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1. Apresentação

25 anos de Estatuto da Criança e do
Adolescente

Mensagem da Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado do Paraná

Em vigor há um quarto de século, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 23 de julho de
1990) foi e continua sendo uma conquista da sociedade
brasileira, embora sua adequada compreensão e efetiva
implementação ainda se constituam num grande desafio para
todos os que atuam na área.
Afinal, mais do que a singela "proteção" (e proteção
"judicial") de "menores" que já estivessem em "situação
irregular", decorrente do abandono familiar, da miséria, de
problemas de conduta ou de outros fatores até então
considerados como autorizadores da intervenção estatal (que
invariavelmente ocorria unicamente no plano individual), esse
Diploma inovador traz uma proposta muito mais abrangente,
focada na esfera coletiva, com a previsão da criação de todo
um "Sistema" (o chamado "Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente"), composto por órgãos, agentes,
programas e serviços dos mais variados, organizados e
articulados entre si, no âmbito de uma política pública
específica, que na forma da lei e da Constituição Federal deve
ser elaborada de forma democrática e implementada pelos

mais diversos setores da administração com a mais "absoluta
prioridade".
Quis o legislador, de forma sábia, que fossem
criados mecanismos de prevenção e equipamentos públicos
especializados, capazes de intervir rapidamente diante dos
primeiros sinais de ameaça ou violação de direitos infantojuvenis, sem a necessidade de atuação do Poder Judiciário e/ou
do afastamento da criança/adolescente de sua família (até
porque esta, na forma da lei e da Constituição Federal, também
tem o direito de proteção por parte do Estado - lato sensu),
sempre buscando a solução que - de forma concreta e
definitiva - atenda aos interesses daquela.
Se a proposta da lei é, de fato, ambiciosa, e sua
implementação é difícil, isto decorre da constatação elementar
de que não existem soluções simples para questões complexas,
como aquelas que, usualmente, permeiam a violação dos
direitos infanto-juvenis e que, historicamente, tantos malefícios
têm causado às crianças e adolescentes brasileiras.
Ciente da necessidade de mudar essa realidade, o
Ministério Público do Estado do Paraná tem se empenhado em
ser um dos protagonistas desse processo de transformação,
que embora lento, vem ocorrendo ao longo dos anos, apesar de
todas as dificuldades inerentes à matéria.
Um dos instrumentos utilizados nessa árdua e
incansável tarefa é a publicação de material destinado a
orientar todos aqueles que, direta ou indiretamente, atuam na
área da infância e juventude, o que por muitos anos (mais
especificamente entre 1993 e 2005) foi feito por meio da
Revista Igualdade, periódico trimestral especializado em
matéria de infância, editado pelo Centro de Apoio Operacional
das Promotorias da Criança e do Adolescente do Estado do
Paraná, que foi posteriormente substituído por meios
eletrônicos de comunicação.
A presente publicação visa resgatar um pouco dessa
história de luta e pioneirismo, trazendo a publicação, no
entanto, para o formato de e-book, mais condizente com as
necessidades do mundo atual, de modo a atingir, com maior

rapidez, economia e eficiência, os mais variados públicos,
sempre na busca dos melhores caminhos para a efetiva
obtenção da "proteção integral" de todas as crianças e
adolescentes paranaenses e brasileiras.
Assim é que a publicação compila artigos jurídicos
sobre temas variados e atuais em matéria de infância e
juventude, bem como relatos de experiências exitosas e
julgados de referência dos Tribunais Superiores e estaduais,
afinados com a linha ideológica e progressista que tem
invariavelmente norteado a atuação do Ministério Público do
Estado do Paraná na área.
Mais do que um marco para esses vinte e cinco anos
de luta pela nobre causa da infância e juventude, estamos
convictos que esta publicação servirá de referência para todos
aqueles que compreendem o caráter "estratégico" do
investimento na plena efetivação dos direitos de crianças e
adolescentes, o que, por certo, se reverterá em benefício de
toda sociedade, de forma eficiente e duradoura.
Em que pesem as vicissitudes, o momento é
propício para celebrar as conquistas obtidas desde o advento
do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como para
reafirmar o compromisso do Ministério Público do Estado do
Paraná com o fiel e integral cumprimento desta que, apesar do
tempo decorrido e dos ataques injustamente sofridos, continua
sendo uma das leis mais avançadas do mundo em matéria de
proteção à infância e juventude, permanecendo mais do que
nunca atual e adequada à realidade brasileira (inclusive numa
perspectiva de transformá-la), e que necessita da união e do
empenho de todos para ser colocada em prática.
Afinal, como diz a lei, com base na Constituição
Federal, é dever de todos - família, comunidade, sociedade em
geral e Poder Público - zelar pela plena efetivação dos direitos
infanto-juvenis e, para tanto, é preciso assegurar à criança e
ao adolescente a "prioridade absoluta" de atenção que lhes é
devida, sendo certo que embora não seja essa uma tarefa
apenas sua, não faltará ao Ministério Público do Estado do
Paraná empenho para que tal comando normativo se
materialize.

Parabéns a todos aqueles que, ao longo desses
vinte e cinco anos de história, têm feito da luta pela causa da
infância e juventude mais do que um dever funcional, mas um
verdadeiro ideal de vida.
As crianças e adolescentes, assim como as gerações
futuras, agradecem.

Curitiba, 10 de julho de 2015.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça

2. Editorial

Editorial

25 anos de constante evolução

Um quarto de século se passou desde a
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e apesar
das inúmeras conquistas obtidas ao longo desse período,
seguramente ainda estamos longe de alcançar a tão sonhada
"proteção integral" infanto-juvenil, prometida já pelo art. 1º, da
Lei nº 8.069/90.
Longe de ser motivo de desalento, esta constatação
apenas reafirma a necessidade de implementar e aperfeiçoar a
sistemática idealizada pela própria lei, que de forma sábia há
muito prevê a instituição de mecanismos destinados, antes de
mais nada, à conscientização e mobilização de todos aqueles
que, direta ou indiretamente, são responsáveis pela plena
efetivação dos direitos infanto-juvenis, a começar pelos
próprios pais e integrantes da "família extensa", que para tanto
devem receber o apoio e orientação do Poder Público, a partir
de políticas públicas específicas e especializadas, planejadas e
executadas de forma intersetorial, cuja instituição obrigatória
foi bastante enfatizada pela Lei nº 12.010/2009 (a chamada
"Lei da Convivência Familiar"), que trouxe a primeira grande
alteração promovida ao texto original da Lei nº 8.069/90.
"Planejamento", aliás, é uma das palavras-chave da
sistemática idealizada pela Lei nº 8.069/90, que tem como
pressuposto elementar a implementação, e com a mais

"absoluta prioridade" de políticas públicas destinadas à
efetivação dos direitos infanto-juvenis, de modo que o Poder
Público esteja preparado para agir com rapidez, qualidade e
eficiência, diante das mais variadas situações que, usualmente,
acarretam a violação dos direitos de crianças e adolescentes,
sem prejuízo da realização de ações de cunho preventivo, até
porque não é mais necessário aguardar que o problema ocorra
- ou que haja a intervenção judicial - para somente então
intervir.
E neste aspecto, o Estatuto da Criança e do
Adolescente
recentemente
ganhou
um
importante
complemento, a partir da edição da Lei nº 12.594/2012, a
chamada "Lei do SINASE", que ao instituir o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo previu, de maneira expressa, a
obrigatoriedade da elaboração e implementação (e "sob pena
de responsabilidade" dos agentes públicos omissos - inclusive
por improbidade administrativa), dos chamados "Planos de
Atendimento Socioeducativo", que uma vez aprovados pelos
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente passam a
valer por 10 (dez) anos, deixando absolutamente evidenciada a
proposta, já contida na Lei nº 8.069/90, de impedir que a
política de atendimento à criança e ao adolescente fique "ao
sabor" dos governos que vêm e vão, tornando-se uma
verdadeira "política de Estado" (lato sensu), cuja execução não
pode ser negada ou obstaculizada pelo gestor (valendo neste
sentido lembrar o emblemático julgado do Superior Tribunal de
Justiça, da lavra da Min. Eliana Calmon, que no R. Esp. nº
493811 reconheceu, de forma categórica, o caráter vinculante
das deliberações do Conselho de Direitos em relação ao Poder
Público).
Pela primeira vez, a lei fez expressa referência aos
"Planos de Atendimento", que são, em última análise, a
"tradução" da política a ser implementada pelos mais diversos
órgãos, agentes e setores da administração, deixando explícitos
os papeis e responsabilidades de cada um, assim como as
metas a serem atingidas, cujo cumprimento deve ser
permanentemente monitorado, até porque o que importa não é
o "atendimento" de um determinado caso em que se constatou
a violação do direito de uma criança ou adolescente, mas sim
sua efetiva solução, com a definição de estratégias para

prevenção de situações semelhantes que possam ocorrer no
futuro.
Mas não é apenas a Lei nº 12.594/2012 que serve
de complemento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, na
medida em que este precisa ser interpretado e aplicado em
conjunto com inúmeras outras leis e normas, algumas,
inclusive, de cunho internacional - e "extrajurídico", até porque
a solução da imensa maioria dos problemas (inclusive de cunho
"estrutural" e mesmo "conceitual") que permeiam a matéria
invariavelmente passa pelo diálogo entre o Direito e outras
ciências, e vai muito além da aplicação isolada das disposições
Estatutárias.
A instituição de espaços permanentes para que os
diversos órgãos e agentes corresponsáveis pelo atendimento de
crianças, adolescentes e famílias possam dialogar (de igual
para igual) e, juntos, encontrar soluções para tais problemas,
inclusive, tornou-se obrigatória a partir da edição da Lei nº
13.010/2014, que para tanto introduziu um art. 70-A ao texto
original do Estatuto da Criança e do Adolescente,
estabelecendo uma série de mecanismos destinados a prevenir
e coibir/enfrentar todas as formas de violência contra crianças
e adolescentes.
A própria Lei nº 13.010/2014 é mais um exemplo de
como o Estatuto da Criança e do Adolescente vem sofrendo
atualizações ao longo desses 25 anos de existência, tendo a
primeira ocorrido exatamente um ano após sua entrada em
vigor (por meio da Lei nº 8.242/1991, que dentre outras
incumbiu os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente de conduzir o processo de escolha dos membros
do Conselho Tutelar - que este ano, por força de outra
alteração ao texto original do Estatuto, promovida pela Lei nº
12.696/2012, passará a ser realizada em data unificada em
todo o território nacional), e a mais recente verificada ainda em
março do corrente (tendo a Lei nº 13.106/2015 criminalizado,
de maneira expressa, a venda, fornecimento ou entrega, ainda
que gratuita, de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes).
Essa constante evolução e interação normativa,
somada às peculiaridades e dificuldades inerentes à matéria

(decorrente, inclusive, da desinformação que ainda a permeia),
faz com que aqueles que atuam em matéria de infância e
juventude tenham de se manter constantemente alertas e
conectados entre si, trocando ideias, experiências e
informações que são essenciais para que o objetivo comum a
todos: a dita "proteção integral" infanto-juvenil seja finalmente
alcançada.
Sempre na busca desse ideal, o Centro de Apoio
Operacional das Promotorias da Criança, do Adolescente e da
Educação tem procurado ser um dos canais de produção,
sistematização e compartilhamento dessas ideais, experiências
e informações, tendo a Revista Igualdade, por este órgão
editada, servido por muitos anos para manter os membros do
Ministério Público e outros "operadores" do Direito da Criança e
do Adolescente atualizados em matéria de infância e juventude.
Substituída, após o advento da era digital, por
outros meios de comunicação (sobretudo pelo Boletim
Prioridade e pelo sítio eletrônico do próprio CAOP, que
tornaram mais ágil e eficiente a disseminação do
conhecimento), a celebração dos 25 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente tornou propícia a publicação de uma
edição especial daquele emblemático periódico, porém em
formato de e-Book, que nos permite, de um lado, lembrar e
homenagear seu pioneirismo e, de outro, adequá-lo às
exigências do mundo atual.
Fica mantido, no entanto, o propósito elementar da
obra, que é de servir como ferramenta de trabalho para todos
aqueles que, no seu dia a dia, se empenham em, cada vez
mais e melhor, cumprir e fazer cumprir a promessa de um
Brasil melhor e mais justo, sobretudo, para suas crianças e
adolescentes.

Equipe do CAOP da Criança, do Adolescente
e da Educação

3. Modelos de Atendimento

Modelo anterior de atendimento

Modelo atual de atendimento

4. Artigos

Os 25 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente: muito a comemorar,
ainda mais por fazer

Fábio Ribeiro Brandão

Resumo
O 25º aniversário do Estatuto da Criança e do
Adolescente, para além das habituais comemorações, é um
convite à reflexão sobre os avanços obtidos neste primeiro
quarto de século de vigência e os desafios ainda não
superados, assim como à necessária observância às novas
diretrizes da política vertida no Plano Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes.

