necessidades pedagógicas de cada adolescente (artigos 100 e 112, 1º,  ECA );

CONSIDERANDO que o Ministério Público, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao con-
texto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infra-
cional, pode conceder a remissão, como forma de exclusão do procedimento de apuração de ato infraci-
onal, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer de medidas de proteção e medidas socio-
educativas em meio aberto (artigos 126 e 127 da Lei n. 8069/90);

CONSIDERANDO o disposto nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça e da
Juventude (Regras de Beijing), preconizando que sempre se examine a possibilidade, quando apropria-
da, de atender o adolescente a quem se impute a prática de ato infracional  sem recorrer à necessidade
de um julgamento formal pelo Poder Judiciário, por meio da instituto da remissão;

CONSIDERANDO que a aplicação de medidas protetivas isoladas, em sede de remissão, nos casos de
atos infracionais de menor gravidade, pode constituir providência suficiente para a reparação de direi-
tos fundamentais violados e a prevenção da reiteração infracional, evitando a aplicação eventualmente
desnecessária de medidas socioeducativas;

CONSIDERANDO que, em se tratando de adolescentes envolvidos com a prática de ato infracional, mui-
tas vezes associada ao uso e abuso de substâncias entorpecentes, evasão escolar e outras formas de ex -
posição a situações de risco, a intervenção do Sistema de Justiça não deve se esgotar com a mera aplica -
ção da medida socioeducativa e/ou protetiva e encaminhamento formal à rede de atendimento, deven-
do estender-se, minimamente, para fins de verificação da efetividade do encaminhamento;

CONSIDERANDO que os encaminhamentos à rede de atendimento podem resultar ineficazes por  diver-
sas razões, tais como a recusa do adolescente em submeter-se aos atendimentos, a falta de empenho
ou condições dos pais ou responsáveis e até mesmo a falta de oferta, oferta insuficiente ou mesmo re-
cusa de atendimento pelos serviços e programas aos quais deve ser encaminhado o adolescente;

CONSIDERANDO que o artigo 38 da  Lei n. 12.594/2012 (Lei do SINASE)  determina que  as medidas de
proteção, de advertência e de reparação do dano quando aplicadas isoladamente, devem ser executa-
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das nos próprios autos do processo de conhecimento, respeitado o disposto nos artigos 143 e 144 da Lei
n. 8069/90.

CONSIDERANDO, enfim, que a execução das medidas deve consistir em uma verificação mínima da sua
efetividade pela autoridade judicial, por meio de informações a serem prestadas pelos serviços e progra-
mas de atendimento que devam acolher os adolescentes e verificação direta junto aos próprios adoles-
centes e seus pais ou responsáveis, possibilitando as intervenções cabíveis nos casos em que as medidas
não tenham sido cumpridas. 

Segue  a  presente  Nota  Técnica  com  o  fito  de  orientar  a  atuação  do  Ministério  Público
na execução das medidas de proteção,  na forma do artigo 38 da Lei  do SINASE,  esclare -
cendo-se conforme segue:

 

1. Cabe  ao  Ministér io  Públ ico  f i sca l izar  a  execução,  nos  própr ios  autos  do  processo  de  conheci -
mento,   das  medidas  de  proteção  apl icadas  isoladamente  a  adolescentes  autores  de  atos  in -
frac ionais ,  na  forma do art igo 38 da Lei  do S INASE;  

 

2. A execução das  medidas de proteção pressupõe,  no mín imo,  a  ver if icação  do  efet ivo  compare -
c imento do adolescente aos atendimentos junto à  rede de proteção;  

 

3. O  arquivamento  dos  autos  deve  ser  condic ionado  ao  reconhecimento  do  efet ivo  cumprimento
da  medida  protet iva  ap l icada;  caso  não  se  tenha  efet ivado,  cabe  ao  Ministér io  Públ ico  reque -
rer  as  providências  cabíveis  para  f ins  de  reaval iação  das  medidas  ap l icadas  e  sua  eventual  re -
v isão ou ext inção.  

 

João Pessoa,  16 de Março  de  2017

 

 

Comissão Permanente  da Infância e  Juventude -  COPEIJ
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