Sobre o autor:
Fábio Ribeiro Brandão: Juiz de Direito da Vara de Adolescentes
em Conflito com a Lei da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba; Juiz Auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná; e, Professor de Direito da Infância
e da Juventude da Escola da Magistratura do Paraná.

Introdução
O mês de julho do ano de 2015 representa
importante marco para o Sistema de Garantia de Direitos das
Crianças e dos Adolescentes, na medida em que, ao cabo de
sua primeira quinzena, passa a Lei nº 8.069/90 a contar com
um quarto de século.
Se é fato que o 25º aniversário do Estatuto da
Criança e do Adolescente merece ser comemorado, também é
verdade que se faz necessária reflexão acerca dos resultados
colhidos, bem assim do que se almeja do futuro.
É inegável que diversas foram as conquistas, ao
longo dessas duas décadas e meia: diminuição dos indicadores
da fome, da extrema pobreza e da marginalização, melhor
atendimento às gestantes e parturientes, redução da
mortalidade infantil e maior abrangência de oferta do ensino
fundamental, por exemplo.
Todavia, a falta de vagas em creches, o trabalho
infantil, o abuso e a exploração sexuais, o uso de
entorpecentes, a falta de qualificação e de oportunidades no
mercado de trabalho e os elevados índices de violência e
letalidade da população infanto-juvenil ainda desafiam os
operadores que visam a garantir os direitos fundamentais de
crianças e adolescentes.
Faz-se imprescindível, portanto, para além de
festejar o aniversário do marco legal, conferir o que já foi feito,
de positivo ou de negativo, e, especialmente, planejar, definir
metas e controlar desempenho nos próximos anos.

A penúltima década do século XX: o rompimento
com o menorismo e o advento do paradigma
estatutário
É sabido que o Estatuto da Criança e do Adolescente
sempre foi considerado por estudiosos do direito comparado
como um dos diplomas legais mais avançados do mundo, por
vezes citado como o texto normativo mais adequado às normas
internacionais relativas à temática infanto-juvenil.
No que respeita ao direito interno, o advento da Lei
nº 8.069, em 13 de julho de 1990, representou avanço ainda
maior do que o verificado na comunidade jurídica internacional,
na medida em que significou o rompimento com o secular
menorismo, cujos postulados não mais se coadunavam com a
realidade brasileira.
Ademais, a vetusta doutrina do direito penal do
menor, resquício do Brasil colonial, e a doutrina da situação
irregular, reinante desde o Código de Menores de 1927 (Código
Mello Mattos), muito embora tenham norteado o pensamento e
as ações referentes a crianças e adolescentes no País por
diversos anos, em nada correspondiam à nova ordem
deflagrada pela Constituição Federal de 1988, que conferiu, em
seu artigo 227, à família, à sociedade e ao Estado o dever de
assegurar os direitos fundamentais da população infantojuvenil.
Nesse contexto, a mudança de paradigma se fazia
imperiosa, em especial porque o Brasil fora signatário da
Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das
Nações Unidas, de 1989.
Após muitos debates e alinhamento de ideias, foi
publicado, no dia 16 de julho de 1990 (com retificação em 27
de setembro de 1990), o Estatuto da Criança e do Adolescente,
fundado na moderna doutrina da proteção integral, esta
calcada nos princípios do superior interesse da criança e do
adolescente, de sua peculiar condição de desenvolvimento e da
prioridade absoluta.

Com a moderna legislação, aboliu-se o conceito de
menor em situação irregular, advindo a concepção da criança e
do adolescente como sujeitos de direitos, merecedores de
proteção, sem qualquer restrição.
Em poucas palavras, a nova ordem normativa
promoveu radical mudança de enfoque: se situação irregular
houvesse, jamais seria relacionada à conduta de criança ou
adolescente; seria atribuída ao adulto.
A proteção integral dos direitos infanto-juvenis,
desde então, passou a ser dever de todos os indivíduos
absolutamente capazes.

As Conferências dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes e o Plano Decenal
Com a publicação da Lei nº 8.242, de 12 de outubro
de 1991, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CONANDA), em atendimento ao comando do
artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata
das diretrizes da política de atendimento à população infantojuvenil.
O recém-surgido colegiado, longe de configurar
instância meramente burocrática, desde logo consolidou uma
das mais vanguardistas disposições da Lei nº 8.069/90, qual a
previsão da participação popular paritária na elaboração e
fiscalização das políticas públicas afetas às crianças e aos
adolescentes.
Em razão da efetiva participação da sociedade civil,
ao lado e com o mesmo poder de deliberação dos
representantes do poder público, o CONANDA rapidamente se
estabeleceu como o mais importante fórum de discussão e
difusão das magnas diretrizes do Sistema da Infância e da
Juventude, que, gradativamente, passaram a ser assimiladas e
levadas a efeito pelos Conselhos de Direitos das Crianças e dos
Adolescentes dos Estados e dos Municípios de todo o País.

Nesse diapasão, não tardou que fosse identificada a
necessidade da reavaliação dos primeiros passos da política de
atendimento colocada em prática, à luz do que preconizava o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, entre os dias 22 e 25 de novembro de 1995,
realizou-se, em Brasília, a I Conferência Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, intitulada "Crianças e
Adolescentes - Prioridade Absoluta", cujos principais objetivos
eram a definição das diretrizes nacionais da política de
atendimento, em conjunto com a melhor articulação com os
Conselhos Estaduais e Municipais, bem como a aprovação de
relatório a ser encaminhado à Organização das Nações Unidas
sobre a observância pelo Brasil dos termos da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, de 1989.
Na esteira do sucesso do primeiro evento, deu-se a
II Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, ocorrida entre os dias 17 e 20 de agosto de 1997,
que repetiu o tema da anterior ("Crianças e Adolescentes Prioridade Absoluta"). Foi, na prática, uma continuação da
primeira Conferência, desta feita já contando com eixos
temáticos mais consistentes do CONANDA, tais como a
erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalho do
adolescente, combate à violência e à exploração sexual contra
crianças e adolescentes, medidas socioeducativas, Conselhos
Tutelares, orçamento público e Fundos da Infância e da
Adolescência.
Por seu turno, a III Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, ocorrida entre 22 e 26 de
novembro de 1999, teve como tema "Uma Década de História
Rumo ao Terceiro Milênio", e, além da reavaliação dos
resultados obtidos durante o primeiro decênio de vigência do
Estatuto da Criança e do Adolescente, tratou de apresentar um
conjunto mais articulado a envolver atores e políticas públicas
intersetoriais, doravante denominado Sistema de Garantia de
Direitos.
Entre os dias 19 e 22 de novembro de 2001, deu-se
a IV Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sob o tema "Crianças, Adolescentes e Violência" e

com o lema "Violência é Covardia; as Marcas Ficam na
Sociedade". Foi a primeira Conferência a contar com temática
mais específica, que ganhou contornos de campanha, versando
sobre assunto dos mais delicados.
A V Conferência Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente, que se deu entre 01 e 05 de dezembro de
2003, intitulada "Pacto pela Paz - Uma Construção Possível",
teve o ineditismo de apresentar uma proposta de pactuação
entre a sociedade e o Estado, com o objetivo de desencadear
políticas públicas voltadas à não-violência e à pacificação social.
Em 2005, entre os dias 12 e 15 de dezembro,
ocorreu a VI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, com o título "Controle Social, Participação e
Garantia de Direitos - por uma política para crianças e
adolescentes", sob o lema "Que a cor/raça, a etnia, o sexo, a
orientação sexual, a deficiência e o endereço não sejam jamais
causa de violação de direitos humanos e sim fatores a serem
sempre respeitados visando à plena afirmação de nossas
crianças e nossos adolescentes". Na ocasião, de forma mais
enfática que o habitual, houve incentivo ao protagonismo da
sociedade e das crianças e dos adolescentes na elaboração e
controle das políticas públicas correlatas.
A VII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente, realizada entre os dias 3 e 6 de dezembro do
ano de 2007, com o tema "Concretizar Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes: um investimento obrigatório", teve
como foco principal a discussão sobre a previsão orçamentária,
os Fundos da Infância e da Adolescência e a execução das
políticas públicas voltadas à população infanto-juvenil.
Por sua vez, a VIII Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, ocorrida entre 7 e 9 de
dezembro de 2009, com o título "Construindo Diretrizes da
Política e do Plano Decenal", estabeleceu as linhas mestras
para a elaboração de um plano de execução da política pública
nacional para a população infanto-juvenil, que deveria ser
aprovado na Conferência seguinte.

A IX Conferência Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente, que contou com o título "Mobilizando,
Implementando e Monitorando a Política e o Plano Decenal de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes", deu-se entre os
dias 11 e 14 de julho de 2014, e culminou com a elaboração de
um importante documento, qual o referido Plano Decenal, de
caráter nacional, do qual decorreram, na sequência, os planos
estaduais e municipais da mesma temática.
Desde então, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Munícipios, a exemplo da sociedade civil, têm diligenciado
para a obtenção dos resultados previstos nas diretrizes e
objetivos estratégicos estabelecidos no citado plano, com o
intuito de ter implementada, ao cabo da década prevista, a
política nacional em todos os rincões do Brasil.
Para os dias 7, 8 e 9 de dezembro do ano de 2015,
está prevista a realização da X Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que terá como tema
"Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes. Fortalecendo os Conselhos dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes".
A evolução histórica dos debates e deliberações das
políticas públicas relacionadas às crianças e aos adolescentes,
representada nos registros das Conferências até aqui
realizadas, revela que muitos dos temas discutidos desde o
primeiro evento ainda são atuais, e que são recorrentes as
dificuldades de se obter a solução almejada para os principais
problemas enfrentados.
Entretanto, da simples leitura dos temas das
aludidas Conferências, é perceptível que a sistematização das
ideias, que culminou com a elaboração do Plano Decenal dos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, aponta para um
período em que o profissionalismo, a melhor técnica e o esforço
conjunto de todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos
poderão ensejar sensíveis avanços na efetivação da Lei nº
8.069/90.

Os desafios para o próximo quarto de século
O Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes, que ora norteia as ações de todos os
envolvidos com as políticas públicas voltadas à população
infanto-juvenil, conta com cinco eixos, a saber: 1) Promoção
dos Direitos de Crianças e Adolescentes; 2) Proteção e Defesa
dos Direitos; 3) Protagonismo e Participação de Crianças e
Adolescentes; 4) Controle Social da Efetivação dos Direitos; 5)
Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes.
Tais eixos norteadores, a que se somam diretrizes e
objetivos estratégicos, apontam para as metas relativas à
efetivação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Não há dúvida que muitos dos desafios ainda
pendentes dizem com temas que já estavam na agenda dos
atores do Sistema de Garantia de Direitos desde a primeira
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada no ano de 1995.
Ademais,
sem
olvidar
que
há
programas
assistenciais a viabilizar o acesso à alimentação, bem como que
milhões de brasileiros, incluindo-se crianças e adolescentes,
deixaram a extrema pobreza nos últimos anos, a garantia pura
e simples à sobrevivência, com viés estritamente material e
desatrelada dos demais direitos fundamentais, não é suficiente
à formação de indivíduos em peculiar condição de
desenvolvimento.
Some-se que, em que pese tenha havido enorme
avanço na oferta de educação a crianças e adolescentes,
especialmente aos mais pobres, grande parte dos Municípios do
Brasil ainda descumpre sua obrigação constitucional e
estatutária de oferecer vagas em creches, e, por vezes, mesmo
em escolas do ensino fundamental, não sendo pouco
frequentes as deficiências no transporte escolar.
Quanto à saúde, muito embora os indicadores de
mortalidade infantil tenham sido radicalmente reduzidos desde

o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema
Único de Saúde, a exemplo do que se dá com os adultos, ainda
não é capaz de garantir o direito fundamental à saúde a toda a
população infanto-juvenil, com grave carência de atendimento
aos casos de saúde mental, por exemplo, em especial no que
respeita aos tratamentos para toxicômanos, sendo certo que a
droga é o mal a determinar o infortúnio da maioria dos
brasileiros em peculiar condição de desenvolvimento.
Na seara do trabalho infantil, infelizmente, os
avanços obtidos ao longo dos anos igualmente não foram
suficientes a erradicar essa histórica mazela, sendo notório que
há cotidiano descumprimento ao texto do art. 7º, inciso XXXIII,
da Constituição Federal, em muitas localidades brasileiras.
Quanto ao abuso e exploração sexuais, a par da
constante mobilização da sociedade e do poder público, das
campanhas anuais e da divulgação sistemática dos canais de
denúncia, persistem como práticas muito difundidas, quer na
clandestinidade forjada em relações de confiança, por vezes no
seio da família, quer de forma ostensiva, no comércio, sob a
nefasta negligência de autoridades que deveriam combater o
ilícito.
A situação de risco, genericamente considerada,
persiste em ensejar o acolhimento institucional diário de
crianças e adolescentes, a desafiar as autoridades na busca
incessante pela reinserção familiar, ou, em último caso, pela
colocação em família substituta. Há enorme massa de
acolhidos, que chegam aos 40.000, em todo o País.
E, por fim, os adolescentes não incluídos, que mais
são mortos do que matam, que têm menos acesso à educação
formal e à qualificação para o trabalho do que ao tráfico de
drogas e à prostituição, tornaram-se alvo fácil, no contexto de
uma inconsequente e populista discussão tendente à redução
da maioridade penal, a comprovar que o menorismo, para
muitos, não foi sepultado em 1990.
A socioeducação, melhor opção para o infrator,
provou-se desconhecida de uma maioria sedenta pela vingança
estatal, ante os alarmantes índices de violência noticiados

diariamente, cuja parcela de contribuição dos imputáveis é,
sobejamente, mais expressiva do que a afeta aos adolescentes.
Superar tais desafios, erradicar os absurdos ainda
existentes e, em última análise, garantir os direitos
fundamentais prometidos no artigo 227 da Constituição Federal
e no texto da Lei nº 8.069/90, constituem-se no ideal a ser
alcançado por todos que atuem na seara infanto-juvenil.
Há um longo caminho a trilhar, nos próximos 25
anos. Para o decênio vindouro, ao menos, o Plano Decenal dos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes já apontou a
melhor direção.

Conclusão
Consoante demonstrado no presente artigo, não
foram poucos os avanços obtidos nos primeiros 25 anos de
vigência da Lei nº 8.069/90.
Entretanto, a reiteração de discussões acerca de
temas estratégicos, bem assim a impossibilidade de obtenção
das soluções buscadas há décadas, ensejam a conclusão de
que há muito por fazer, no próximo quarto de século do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
O amadurecimento do debate, a conjugação de
esforços, a articulação das políticas envolvidas e, em especial,
a sistematização do conhecimento, culminaram com o
planejamento de ações para a próxima década.
Essa metodologia inédita, ora vertida em política
pública, é a esperança de que serão colhidos resultados mais
positivos nos próximos anos.
Que os 25 anos vindouros sejam repletos de
realizações para a população infanto-juvenil, com proteção
integral e garantia de direitos, e que a invocação do Estatuto

da Criança e do Adolescente seja, em 2040, menos imperiosa
do que se tem verificado na atualidade.

Proteção à infância e juventude:
é preciso mudar o "foco"

Murillo José Digiácomo

Resumo
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90), completa 25 anos em 2015, mas ainda convivemos
com uma mentalidade e prática consagradas pelo "Código de
Menores", lei por aquele revogada. O objetivo do texto é
mostrar a necessidade de privilegiar novas formas de
abordagem/intervenção na busca da almejada "proteção
integral" à criança e ao adolescente, passando do plano
individual para o coletivo e dando maior ênfase à prevenção e
ao trabalho junto às famílias.
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Passados 25 (vinte e cinco) anos desde a
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990), muitas de suas disposições
ainda não foram implementadas, o mesmo se podendo dizer
em relação a várias das alterações promovidas em seu textobase ao longo dos anos.
Isto se deve, em parte, à dificuldade de
compreensão acerca do verdadeiro alcance e propósito da
norma, que tem como "caldo de cultura" desde a falta de
inclusão da matéria (ao menos com a importância devida) nos
cursos destinados à formação acadêmica dos profissionais que
com ela irão atuar (incluindo os profissionais do Direito), até a
dificuldade de romper com os "paradigmas" e com a
mentalidade instituída a partir do "Código de Menores" (Lei nº
6.697, de 10 de outubro de 1979), por aquela revogado.
A própria concepção do que exatamente significa
"proteger" crianças e adolescentes ainda está fortemente
impregnada de conceitos ultrapassados, que não mais se
coadunam com as normas e princípios de Direito da Criança e
do Adolescente (que, logicamente, não se resume ao Estatuto
da Criança e do Adolescente).
Mesmo instituições criadas a partir do advento da
Lei nº 8.069/90, como é o caso do Conselho Tutelar,
mantiveram - salvo honrosas exceções - práticas assemelhadas
às adotadas pelos antigos "Juízes de Menores", funcionando,
em alguns casos, como verdadeiras "carrocinhas de criança",
promovendo
o
afastamento
sistemático
(além
de
1
equivocado/despropositado - e manifestamente ilegal ) de

1 Na forma da lei, o Conselho Tutelar não tem a atribuição de promover
o afastamento de crianças e adolescentes do convívio familiar, que se
trata de uma medida extrema e excepcional, de competência exclusiva da
autoridade judiciária (art. 101, §2º, da Lei nº 8.069/90), tendo por
pressuposto a instauração de procedimento judicial específico, de cunho
contencioso (valendo observar o disposto também no art. 153, par.
único, da Lei nº 8.069/90). A lei é absolutamente clara ao determinar
que, quando o Conselho Tutelar (e assim entendido o “colegiado” que
compõe o órgão, e não um Conselheiro agindo de forma isolada) entender

crianças e adolescentes do convívio familiar, muitas vezes
contra sua vontade manifesta, num verdadeiro desvirtuamento
de suas atribuições e de sua própria razão de ser.
No âmbito do Sistema de Justiça, pouca coisa
também mudou, sendo ainda comum a instauração de
"procedimentos para aplicação de medida de proteção" (que, a
rigor, não têm sentido algum, e acabam por manter a
concepção - equivocada, logicamente - que a atuação do Poder
Público no sentido da plena efetivação dos direitos infantojuvenis estaria de alguma forma "condicionada" à "aplicação de
medidas" por parte do Juiz - como se este fosse o "gestor" e/ou
aquele a quem compete definir quem deve ser atendido ou
não), a destituição do poder familiar a título de "punição" aos
pais acusados da violação de direitos de seus filhos (fazendo,
não raro, que a "pena" imposta acabe por afetar a estes de
forma muito mais intensa que àqueles), a imposição de
medidas privativas de liberdade (notadamente a internação),
também como forma de "punição" a adolescentes autores de
atos infracionais (desvirtuando assim sua natureza jurídica e
finalidade), a oficialização das "adoções à brasileira" (mesmo
2
quando estas escondem por detrás práticas criminosas , tendo
3
como "pano de fundo" a situação de miséria das famílias ),
dentre outras práticas consagradas pela antiga "Justiça de
Menores".
Desnecessário dizer que a mudança desse quadro
não é uma tarefa fácil, especialmente sem que as instituições

cabível o referido afastamento do convívio familiar, deverá comunicar
incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre
os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a
orientação, o apoio e a promoção social da família (art. 136, par. único, da
Lei nº 8.069/90), o que também enfatiza a necessidade de o órgão
desenvolver um trabalho junto às famílias, na perspectiva de assegurar
sua integridade.
2 A exemplo do disposto no art. 238, da Lei nº 8.069/90.
3 Que, na forma da própria Lei nº 8.069/90 (além, é claro, da
Constituição Federal), não poderia servir de pretexto para o afastamento
da criança do convívio de sua família de origem.

que atuam na área da infância e juventude, de fato, assumam
o compromisso de fazê-lo, com o investimento maciço na
qualificação funcional dos seus quadros para atuar
especificamente no atendimento de crianças, adolescentes - e
suas respectivas famílias (como, aliás, é previsto de maneira
expressa pela própria lei), sabendo como lidar - e mesmo
prevenir - as mais diversas situações de violação de direitos
usualmente vivenciadas, muitas das quais de elevadíssima
complexidade.
Evidente, no entanto, que essa desejada mudança
de atitude pressupõe a mudança de concepção, seja do
mencionado alcance/significado do conceito "proteção" (e
"proteção integral") à criança e ao adolescente, seja do "papel"
a ser desempenhado pelas diversas instituições que integram o
chamado "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente".
E para que isto ocorra, é preciso "repensar" alguns
conceitos, "reavaliar" algumas práticas e mudar o "foco" da
atuação dos órgãos e agentes que atuam na área infantojuvenil.
Uma das mudanças de concepção que se fazem
necessárias diz respeito ao "momento" em que o Poder Público
deve atuar no sentido da plena efetivação dos direitos infantojuvenis, assim como aos "requisitos" necessários à intervenção
estatal - e a própria "forma" como esta se processa.
De acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
nº 8.069/90, não mais é necessário esperar que a
criança/adolescente esteja com seus direitos ameaçados ou
violados para somente então atuar, e nem a intervenção
estatal está de qualquer modo "vinculada" e/ou "condicionada"
à "aplicação de medidas" pelo Poder Judiciário e/ou deve ser
por este "coordenada", havendo expressa previsão da
necessidade da instituição, pelo Poder Público local, de políticas
públicas de cunho intersetorial, com a organização dos órgãos,
programas e serviços corresponsáveis de modo que, a partir de
uma avaliação das "causas" determinantes das principais
violações de direitos infanto-juvenis, da definição de papeis e
"fluxos" de atendimento, sejam realizadas ações de cunho

"preventivo", assim como as abordagens e intervenções
técnicas que se fizerem necessárias nos casos em concreto que
porventura surgirem, para as quais todos devem estar
adequadamente preparados.
Em outras palavras, ao invés de uma atuação
meramente individual e "reativa", por intermédio do Poder
Judiciário (como ocorria sob a égide do revogado "Código de
Menores"), deve o Poder Público definir "estratégias" para
prevenir as situações que, usualmente, levam à violação de
direitos infanto-juvenis, com a organização/reestruturação (e
eventual criação) de programas e serviços capazes de realizar,
com a presteza devida, as avaliações, abordagens e
intervenções
"protetivas"
que
cada
caso
reclama,
independentemente de "determinação" judicial (ou mesmo de
"encaminhamento" via Conselho Tutelar).
É preciso abandonar, de uma vez por todas, aliás, a
"dependência" que o "Sistema de Garantia" ainda tem em
relação ao Poder Judiciário, até porque, como visto acima, a
"desjudicialização" do atendimento deve ser a regra.
O próprio "foco" da intervenção estatal no plano
individual,
tradicionalmente
voltado
unicamente
à
criança/adolescente, deve ser deslocado para sua família, não
na perspectiva de deixar de prestar o atendimento que aquela
eventualmente necessite, mas para assegurar que todos os
integrantes de seu núcleo familiar, a começar por seus
pais/responsável legal, também recebam a atenção - e a
"proteção" a que têm direito, por força, nada menos, que do
4
art. 226, caput e §8º, da Constituição Federal , na perspectiva
de assegurar a manutenção da integridade da família e
assegurar o pleno exercício do convívio familiar. Afinal, o
conceito de "proteção integral", a teor do disposto nos arts. 1º

4 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 1.º ...;
...
§ 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito
de suas relações.

e 4º, da Lei nº 8.069/90, com respaldo, nada menos, que no
art. 227, caput, da Constituição Federal, também abrange o
efetivo exercício do Direito à Convivência Familiar.
5

A necessidade de uma abordagem destacada junto
às famílias, vale dizer, já era prevista na redação original da Lei
nº 8.069/90 que, além de relacionar a "família" como a
primeira das instituições encarregadas da defesa/promoção dos
direitos das crianças e adolescentes (cf. art. 4º, caput, do
6
citado Diploma Legal ), pela primeira vez no ordenamento
jurídico brasileiro, se preocupou em instituir mecanismos de
proteção à família (como os contemplados em seu art. 129,
incisos I a IV), assim como estabelecer a impossibilidade do
afastamento da criança/adolescente do convívio familiar, em
razão da falta de condições materiais (art. 23, caput e par.
único, do citado Diploma Legal).
A Lei nº 12.010/2009, que promoveu inúmeras
alterações e acréscimos ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, reforçou esse conjunto de medidas (às quais,
logicamente, devem corresponder programas e serviços
públicos especializados), sendo nítida a preocupação em fazer
com que o Estado (lato sensu) crie ou, por meio de ações
concretas, contribua para criação das condições propícias à
manutenção ou reintegração de crianças e adolescentes ao
convívio familiar, tendo a previsão da obrigatoriedade da
tomada de providências semelhantes sido alçada à condição de
"princípios", a teor do disposto no art. 100, par. único, incisos
IX e X, da Lei nº 8.069/90.
Mais recentemente, a Lei nº 13.010/2014 instituiu
mecanismos adicionais voltados a assegurar o convívio familiar,
deixando claro que, ao invés de promover o afastamento da
criança/adolescente do convívio familiar, notadamente em caso
de violência (ou mesmo de promover o afastamento do
agressor, nos moldes do previsto no art. 130, da Lei nº

5 Ou ao menos complementar/paralela.
6 Que, por sua vez, é decorrência do art. 227, caput, da Constituição
Federal.

8.069/90), cabe ao Estado (lato sensu) desenvolver, junto às
famílias envolvidas em tal situação, um trabalho voltado à
orientação quanto ao uso de formas alternativas de educação e
convivência, dentre outras ações previstas, notadamente, no
art. 70-A da Lei nº 8.069/90, cujo teor preventivo fica
evidenciado pela preocupação em atingir, até mesmo, mulheres
7
ainda em fase de gestação .
Outra prática usualmente negligenciada é não
apenas a "escuta" das crianças e adolescentes destinatárias da
8
intervenção estatal (como há muito previsto, nada menos, que
pelo art. 12, da Convenção da ONU sobre os Direitos da
Criança de 1989), assim como seus pais/responsáveis, mas
também permitir que todos efetivamente participem da
definição das atividades que serão com eles realizadas (e da
9
própria "forma" como esta ocorrerá) . A tomada de decisões (e
a
eventual
"aplicação
de
medidas"),
com
os
"encaminhamentos" correspondentes, sem a prévia oitiva e
devida orientação daqueles que serão atingidos pela
intervenção estatal, assim como sem a correta avaliação acerca
de sua efetiva "capacidade de cumprimento" (quando não de
compreensão) daquilo que está sendo proposto, é fonte de
inúmeros problemas, que acabam por agravar a situação
original e sendo nova causa de violação de direitos. A oitiva das

7 Valendo neste sentido transcrever o disposto no inciso V do citado
dispositivo: “a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a
garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal,
e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a
informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso
de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo
educativo”.
8 Desde que, é claro, estes tenham condições de exprimir sua vontade,
sempre levando em conta seu estágio de desenvolvimento e capacidade
de compreensão.
9 O que é válido tanto para as ações de cunho “protetivo” (conforme
disposto no art. 100, par. único, inciso XII, da Lei nº 8.069/90), quanto
para as intervenções “socioeducativas” efetuadas em relação a
adolescentes autores de ato infracional (cf. arts. 113 c/c 100, par. único,
inciso XII, da Lei nº 8.069/90 e art. 53, da Lei nº 12.594/2012).

crianças, adolescentes e pais/responsáveis (e por meio de uma
"escuta qualificada" - e não meramente "formal"), é assim
imprescindível para obtenção de bons resultados - e o desejado
êxito - no atendimento prestado, o que por certo é do interesse
de todos.
Evidente que todas as referidas ações previstas em
lei (dentre outras instituídas em normas de referência também
10
aplicáveis em matéria de infância e juventude ), devem ser
adequadamente planejadas e executadas, por meio de
11
profissionais que possuam qualificação específica para tanto ,
sendo acompanhadas por intervenções complementares
previstas no âmbito da politica voltada à efetivação do Direito à
Convivência Familiar, não podendo ser implementadas de
forma isolada e/ou improvisada, até porque não é o
"atendimento" do caso que importa, mas sim a efetiva solução
do problema (ou problemas que afligem aquele núcleo
familiar).
O planejamento prévio das ações a serem
desenvolvidas pelo Poder Público, aliás, deve ocorrer não
apenas no sentido de assegurar a adequação dos equipamentos
e a qualificação dos agentes corresponsáveis pelas abordagens
e intervenções passíveis de serem realizadas (no plano coletivo
- com a adequada estruturação do município para o
atendimento das demandas que surgirem, independentemente
de encaminhamento ou determinação judicial), mas também
precisa ser efetuado na esfera individual, a partir de um
12
"diagnóstico" interdisciplinar de cada caso , com a elaboração
de "Planos Individuais de Atendimento" que, consoante acima
ventilado, devem contar com a efetiva participação das

10 Como é o caso da Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social - NOB/SUAS.
11 O próprio art. 70-A, inciso III, da Lei nº 8.069/90 (incorporado pela
Lei nº 13.010/2014) prevê de maneira expressa a obrigatoriedade dessa
qualificação técnica específica.
12 A referência ao aludido “diagnóstico”, por sinal, é também efetuada de
maneira expressa pelo citado art. 70-A, inciso III, da Lei nº 8.069/90
(incorporado pela Lei nº 13.010/2014).

crianças, adolescentes e famílias que serão destinatários da
intervenção estatal, bem como observar os princípios
relacionados no art. 100, caput e par. único, da Lei nº
8.069/90, em tal processo.
Nesse contexto, a atuação dos órgãos que integram
o Sistema de Justiça da Infância e da Juventude também
precisa ser repensada (e redirecionada), a começar pela
"abolição" dos mencionados "procedimentos para aplicação de
medida de proteção" e com a busca incessante, através de
intervenções extrajudiciais - e se necessário, judiciais - da
13
adequada estruturação do município em termos de políticas
públicas voltadas à "proteção integral e prioritária" dos direitos
e interesses infanto-juvenis - e dos programas e serviços a elas
correspondentes (que permitam, inclusive, as referidas
abordagens e intervenções junto às famílias).
Para tanto, é fundamental a cobrança de uma
atuação mais efetiva dos Conselhos Municipais de Direitos da
Criança e do Adolescente, aos quais incumbe, na forma da lei e
14
da Constituição Federal , a formulação da política de
atendimento à criança e ao adolescente a ser desenvolvida pelo
15
Poder Público, que se "traduz" nos "Planos de Atendimento" ,
bem como importa no exercício do chamado "controle social"
sobre o Poder Executivo local, no sentido da efetiva
implementação dessa mesma política.
Desnecessário dizer, a propósito, que as políticas
públicas definidas pelos Conselhos de Direitos devem ser

13 A ênfase dada aos municípios é decorrente do disposto no art. 88,
inciso I, da Lei nº 8.069/90, que inclui a “municipalização” como uma
das “diretrizes” da política de atendimento à criança e ao adolescente a
ser instituída pelo Poder Público.
14 Art. 88, inciso I, da Lei nº 8.069/90 e arts. 227, §7º c/c 204, da
Constituição Federal de 1988.
15 Como é o caso do “Plano Decenal de Direitos Humanos da Criança e
do Adolescente”, “Plano de Atendimento Socioeducativo” e “Plano de
Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes”, apenas para
citar alguns.
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obrigatoriamente implementadas pelo Poder Público , gozando
da mais "absoluta prioridade", inclusive, no que diz respeito à
adequação do orçamento dos órgãos públicos encarregados de
17
sua execução .
Outro ponto "focal" da atuação dos órgãos que
integram o Sistema de Justiça da Infância e da Juventude deve
ser a articulação - e efetivo funcionamento - da chamada "rede
municipal de proteção à criança e ao adolescente" (que irá, em
última análise, executar as ações correspondentes à politica de
atendimento à criança e ao adolescente local), o que pressupõe
a supramencionada organização/reestruturação/ ampliação (e
eventual criação) de programas e serviços especializados,
compreendendo a (re)definição de "fluxos" e "protocolos" de
atendimento intersetoriais/ interprofissionais, bem como a
realização de abordagens/intervenções junto às famílias,
inclusive na esfera preventiva. Vale dizer que para que a
"rede", de fato, funcione como tal, é fundamental que institua,
como uma de suas práticas, a realização de reuniões
periódicas, seja para debater casos individuais de maior
complexidade, seja para reavaliar a eficiência do atendimento
prestado e da sistemática estabelecida para tanto, nos moldes

16 Até porque, presume-se, o governo (que integra o Conselho de
Direitos, ocupando metade das cadeiras que formam o colegiado)
participou do respectivo processo de elaboração/definição, sendo sempre
oportuno transcrever a emblemática decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA
VISÃO. 1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do
Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência
e oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério Público
para exigir do Município a execução de política específica, a qual se tornou
obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída verba
no próximo orçamento, a fim de atender a propostas políticas certas e
determinadas. 4. Recurso especial provido (STJ. 2ª T. RESP. nº 493811.
Rel. Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/03, DJ de 15/03/04).
17 Valendo neste sentido observar o que dispõem os arts. 4º, caput e
par. único, alíneas “c” e “d” e 90, §2º, da Lei nº 8.069/90 e art. 227,
caput, da Constituição Federal.

do previsto no art. 70-A, inciso VI, da Lei nº 8.069/90,
devendo também instituir uma "troca" permanente de
informações entre seus diversos integrantes, se possível, por
meio de um sistema informatizado de registro, sistematização e
compartilhamento de dados referentes aos casos atendidos, de
modo que se possa aferir, a qualquer momento, quais ações
foram efetivamente implementadas, como, por quem e com
que resultados (dentre outras informações que se entenda
relevantes).
Tais iniciativas visam assegurar que o município
esteja preparado para atender - de forma "espontânea e
prioritária" - e solucionar, de maneira efetiva (quando não
prevenir), os casos de ameaça/violação de direitos infantojuvenis que surgirem, sem necessidade de intervenção do
Poder Judiciário (ou mesmo do Conselho Tutelar), acabando
assim, de uma vez por todas (e finalmente), com a figura do
Juiz/Promotor "gestor" - ou "coordenador" da própria "rede de
proteção", em observância, inclusive, ao "princípio da
intervenção mínima" preconizado pelo art. 100, par. único,
inciso VII, da Lei nº 8.069/90.
No âmbito do Ministério Público, em particular, a
busca pela adequada estruturação do município em termos de
políticas públicas para infância e adolescência, além de se
constituir numa decorrência natural de suas atribuições, seja
no plano legal (cf. art. 201, da Lei nº 8.069/90), seja na esfera
constitucional (cf. arts. 127 e 129, da Constituição Federal),
assume um caráter verdadeiramente "estratégico", pois se
constitui, sem dúvida, na melhor forma de assegurar a plena
efetivação dos direitos - e, em última análise, a prometida
"proteção integral" - que, na forma da lei e da Constituição
Federal, o Poder Público tem o dever de proporcionar indistinta e incondicionalmente - a todas as crianças,
18
(algo logicamente impossível de
adolescentes - e famílias
alcançar a partir de demandas individuais, que apenas

18 Valendo neste sentido observar o disposto no enunciado dos já
mencionados arts. 226 e 227, caput, da Constituição Federal e do art. 4º,
caput, da Lei nº 8.069/90.

sobrecarregam a Justiça da Infância e Juventude e retardam quando não inviabilizam - a solução do problema).
A própria atuação do Conselho Tutelar deve ser
repensada/redirecionada, de modo que o órgão também passe
a se preocupar com a adequada estruturação do município em
termos de políticas públicas voltadas à infância e juventude
(exercendo, em sua plenitude, a atribuição verdadeiramente
"estratégica" contida no art. 136, inciso IX, da Lei nº
8.069/90), assim como auxiliando na organização da citada
"rede de proteção à criança e ao adolescente" local, na
(re)definição de "fluxos" e "protocolos" de atendimento e no
desenvolvimento de ações voltadas à orientação, apoio,
promoção social das famílias - na perspectiva de promover seu
"empoderamento" e a assunção de suas responsabilidades - e
ao fortalecimento dos vínculos familiares. Ainda no plano
"coletivo", deve se preocupar com a fiscalização dos programas
e serviços de atendimento (tarefa que, por sinal, é
compartilhada com o Ministério Público e Poder Judiciário, nos
moldes do previsto no art. 95, da Lei nº 8.069/90), tomando as
providências necessárias (inclusive, se preciso, na forma
prevista pelo art. 191, da Lei nº 8.069/90) para assegurar sua
"qualidade e eficácia", conforme preconizado pelo art. 90, §3º,
inciso II, da Lei nº 8.069/90.
A atuação do Conselho Tutelar na esfera coletiva,
aliás, é uma das "atribuições esquecidas" (ou, no mínimo,
pouco exploradas) do órgão, sendo decorrente do caráter
eminentemente "político" de sua atuação que, por sua vez,
constitui-se na principal razão de ser da forma diferenciada (e
verdadeiramente "sui generis") de escolha e investidura de
seus integrantes na função (que se dá por meio de um
19
processo democrático de escolha popular ), bem como de sua
"autonomia" em relação ao Poder Público local.
Como se pode observar, ainda há muito o que fazer
para o pleno e efetivo cumprimento das disposições legais e

19 Que, por sua vez, reflete sua condição de “representante da
sociedade” na defesa/promoção dos direitos e interesses infanto-juvenis.

constitucionais instituídas no sentido de proporcionar a
"proteção integral" de todas as crianças e adolescentes
brasileiras que, como mencionado, necessariamente importa
numa profunda reflexão - e numa mudança concreta de atitude
- por parte das instituições que atuam na área, que não mais
podem continuar a reproduzir as práticas - assim como os erros
conceituais - consagrados pelo revogado "Código de Menores",
e que não mais têm lugar no mundo atual.
A verdadeira "proteção integral" à criança e ao
adolescente, à luz do ordenamento jurídico vigente, não mais
pode se dar unicamente no plano individual e/ou diante de
situações de violação de direitos já caracterizadas (muito
menos tendo como um de seus "componentes" o afastamento
da criança/adolescente do convívio familiar), mas sim deve
necessariamente incluir a estruturação dos municípios em
termos de políticas públicas, com a adequação/criação de
equipamentos especializados e o planejamento de ações inclusive de cunho preventivo - voltadas, fundamentalmente,
às famílias, de modo a fazer com que estas assumam, de
maneira efetiva e integral, as responsabilidades que lhes são
inerentes, e que também permitam a intervenção imediata - e
qualificada/resolutiva - dos órgãos e agentes públicos
corresponsáveis em relação aos casos de ameaça/violação de
direitos infanto-juvenis que surgirem - independentemente de
determinação judicial.
A mudança de concepção - e de "foco" - na atuação
dos órgãos, agentes - e autoridades públicas com atuação em
matéria de infância e juventude é, pois, fundamental para que,
ao longo dos próximos anos (e espera-se que não seja
necessário aguardar outro quarto de século para tanto),
possamos alcançar avanços ainda mais significativos na área, o
que por certo é do interesse não apenas das crianças e
adolescentes, mas de toda sociedade brasileira.
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Este ano comemoramos 25 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente mas em nossas lutas diárias como
Promotores de Justiça continuamos a ver que muitas das tão
faladas
Políticas
Sociais
Públicas
ainda
não
foram
implementadas, que o Poder Público ainda não trata crianças e
adolescentes com prioridade absoluta, notadamente em relação
à privilegiada destinação de recursos públicos.
Na área da socioeducação a carente implementação
de Políticas Públicas não é diferente. O que vemos é que parte
dos Municípios não possui um Sistema de Atendimento
Socioeducativo com Programas destinados à execução das
medidas socioeducativas em meio aberto, e, por conseguinte,
não garante aos adolescentes em conflito com a lei a efetivação
de seus direitos fundamentais. Segundo consta do recente
Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, baseado em
dados do CENSO SUAS Gestão Municipal, apenas 23,3% dos
Municípios do Paraná possuem programas de atendimento
socioeducativo em meio aberto e destes apenas 10,7%
possuem equipes técnicas exclusivas para este serviço.
Para construir este Sistema, apesar das previsões já
tão claras da Lei n.º 8.069/90, o legislador editou a Lei n.º
12.594/12, que instituiu o SINASE - Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo.
Após trazer as normativas gerais, os princípios
norteadores, referida lei estabeleceu, já em seu artigo 5º, que:
"Art. 5o Compete aos Municípios:
I - (...)
III - criar e manter programas de atendimento
para a execução das medidas socioeducativas
em meio aberto;
IV - editar normas complementares para a
organização e funcionamento dos programas do seu
Sistema de Atendimento Socioeducativo;
V - cadastrar-se no Sistema Nacional de
Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e
fornecer regularmente os dados necessários ao
povoamento e à atualização do Sistema; e

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais
entes federados, a execução de programas e ações
destinados ao atendimento inicial de adolescente
apreendido para apuração de ato infracional, bem
como aqueles destinados a adolescente a quem foi
aplicada
medida
socioeducativa
em
meio
aberto. (grifo nosso)
Continuando
a
construção
do
Sistema
Socioeducativo, a Lei estabeleceu pormenorizadamente que :
"Art. 12. A composição da equipe técnica do
programa
de
atendimento
deverá
ser
compreendendo,
no
mínimo,
interdisciplinar,
profissionais das áreas de saúde, educação e
assistência social, de acordo com as normas de
referência.
§ 1o Outros profissionais podem ser acrescentados
às equipes para atender necessidades específicas do
programa.
§ 2o Regimento interno deve discriminar as
atribuições de cada profissional, sendo proibida a
sobreposição dessas atribuições na entidade de
atendimento.
§ 3o O não cumprimento do previsto neste artigo
sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes
ou prepostos à aplicação das medidas previstas no
art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente)." (grifamos)
Por fim, quando aborda as medida em meio aberto
prevê a Lei federal n.º 12.594/12 que:
"Art. 13. Compete à direção do programa de
prestação de serviços à comunidade ou de liberdade
assistida:
I
selecionar
e
credenciar
orientadores,
designando-os, caso a caso, para acompanhar e
avaliar o cumprimento da medida;
II - receber o adolescente e seus pais ou
responsável e orientá-los sobre a finalidade da

medida e
programa;

a

organização

e

funcionamento

do

III - encaminhar o adolescente para o orientador
credenciado;
IV - supervisionar o desenvolvimento da medida; e
V - avaliar, com o orientador, a evolução do
cumprimento da medida e, se necessário, propor à
autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou
extinção.
Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados
deverá
ser
comunicado,
semestralmente,
à
autoridade judiciária e ao Ministério Público.
Art. 14. Incumbe ainda à direção do programa de
medida de prestação de serviços à comunidade
selecionar e credenciar entidades assistenciais,
hospitais, escolas ou outros estabelecimentos
congêneres, bem como os programas comunitários
ou governamentais, de acordo com o perfil do
socioeducando e o ambiente no qual a medida será
cumprida."
Nítido é que a previsão legal determina aos
Municípios não só criar e manter os programas de
atendimento socioeducativos em meio aberto como também
compor equipes técnicas de atendimento interdisciplinares,
compostas no mínimo de técnicos das áreas de saúde,
educação e assistência social.
Da simples leitura da lei, verifica-se que qualquer
equipe de atendimento socioeducativo composta de maneira
diversa deixa de atender aos ditames legais e sujeita os
gestores a responsabilidade.
E
por
falar
em
equipes
de
atendimento
socioeducativo o SINASE, estabelecido pela Resolução 119/06
do CONANDA e precursora e legitimadora da Lei n.º 12.594/12
já estabelecia que:
"Para a composição do quadro de pessoal do
atendimento socioeducativo nas entidades e/ou
programas deve-se considerar que a relação

educativa pressupõe o estabelecimento de vinculo,
que por sua vez depende do grau de conhecimento
do adolescente. Portanto, e necessário que o
profissional tenha tempo para prestar atenção no
adolescente e que ele tenha um grupo reduzido
destes sob sua responsabilidade.
Sendo assim, o SINASE prevê a composição mínima
do quadro de pessoal em cada modalidade de
atendimento socioeducativo.
5.2.1.1. Específico para entidades e/ou programas
que executam a medida socioeducativa de
prestação de serviço à comunidade
Deve ser considerado como prestação de serviços
de relevância comunitária pelo adolescente,
buscando uma ação pedagógica que privilegie a
descoberta de novas potencialidades direcionando
construtivamente seu futuro.
Desta forma na execução da medida socioeducativa
de prestação de serviço a comunidade a equipe
mínima deve ser composta por:
- 01 técnico para cada vinte adolescentes
- 01 Referência socioeducativo para cada grupo de
ate
dez
adolescentes
e
um
orientador
socioeducativo
para
ate
dois
adolescentes
simultaneamente
a
fim
de
garantir
a
individualização do atendimento que a medida
pressupõe.
Tanto
a
referência
quanto
o
orientador
socioeducativo são pessoas próprias dos locais de
prestação de serviço que estarão incumbidos de
acompanhar qualitativamente o cumprimento da
medida do adolescente.
5.2.1.2. Específico para entidades e/ou programas
que executam a medida socioeducativa de
liberdade assistida
O cumprimento em meio aberto da medida
socioeducativa de liberdade assistida tem como
objetivo
estabelecer
um
processo
de
acompanhamento,
auxilio
e
orientação
ao

adolescente. Sua intervenção e ação socioeducativa
deve estar estruturada com ênfase na vida social do
adolescente
(família
escola,
trabalho,
profissionalização e comunidade) possibilitando,
assim, o estabelecimento de relações positivas que
e base de sustentação do processo de inclusão
social a qual se objetiva. Desta forma o programa
deve ser o catalisador da integração e inclusão
social desse adolescente.
Na execução da medida socioeducativa de liberdade
assistida a equipe mínima deve ser composta por
técnicos de diferentes áreas do conhecimento,
garantindo-se o atendimento psicossocial e jurídico
pelo próprio programa ou pela rede de serviços
existente, sendo a relação quantitativa determinada
pelo numero de adolescentes atendidos:
1) Em se tratando da Liberdade Assistida
Comunitária (LAC), cada técnico terá sob seu
acompanhamento e monitoramento o máximo de
vinte orientadores comunitários. Sendo que cada
orientador comunitário acompanhara ate dois
adolescentes simultaneamente;
2) Em se tratando Liberdade Assistida Institucional
(LAI), cada técnico acompanhara simultaneamente
no máximo a vinte adolescentes. (grifamos)
Não se olvide que o SINASE, tal qual previsto já
pelo CONANDA em 2006, orienta-se não só pelas normativas
nacionais, como a Constituição Federal e o Estatuto da Criança
e do Adolescente, mas também por normas internacionais das
quais o Brasil e signatário, tais como a Convenção da ONU
sobre os Direitos da Criança, o Sistema Global e Sistema
Interamericano dos Direitos Humanos, as Regras Mínimas das
Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil - Regras
de Beijing -, e as Regras Mínimas das Nações Unidas para a
Proteção dos Jovens Privados de Liberdade.
Tem-se, então, que este é o padrão quantitativo
que deveria ser seguido por qualquer programa de atendimento
socioeducativo que busque o cumprimento da lei, das normas

constitucionais e internacionais tão caras à área da Infância e
Juventude.
Entretanto, a execução das medidas socioeducativas
em meio aberto não pode ser delegada a educadores e a
entidades de forma precária, sem que estes recebam
orientação ou preparo e muito menos pode o atendimento
socioeducativo restringir-se aos atendimentos sociais oferecidos
pelo Centro Especializado de Referência de Assistência Social
(CREAS) municipal, sem qualquer planejamento ou proposta de
atendimento, em evidente afronta ao contido no ordenamento
jurídico pátrio.
O atendimento social realizado com exclusividade
pelos CREAS não atende ao determinado pela lei, já que
expressamente previsto que o atendimento deve ser
INTERDISCIPLINAR,
MULTIDISCIPLINAR,
INTERSETORIAL
devendo participar, em rede, entre outros atores, educação,
saúde, cultura, habitação, trabalho, profissionalização e,
também, a assistência social como um de seus pilares, mas
apenas UM e não o único. O encaminhamento dos adolescentes
e suas famílias aos programas sociais é importante mas não é o
fim das medidas socioeducativas.
Ora,
segundo
previsão
legal,
as
medidas
socioeducativas
devem
ter
respaldo
em
programas
socioeducativos, que por sua vez devem apresentar uma
proposta de atendimento adequada, individualizada, com
conteúdo predominantemente pedagógico, programas estes
que obrigatoriamente devem ser registrados no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 90,
caput, da Lei nº 8.069/90), contemplando abordagens
múltiplas e intersetoriais, extensivas às famílias dos
adolescentes.
Porém, a inexistência de uma efetiva Política Pública
Municipal Socioeducativa impede a eficácia do atendimento de
adolescentes que, embora envolvidos com a prática de atos
infracionais,
necessitam
para
além
de
medidas
de
responsabilização, de encaminhamentos de caráter protetivo,
não só a ele como também à sua família. Diferentemente do

sistema aplicado aos imputáveis, no sistema juvenil a punição
não é o fim da medida.
Sem dúvida alguma o atendimento socioeducativo
só atingirá os objetivos pedagógicos previstos na lei se ocorrer
de maneira planejada, através de trabalho interdisciplinar. Não
se pode perder de vista que muitas vezes, infelizmente, é
através de um encaminhamento de medida socioeducativa que
o adolescente tem seu primeiro contato com os programas de
atendimento disponíveis em seu Município.
O técnico do CREAS não possui condições de
sozinho realizar os encaminhamentos da área da educação, de
saúde, de encaminhamento ao mercado de trabalho, de
moradia, de esporte, por mais capacitado que seja. A qualidade
do atendimento socioeducativo só ocorrerá se cada um dos
agentes, técnicos em suas áreas, trabalhar em rede, tendo
como meta o atendimento do adolescente e sua família.
Liberdade assistida sem orientação e sem
assistência é só liberdade e não medida socioeducativa,
prestação de serviços sem orientação e planejamento é castigo.
Não se pode imaginar que um adolescente que
cometeu um ato infracional possa conversar com um técnico da
Liberdade Assistida a cada 30, 45 dias e que este técnico
apenas indique a ele que deve ele, o próprio adolescente,
sozinho, realizar sua matricula em estabelecimento de ensino,
procurar um curso profissionalizante, um emprego, um
tratamento toxicológico. A Liberdade Assistida pressupõe que o
adolescente tenha apoio, acompanhamento, incentivo.
No mesmo sentido não se pode imaginar que um
adolescente vincule-se a uma medida socioeducativa de
Prestação de Serviços à Comunidade se o adolescente é
encaminhado a um local em que não é bem recebido, em que é
visto como ‘infrator’, como ‘peso’ para a instituição e
principalmente se são dadas ao adolescente funções sem
pertinência, de mero uso da força física, sem ao menos lser
questionado sobre suas aptidões e interesses.

Infelizmente, no Município de Curitiba a falta de um
Sistema de Atendimento Socioeducativo e a ineficácia do
atendimento precário prestado também era a realidade. Se o
Estatuto da Criança e do Adolescente já determinava o
atendimento socioeducativo através de programas específicos,
desde a publicação da Lei do SINASE a elaboração de um Plano
Municipal Decenal, a criação de Programas de Atendimento
Socioeducativo Municipal passou a ser obrigatória, com todas
as especificações previstas em lei.
Porém, o Município de Curitiba, capital deste Estado,
não
tinha
qualquer
programa
institucionalizado
e,
consequentemente, não tinha atendimento prestado com
interdisciplinaridade.
Algumas regionais de Curitiba atendiam os
adolescentes em cumprimento de medida de Liberdade
Assistida apenas uma vez por mês, ou até mesmo menos que
isto, deixando o adolescente totalmente desamparado,
desorientado justamente na medida mais gravosa em liberdade
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Esta realidade precisava alterar-se, notadamente
porque a experiência demonstrava que a quantidade e a
gravidade dos atos infracionais crescia assustadoramente. Os
cerca de 1.400 adolescentes atendidos anualmente no
Município estavam tendo seus direitos violados e a fiscalização
do cumprimento das medidas judicialmente impostas também
não ocorria. A impunidade reinava.
A partir do diagnóstico feito, e cumprindo sua
obrigação de fiscalização, o Ministério Público, através da 1.ª
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, setor de adolescentes em
conflito com a lei, instaurou, em 16 de abril de 2.013,
Procedimento Administrativo, buscando verificar as condições
de fiscalização e execução das medidas socioeducativas em
meio aberto no Município de Curitiba.
Entretanto, em razão da dificuldade em apurar o
real atendimento prestado no Município, o Ministério Público,

em novembro de 2.013, acabou por converter o Procedimento
Administrativo em Inquérito Civil Público.
Durante o tramitar do referido procedimento
investigatório, o Ministério Público realizou inspeção e
constatou que alguns CREAS atendiam mais de 100
adolescentes cumpridores de Liberdade Assistida e Prestação
de Serviços à Comunidade com apenas UM TÉCNICO e que os
Planos Individuais de Atendimento, preconizados pela Lei n.º
12.594/12 como documentos técnicos elaborados por EQUIPE
INTERDISCIPLINAR, eram elaborados por um técnico, ou no
máximo dois, sem nenhum caráter de interdisciplinaridade,
burlando claramente o dispositivo legal, mais uma vez em claro
prejuízo aos adolescentes.
Ainda no decorrer das investigações, recebeu o
Ministério Público cópia dos relatórios das inspeções realizadas
nos CREAS pelo Poder Judiciário, em cumprimento de
determinações do Conselho Nacional de Justiça. Em tais
inspeções constatou o magistrado que realmente as equipes de
atendimento socioeducativas não tinham técnicos em número
suficiente.
Constatada a irregularidade o Ministério Público
ajuizou, em março de 2.014, Ação Civil Pública impondo a
obrigação de instituir o Serviço de Atendimento Socioeducativo
do Município de Curitiba, criando e mantendo um programa de
atendimento específico para cada uma das medidas
socioeducativas em meio aberto, proporcionando meios para
que os adolescentes fossem vinculados às medidas
socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviços à
comunidade e obrigação de reparar o dano, em respeito ao
disposto nos artigos 100, caput e parágrafo único, incisos VII e
VIII e 120, da Lei n.º 8.069/90 e artigo 5.º a Lei n.º
12.594/12, determinando, inclusive, a adequação do
orçamento público municipal.
Após a concessão da liminar pleiteada conseguiu-se
abrir o diálogo com o Município buscando a elaboração de
Termo de Ajustamento de Conduta.

Após diversas reuniões, com a composição pelo
Município de equipe técnica específica e a criação da
Coordenação do Sistema Socioeducativo passou o Município,
com a participação e o apoio do Ministério Público, a elaborar o
Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo e os Programas
de Atendimento Socioeducativos Municipais.
O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo e
os Programas de Atendimento Socioeducativos Municipais
foram elaborados, submetidos à análise do Ministério Público e
aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente local, conforme determina o artigo 90, §1º, da Lei
nº 8.069/90.
Com isto, a mudança do paradigma ocorreu. As
equipes passaram a ser interdisciplinares, compostas de
técnicos das Secretarias Municipais da Educação, Saúde e
Fundação de Ação Social, tendo suporte técnico de
atendimento das Secretarias de Esporte, Lazer e Juventude,
Trabalho e Emprego, Fundação Cultural de Curitiba e Guarda
Municipal.
Buscando melhorar o programa as equipes de
atendimento socioeducativo estão sendo gradativamente
retiradas do interior das estruturas físicas dos CREAS,
passando a política socioeducativa a ser executada nos
denominados Portais do Futuro, unidades que congregam todas
as políticas para a juventude do Município, com a real inclusão
dos adolescentes cumpridores de medidas na sociedade. Das
09 regionais de atendimento do Município de Curitiba, três
iniciaram o atendimento intersetorial em janeiro, três em junho
e as outras três iniciarão os atendimentos em dezembro,
dentro de um cronograma estabelecido juntamente com o
Ministério Público.
Além disto, a fim de garantir a implementação dos
Programas em meio aberto, foram inseridas na Lei
Orçamentária Anual de 2.015 rubricas orçamentárias
específicas para os programas do SINASE e foi publicado o
Decreto Municipal n. 341/15 que institui o Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo e cria a Comissão Intersetorial de

Acompanhamento
Socioeducativo.
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Com o início da implementação dos Programas em
meio aberto, pode-se observar nos primeiros meses de
atendimento interdisciplinar que a reiteração infracional, que
segundo levantamento realizado pela equipe da 49.ª Vara
Judicial de Curitiba- Vara da Infância e Juventude de
Adolescentes em Conflito com a Lei oscilava até 2014 de 21 a
25%, atualmente, com menos de seis meses de implementação
dos programas, passou a 17%, demonstrando com isto que é
possível sim, através de um trabalho efetivo e interdisciplinar
atingir os objetivos propostos para as medidas socioeducativas
aplicadas. Saliente-se que os programas municipais estão
apenas no início de sua implementação.
Outrossim, em relação a medida de reparação de
danos, o Município de Curitiba tem executado, em conjunto
com o Ministério Público e a equipe da 49. ª Vara Judicial Vara da Infância e Juventude de Adolescentes em Conflito com
a Lei, programa específico para o combate dos atos infracionais
de pichação.
Quando do cometimento de atos infracionais
previstos no artigo 65 da Lei n.º 9.605/98 os adolescentes são
encaminhados para palestras e ações educativas sob a
responsabilidade da Guarda Municipal. Os adolescentes e seus
responsáveis participam de palestra educativa na sede da Vara
da Infância e lá são convidados para a realização de ações de
‘despiche’, realizando, junto com os servidores do Município e
os agentes da Guarda Municipal, a restauração de locais
públicos alvos da pichação. Desde a implementação da ação
concreta, a reiteração infracional de atos de pichação que era
de 27% entre os adolescente hoje está em 3%.
Conclui-se da experiência vivenciada no Município
de Curitiba que a efetiva participação do Ministério Público não
só na fiscalização, no ajuizamento de ações mas também no
acompanhamento e na efetiva participação na implementação
das Políticas Públicas é capaz sim de transformar a realidade
social, cumprindo uma das missões do Ministério Público.

Além disto, conclui-se que a implementação de
programas socioeducativos que contemplem propostas de
atendimento adequada, elaborada e executada de forma
interdisciplinar é capaz de tornar possível o alcance dos
objetivos pedagógicos aos quais se propõem, por força de lei,
as medidas socioeducativas em meio aberto.

Bullying e Cultura da Paz
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Resumo
O bullying é uma forma de violência que atinge,
diretamente, o ambiente escolar. O fenômeno vem sendo
estudado para que possa ser melhor identificado, a fim de ser
prevenido, como estímulo à cultura da paz. Precisa da
compreensão integrada da família, da escola e da sociedade
para que se promovam os valores humanos, a ética e a
cidadania.
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Introdução
O bullying é um dos temas mais importantes da
atualidade. O presente texto objetiva abordar a origem e
conceituação da expressão bullying, bem como as formas para
detectar a sua ocorrência.
Procura compreender a legislação nacional sobre o
tema, para a concepção de uma política antibullying, que
envolva a capacitação de profissionais da educação, pais e
familiares, bem como sensibilize toda a sociedade.
É enfatizado que o bullying é uma forma de
violência, que atinge especialmente crianças e adolescentes, e
deve ser prevenido e combatido com educação para os Direitos
Humanos.

Origem e conceito de bullying
A expressão "bullying", de origem inglesa, está
sendo incorporada à língua portuguesa para descrever atos de
violência física, psicológica ou moral, de forma repetitiva e
intencional, praticados por um indivíduo ou por um grupo de
pessoas contra sujeitos incapazes de promover sua
autodefesa20.
Entretanto, é controverso se os atos considerados
como bullying possuem como agentes apenas os estudantes ou
também se é possível verificar professores e outras pessoas da
sociedade que praticam ou instigam a realização do bullying.

20 Comportamento insistente de quem procura intimidar, por meio de
violência física ou psicológica, alguém que é incapaz de se defender
geralmente em ambiente escolar. Cfr. HOUAISS, Antônio. Dicionário da
língua portuguesa. 4a ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. p. 121.

Todo bullying é uma violência, mas nem toda
violência é bullying21. Para que tal fenômeno se caracterize, é
preciso que os comportamentos agressivos ocorram entre
pares em situação desigual de poder, em que a vítima tem
dificuldade de se defender. Por isso, o bullying não se confunde
com o assédio moral, que envolve a exposição de trabalhadores
a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e
prolongadas, que podem culminar na pressão para que a vítima
desista do seu emprego22.
Porém, é certo que o bullying atinge de modo
especial o ambiente escolar23. Diante do aumento da violência
nas escolas, os profissionais da educação, pais, estudiosos do
direito e a sociedade passaram a debater o fenômeno do
bullying, para buscar formas de melhor identificá-lo para não
se prejudicar o pleno desenvolvimento de crianças e
adolescentes.
Para a caracterização do bullying, é preciso
considerar, pelo menos, três fatores24: a) frequência: a
violência deve acontecer repetitivamente; b) intensidade: a
violência deve causar sofrimento físico, psicológico ou moral; c)
intencionalidade: a violência deve ser intencional.

21 MACHADO, Juliana Schweidzon. Bullying: práticas positivas de
prevenção na escola. Rio de Janeiro: Ministério Público do Rio de
Janeiro, 2014. p. 34.
22 ALBINO, Priscila Linhares; TERÊNCIO, Marlos Gonçalves.
Considerações críticas sobre o fenômeno do bullying. Revista jurídica do
Ministério Público catarinense, vol. 15, jul./dez./2009, p. 169-195.
23 MARRA, Cecília Auxiliadora dos Santos; TOSTA, Sandra de Fátima
Pereira. Violência escolar: percepção e repercussão no cotidiano da
escola. In: Síndrome do medo contemporâneo e a violência na escola.
Coord. Luiz Alberto Oliveira Gonçalves Gonçalves e Sandra de Fátima
Pereira Tosta. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 153-190.
24 MACHADO, Juliana Schweidzon. Idem. p. 34.

O bullying expõe as crianças e/ou adolescentes a
situações constrangedoras e até mesmo a agressões físicas25.
Caracteriza-se por atitudes agressivas, intencionais e repetidas,
que acontecem sem motivação evidente, como resultado do
desprezo ou da intenção de humilhar o outro, adotadas por um
ou mais estudantes contra a vítima que tem dificuldades de se
defender, mostrando-se vulnerável às agressões26. Isso ocorre
porque essas crianças e adolescentes têm dificuldade de lidar
com a pressão da vida em sociedade, com sentimentos de raiva
e frustração, por apresentarem baixo nível de habilidades
sociais e de autoproteção, além de possuírem comportamentos
agressivos ou passivos prejudiciais ao seu bem estar e
desenvolvimento saudável27.
Dentre os principais fatores para alguém praticar
bullying, incluem-se28: i) falta de limites nos processos
educacionais no contexto familiar; ii) carência de um modelo de
educação capaz de associar a autorealização com atitudes
socialmente produtivas e solidárias, o que leva os agressores a
procurar se afirmar por meio de ações egoístas e maldosas; iii)
vivência de situações momentâneas como separação
traumática dos pais, ausência de recursos financeiros, doenças
na família etc; iv) falta de empatia (sentimento essencial para
o exercício do altruísmo), o que faz com que essas crianças e
adolescentes apresentem a transgressão como base estrutural
de suas personalidades.
O bullying pode ser verbal (como insultar, ofender,
falar mal, colocar apelidos pejorativos), de ordem física e
material (como bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou

25 LOPES NETO, Aramis A. Bullying: comportamento agressivo entre
estudantes. J. Pediatr, Porto Alegre, v. 81, n. 5, Nov. 2005, p. 164-172.
26 LOPES NETO, Aramis A. Injúrias intencionais (violência): bullyingcomportamento afressivo entre estudantes. In: Tratado de Pediatria. Org.
Fábio Ancona Lopez e Dioclécio Campos Júnior.. Barueri: Manole, 2007.
p. 137.
27 MACHADO, Juliana Schweidzon. Idem. p. 36.
28 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying. Cartilha 2010- Projeto Justiça
nas Escolas. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2010. p. 8-9.

destruir pertences da vítima), psicológica e moral (como
humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar e difamar),
sexual (como abusar, violentar, assediar e insinuar) e virtual
ou ciberbullying (quando praticado por meio de ferramentas
tecnológicas, como celulares, filmadoras e internet; ao ser
propagado pelas redes sociais, o efeito multiplicador do
sofrimento das vítimas pode ser imensurável)29.
A identificação das práticas de bullying podem variar
conforme o gênero. Nos homens, geralmente, a conduta se
caracteriza por ações expansivas e agressivas. Nas mulheres, é
mais comum as manifestações implícitas, como fofocas, boatos,
olhares, sussurros e isolamento das colegas30.
O ciclo do bullying envolve as figuras da vítima, do
agressor e da testemunha, mas também dizem respeito a toda
comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e
familiares).
Há três tipos de vítimas de bullying, que são
classificadas em típicas, provocadoras e agressoras. As típicas,
na maioria das vezes, apresentam sinais de timidez, aparência
frágil, bem como não conseguem reagir aos comportamentos
agressivos dirigidos a ela. Já as vítimas provocadoras são as
capazes de instigar as pessoas agressivas contra si mesmas.
Enquanto que as vítimas agressoras são aquelas que repassam
os maus tratos sofridos em outra vítima escolhida por ela,
como forma de compensação.
Em qualquer um desses casos, podem ser
constatados círculos viciosos, que fazem do bullying um

29 Idem. p. 7-8.
30 ALVES, Márcia Renata Ferreira. Consequências penais na prática do
bullying. Lorena: Centro Universitário Salesiano de São Paulo, 2011.
Disponível
em:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m_BBhzEddcJ:www.revista.unisal.br/lo/index.php/revdir/article/download/103/
67+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 31de Maio 2015.

problema difícil de ser controlado, na medida em que as
vítimas também aceitam, fomentam ou provocam a violência31.
Por outro lado, há as pessoas que assistem as
agressões praticadas pelo agente. Tais espectadores podem ser
classificados em passivos, ativos e neutros. Os passivos são
aqueles que, ao presenciarem cenas de violência, estão
propensos a sofrer as consequências psíquicas, porque suas
estruturas psicológicas são frágeis32. Os ativos são aqueles que
dão apoio aos agressores, geralmente com risadas e incentivos
verbais. Já os espectadores neutros não demonstram nenhuma
sensibilidade ou senso crítico quando presenciam situações de
bullying33.
Infelizmente, essa prática é muito comum no
cenário escolar, com consequências psicológicas e sociais
sérias, especialmente para as vítimas.

Bullying na sociedade brasileira
O bullying é um conjunto de comportamentos
agressivos, físicos, psicológicos ou morais, que inclui diferentes
formas de discriminação, exclusão e humilhação, que ocorrem
sem motivação evidente e de maneira reiterada.
Na escola, envolve, de modo geral, um aluno com
mais força contra outro estudante que não consegue encontrar
um modo eficiente para se defender e que acaba se colocando
em uma posição de submissão34. Nesse caso, além da própria

31 Idem. Ibidem.
32 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas.
Rio de Janeiro. Objetiva, 2010. p. 43.
33 Idem. p. 37-46.
34 GOMES, Ana Elizabeth Gondim e REZENDE, Luciana Krauss.
Reflexões sobre Bullying na realidade brasileira utilizando a técnica da
análise
de
conteúdo:
revisão
bibliográfica.
(Disponível
em:

agressão e/ou humilhação, há a vitimização decorrente das
repetições desses atos perante o grupo social.
As consequências mais comuns do bullying incluem
a fragilização da saúde física e mental, dificuldades de
socialização, baixo rendimento escolar, ansiedade, isolamento
social, desinteresse, agressividade, irritabilidade, passividade,
distúrbios de alimentação e/ou do sono e baixa autoestima.
Muitas atitudes comportamentais podem causar
sequelas para a vida toda da vítima, a depender da
predisposição genética e da intensidade das agressões. O
bullying pode criar traumas e transtornos emocionais que
podem ser levados para a vida adulta (como a síndrome do
pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia social e ansiedade
generalizada), a exigir o apoio psiquiátrico e/ou psicológico
para a superação do problema, e, nos casos mais graves,
podem observar quadros de esquizofrenia, homicídio e
suicídio35.
O combate ao bullying exige a intervenção de
profissionais capacitados para instruir todas as pessoas
envolvidas nesse cenário de violência, sejam elas autores,
vítimas, espectadores, educadores ou responsáveis, para que
seja possível a prevenção, a redução ou a reparação dos danos
causados.
Ademais, é preciso um estudo
família envolvida no bullying, para que
acompanhem as vítimas ao longo da
tampouco, os agressores continuem fazendo

dos alunos e da
os traumas não
sua vida36 nem,
novas vítimas.

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCBS/PosGraduacao/Docs/Cadernos/Volume_11/Gomes_e_Rezende_v_11_n_1_2
011.pdf Acesso em: 14/04/15).
35 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying. Cartilha 2010- Projeto Justiça
nas Escolas. Cit. p. 9.
36 Idem. Ibidem.

O combate ao bullying se fundamenta no
reconhecimento e na valorização das diferenças e das
diversidades. Traz importantes desafios éticos37 que exigem a
transmissão de valores humanos para as crianças e
adolescentes. As políticas antibullying devem estar fundadas no
fortalecimento dos laços de solidariedade e de uma educação
para a mediação de conflitos, baseada na cultura da paz, em
que se reconheça o respeito e a reciprocidade mútuos, para se
evitar a propagação da violência.
A violência nas escolas é um problema social grave
e complexo. Uma das grandes questões a serem enfrentada
pela sociedade brasileira é a promoção do respeito entre as
pessoas e as suas diferenças. Para tanto, crianças,
adolescentes e adultos devem assumir suas responsabilidades
enquanto cidadãos.
As escolas influenciam diretamente a convivência
social e podem aproximar pessoas, a partir da compreensão
das suas diferenças.
Porém, pesquisa realizada pela Associação Brasileira
Multiprofissional de Proteção à infância e à Adolescência
(ABRAPIA)38 constatou que as maiorias das escolas brasileiras
não possuem projeto de ação antibullying39. Nessa pesquisa,

37 A ética permite gerenciar os conflitos e apontar caminhos para a
construção pessoal e coletiva. Serve, ainda, para advertir contra as
ameaças de destruição do bem comum e da justiça, bem como chamar
atenção para o respeito que se deve ter aos outros seres humanos. Cfr.
BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília:
Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Secretaria Nacional de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. p. 37.
38 A ABRAPIA é uma entidade privada com fins públicos, idealizada pelo
pediatra Lauro Monteiro e fundada em 1988 no Rio de Janeiro, que tem
como objetivo a defesa e a promoção dos direitos de crianças e
adolescentes. Atualmente suas pesquisas estão disponíveis no site:
www.observatóriodainfancia.com.br.
39 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA MULTIPROFISSIONAL DE PROTEÇÃO À
INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - ABRAPIA. Bullying: violência na escola.

verificou-se que a ocorrência de bullying é maior nas escolas
em que há rotatividade de professores, o que, aliado a
ausência de projeto de ações efetivas, aumenta a incidência de
violência no meio escolar. Além disso, a pesquisa revelou que
40,5% dos 5.785 alunos de 5ª a 8ª séries, que responderam as
perguntas, admitiram estar envolvidos em situações de bullying
nas escolas, sendo que 16,9% eram vítimas, 10,9% eram
vítimas/agressoras e 12,7% agressores.
Com efeito, o fenômeno do bullying deve ser
combatido com urgência, a começar com a adoção de
estratégias para proteger crianças e adolescentes de praticar
ou sofrer bullying que incluam o estímulo à liderança positiva, a
importância de todos os problemas serem comunicados (as
vítimas, contudo, muitas vezes, não pedem ajuda aos pais ou
às autoridades escolares com receio de receber possíveis
retaliações, não serem populares nas escolas ou pouparem
seus pais de terem um filho frágil ou covarde40), a nãotolerância com atitudes agressivas e o ensino de habilidades
pessoais que permitam que os estudantes sejam protagonistas
de sua própria segurança física e emocional41.
É necessário envolver e capacitar professores e
funcionários, bem como a família e os estudantes, sendo
recomendada a criação de comitês antibullying, para que a
escola se torne um espaço democrático capaz de desenvolver o
respeito aos direitos humanos e de promover o exercício da
cidadania42.

Disponível em: <http://www.observatoriodainfanicia.com.br>. Acesso
em: 17 out. 2008.
40 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying. Cartilha 2010- Projeto Justiça
nas Escolas. Cit. p. 12.
41 MACHADO, Juliana Schweidzon. Idem. p. 45.
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A educação é fator de desenvolvimento capaz de
modificar e transformar vidas, promover a cidadania e tornar o
ser humano mais responsável e solidário. É, portanto, um
instrumento indispensável para que a pessoa reconheça a si
próprio como agente ativo na modificação da mentalidade de
seu grupo e se torne protagonista na construção de uma
sociedade democrática43.
O envolvimento da família é muito importante, para
que seja oferecido suporte emocional adequado aos estudantes
e para que eles continuem, em casa, a perpertuação da cultura
da paz e respeito ensinada nas escolas44.
A ausência de uma estratégia definida para
combater o bullying fortalece o círculo da violência, diminui a
eficácia da educação na transformação dos seres humanos e
incentiva as práticas sociais injustas.

Da legislação nacional
Fundamentos para tratar, de forma abrangente, da
questão do bullying no Brasil podem ser extraídos de regras
dispersas pelo ordenamento jurídico brasileiro.
O direito à convivência comunitária e a proteção das
crianças e dos adolescentes contra toda forma de violência está
presente na legislação brasileira.
O artigo 227, caput, da Constituição Federal
assegura os direitos 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,

43 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Cit. p.
11 e 44.
44 MACHADO, Juliana Schweidzon. Idem. p. 45.

além de colocar crianças e adolescentes a salvo de todas as
formas de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90) ressalta, de maneira ainda mais específica, a
necessidade de proteção desses seres em desenvolvimento e
em situação de maior vulnerabilidade45.
O artigo 5º da Lei nº 8.069/90 afirma que nenhuma
criança ou adolescente será objeto de qualquer negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma de qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais.
Já os artigos 15, 17 e 18 do Estatuto da Criança e
do Adolescente cuidam do direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade. O artigo 15 acentua que a criança e o adolescente
têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O
artigo 17 protege o direito ao respeito que consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança
e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos
espaços e objetos pessoais. Por sua vez, o artigo 18 estabelece
que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
No âmbito do direito à educação, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) prevê, no
artigo 3º, que o ensino será ministrado com base em
determinados princípios, dentre os quais o do respeito à
liberdade e apreço à tolerância.

45 SILVA, Márcia Valéria Almeida da; RIBEIRO, Vanessa matos; DINIZ,
Samilly Oliveira. Bullying: práticas positivas de prevenção na escola. Rio
de Janeiro: Ministério Público do Rio de Janeiro, 2014. p. 11-15.

Com efeito, a educação brasileira deve buscar
formas de convivência escolar que promovam a alteridade e o
exercício de deveres como ponto de equilíbrio para a proteção
dos direitos da criança e do adolescente46.
Assim, o artigo 27, inc. I, da Lei nº 9.394/96 fixa,
entre as diretrizes para os conteúdos curriculares da educação
básica, a difusão de valores fundamentais ao interesse social,
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem
comum e à ordem democrática.
Ademais, o artigo 32, incisos III e IV, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, ao tratar do ensino
fundamental obrigatório, afirma que seu objetivo é a formação
básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade
de aprendizagem, para a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores, bem como o
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se
assenta a vida social.
O Conselho Nacional de Educação, em 30 de maio
de 2012, estabeleceu, na Resolução nº 1/2012, as diretrizes
nacionais para a Educação em Direitos Humanos. No artigo 5º,
caput, restou afirmado que a Educação em Direitos Humanos
tem como objetivo central a formação para a vida e para a
convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como
forma de vida e de organização social, política, econômica e
cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário.
A preocupação com a Educação em Direitos
Humanos está presente na agenda da Organização das Nações
Unidas, pelo menos, desde 1993, quando os artigos 78 a 82 da
Declaração do Programa de Ação de Viena enfatizaram ser a
Educação em Direitos Humanos essencial nos programas de
formação e informação, a fim de promover ações estáveis e
harmoniosas na sociedade.

46 Idem. p. 14.

Em 2003, o Brasil tornou oficial a Educação em
Direitos Humanos como política pública, com a instituição do
Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. O Decreto
nº 7.037/2009, atualizado pelo Decreto nº 7.177/2010,
disciplina o Plano Nacional de Direitos Humanos-3, cujo eixo V
versa sobre a Educação e Cultura em Direitos Humanos47.
No entanto, não há uma legislação nacional que
verse, especificamente, sobre a instituição de um Programa de
Prevenção e de Repressão do bullying nas escolas.
Vários Estados e Municípios, contudo, já legislaram
para a criação de programas de combate à violência nas
escolas.
Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Lei Estadual nº
3.441/2000 disciplinou o Programa de Prevenção da Violência
nas Escolas, com os seguintes objetivos: i) formar comissões
de prevenção da violência, suas causas e possíveis soluções; ii)
desenvolver ações educativas e de valorização da vida,
dirigidas às crianças, aos adolescentes e à comunidade; iii)
implementar outras ações identificadas como formas de
combate à violência; iv) aumentar o vínculo estabelecido entre
a comunidade e a escola; v) garantir a formação de todos os
integrantes da equipe técnica, do corpo docente e servidores

47 O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, ao explicitar tal
assunto, afirma se tratar de “um processo sistemático e multidimensional
que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes
dimensões: a) apreensão de conhecimentos históricos constituídos sobre
direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional
e local; b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem
a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; c)
formação de uma cultura cidadã capaz de se fazer presente nos níveis
cognitivo, social, ético e político; d) desenvolvimento de processos
metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens
e materiais didáticos contextualizados; e) fortalecimento de práticas
individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da
promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da
reparação das violações”.

operacionais da rede de ensino, com vistas a evitar a
ocorrência de violência nas escolas.
No Estado do Paraná, há a Lei nº 17.335/2012, que
institui o Programa de Combate ao bullying, por meio de equipe
interdisciplinar, a fim de que promovam atividades didáticas,
informativas, de orientações e prevenção.
Em Santa Catarina, foi editada a Lei Estadual nº
14.651, de 12 de janeiro de 2009, a qual dispõe sobre a
instituição do Programa de Combate ao bullying, de ação
interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas
públicas e privadas. No artigo 1º, parágrafo único, da referida
lei, o termo bullying está conceituado como sendo a prática de
atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, adotadas por um
indivíduo ou grupo de indivíduos contra outros, sem motivação
evidente, causando dor, angústia e sofrimento e, executadas
em uma relação desigual de poder, o que possibilita a
vitimização. Tal lei também classifica o fenômeno da seguinte
maneira: a) bullying verbal: apelidar, falar mal e insultar; b)
bullying moral: difamar, disseminar rumores e caluniar; c)
bullying sexual: assediar, induzir ou abusar; d) bullying
psicológico: ignorar, excluir, perseguir, amedrontar, aterrorizar,
intimidar, dominar, tiranizar, chantagear e manipular; d)
bullying material: destroçar, estragar, furtar, roubar; e)
bullying físico: empurrar, socar, chutar, beliscar, bater; e f)
bullying virtual ou cyber-bullying: divulgar imagens, criar
comunidades, enviar mensagens e invadir a privacidade, com o
intuito de assediar a vítima ou expô-la a situações vexatórias.
Ademais, no Município do Rio de Janeiro, a Lei nº
5.089/2009 dispõe sobre a inclusão de medidas de
conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no
projeto pedagógico elaborado pelas unidades públicas de
ensino, com os seguintes objetivos: i) prevenir e combater a
prática do bullying nas escolas; ii) capacitar docentes e equipe
pedagógica para a implementação das ações de discussão,
prevenção, orientação e solução do problema; iii) incluir regras
contra o bullying no regimento interno da escola; iv) orientar
as vítimas de bullying visando à recuperação de sua autoestima
para que não sofram prejuízos em seu desenvolvimento
escolar; v) orientar agressores, por meio de pesquisa dos

fatores desencadeantes de seu comportamento, sobre as
consequências de seus atos, visando torná-los aptos ao
convívio em uma sociedade pautada pelo respeito, igualdade,
liberdade, justiça e solidariedade.
De forma semelhante, em Curitiba, a Lei Municipal
nº 13.632/2010 determina que escolas públicas e privadas
estabeleçam uma política antibullying em sua gestão,
desenvolvendo planos locais para prevenção e o combate às
práticas de bullying.
No Congresso Nacional, tramitam projetos de leis
sobre o tema. O Projeto de Lei nº. 5.369/09, apresentado pelo
Deputado Federal Vieira da Cunha (PDT-RS), que institui o
Programa de Combate ao bullying, foi aprovado pela Câmara
dos Deputados e, remetido ao Senado Federal, também foi
aprovado, mas com mudanças. Atualmente, o Projeto aguarda
a apreciação pela Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Tal projeto,
na forma deliberada pelo Senado Federal, define bullying como
a "sequência de episódios de violência física ou psicológica,
intencionais e repetitivos, praticados reincidentemente por um
indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo, em uma
relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas,
produzindo na vítima prejuízos físicos, morais e/ou
psicológicos". Esse projeto de lei, também na forma aprovada
pelo Senado Federal, lista dez objetivos do que passa a
denominar Programa de Combate à Violência Sistemática: 1)
prevenir e combater a prática de violência sistemática
(bullying) no âmbito educacional; 2) capacitar profissionais da
educação e equipes pedagógicas para a implementação das
ações de discussão, prevenção, orientação e solução do
problema; 3) implementar e disseminar campanhas de
educação, conscientização e informação; 4) orientar familiares
e responsáveis para identificar e enfrentar situações de
violência sistemática (bullying); 5) garantir assistência
psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 6)
integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a
sociedade, para identificação, conscientização, prevenção e
combate ao problema; 7) promover a cidadania e o respeito ao
outro, nos marcos de cultura de não violência, de tolerância e
pautada pelos Direitos Humanos; 8) investir em medidas de

responsabilização articuladas a ação pedagógica voltada ao
agressor que promova mudanças de comportamento; 9)
promover medidas de conscientização, prevenção e combate a
todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes
de violência sistemática (bullying), ou de constrangimento
físico e psicológico cometidos por estudantes, profissionais da
educação e demais integrantes da comunidade escolar; 10)
proteger a integridade física e psicológica da vítima, priorizando
a garantia de sua permanência e a continuidade de suas redes
de sociabilidade no ambiente escolar.
É importante destacar, dentre tais objetivos, a
necessidade de capacitação dos profissionais da educação e das
equipes pedagógicas para a identificação do bullying. Afinal, o
artigo 56, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente torna
compulsória
a
comunicação,
pelos
dirigentes
de
estabelecimento de ensino fundamental, ao Conselho Tutelar,
dos casos de maus-tratos envolvendo seus alunos. As omissões
quanto a comunicação de suspeitas ou confirmação de maustratos contra criança ou adolescentes, por parte de professores
ou responsáveis por estabelecimento de ensino, pode acarretar
a infração administrativa, prevista no artigo 245 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, com a imposição de multa de três a
vinte salários, que deve ser aplicada em dobro em caso de
reincidência. Porém, grande parte das pessoas que trabalham
nas escolas e também nos Conselhos Tutelares não sabe
diagnosticar nem identificar qual o procedimento a ser
realizado em casos de bullying, pois a prevenção da violência
nas escolas nem sempre integrou a preocupação quanto à
formação desses profissionais48.
Crianças e adolescentes que são vítimas de bullynig
apresentam, normalmente, alguns sinais49. Na escola, ficam no
recreio isoladas do grupo ou busca estar perto de adultos para

48 SILVA, Elizângela Napoleão da; ROSA, Ester Calland de Sousa.
Professores sabem o que é bullying? Um tema para a formação docente.
Psicol. Esc. Educ., Maringá , v. 17, n. 2, dez./2013, p. 329-338.
49 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying. Cartilha 2010- Projeto Justiça
nas Escolas. Cit. p. 10.

protegê-las. Na sala de aula, apresentam postura retraída,
faltas frequentes, estão geralmente deprimidas, tristes,
ansiosas ou aflitas. Na atividades em grupo, são as últimas a
serem escolhidas ou são excluídas. Aos poucos, deixam de se
interessar pelas atividades e tarefas escolares. Também podem
apresentar
hematomas, arranhões, cortes ou roupas
rasgadas/danificadas.
Os pais e familiares também devem prestar atenção
nos sinais característicos do bullying50. Em casa, as vítimas
reclamam, com frequência, de problemas de saúde (como
dores de cabeça, enjoo, dor de estômago, tonturas, vômitos,
perda de apetite, insônia, mudanças frequentes e intensas de
estado de humor, com explosões repentinas de irritação ou
raiva). Em geral, não têm amigos ou se relacionam muito
pouco, havendo uma ausência de telefonemas, e.mails,
mensagens, torpedos, convites para festas e passeios com
colegas ou o grupo escolar. Além disso, costumam apresentar
desculpas para faltar, sem motivo, às aulas.
Por outro lado, o Projeto de Lei sob nº. 1.011/2011,
de autoria do Deputado Federal Fábio Faria (PMN/RN), define o
crime de intimidação escolar no Código Penal brasileiro, no
contexto dos crimes contra a honra, propondo a introdução do
artigo 141-A, com a seguinte redação: "Intimidação escolar
Art. 141-A - Intimidar o indivíduo ou grupo de indivíduos que
de forma agressiva, intencional e repetitiva, por motivo torpe,
cause dor, angústia ou sofrimento, ofendendo sua dignidade
em razão de atividade escolar ou em ambiente de ensino: Pena
- detenção de um mês a seis meses e multa. § 1º O Juiz pode
deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma
reprovável, provocou diretamente a intimidação. § 2º Se a
intimidação consiste em violência ou vias de fato, que por sua
natureza ou pelo meio empregado, se considerarem aviltantes:
Pena - detenção de três meses a um ano e multa, além da
pena correspondente à violência. § 3º Se a intimidação tem a
finalidade de atingir a dignidade da vítima ou vitimas pela raça,
cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou

50 Idem. Ibidem.

que seja portadora de deficiência: Pena - reclusão de dois a
quatro anos e multa. § 4º Considera-se intimidação escolar,
para os efeitos penais as atitudes agressivas, intencionais e
repetitivas, adotadas por um indivíduo intimidador ou grupo de
indivíduos intimidadores contra outro(s) indivíduo(s), sem
motivação evidente, causando dor, angústia ou sofrimento e,
executadas em uma relação desigual de poder, o que
possibilita a caracterização da vitimização". Tal projeto de lei
aguarda parecer na Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF).
É importante, destacar, ainda as iniciativas do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP). Em 2010, o CNJ editou a Cartilha
"Bullying: Justiça nas escolas" como parte do Projeto Justiça
nas Escolas. Em setembro de 2013, o CNMP criou o projeto
didático "Conte até 10 nas Escolas - Cartilha com roteiros de
aulas"51, com o objetivo de estimular e enriquecer o debate
entre direção, docentes, pais e alunos das unidades de ensino
quanto ao tema da violência e quais as formas de enfrentá-la.
O referido projeto foi dividido em 4 (quatro) temas, dentre os
quais a "Violência nas Escolas e Bullying".
O bullying também tem ocupado bastante espaço na
mídia. Destaca-se o episódio ocorrido na Escola Municipal Tasso
da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, que
causou a morte de vários estudantes e, logo depois, o suicídio
do autor dos disparos que se declarou, anteriormente, vítima
de bullying.
Apesar do crescente número de leis e de todos os
programas de apoio e divulgação, a maioria das escolas
brasileiras ainda não está preparada para enfrentar o problema
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Disponível
em:
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do bullying de maneira eficaz, embora reconheçam a existência
de uma cultura de violência que invade o ambiente escolar52.
O bullying é verificado de formas diferentes em cada
escola. Por essa razão, o seu enfrentamento não se resume a
"receitas prontas"53, devendo essa espécie de violência ser
analisada de forma contextualizada54. O tema não pode ser
mais encarado sem a seriedade necessária. Brincadeiras sem
graça, chacotas ou mesmo humilhações, não raramente,
podem ir além de meros comportamentos infantis ou
imaturos55, escondendo processos de vitimização que precisam
ser diagnosticados e tratados.
Logo,
é
indispensável
a
capacitação
dos
profissionais da educação para lidar com esse problema, a
maior conscientização de estudantes, pais e sociedade, além da
formação de equipes interdisciplinares para atuarem na área da
infância e juventude e a articulação de redes de proteção
envolvendo instituições como os Conselhos Escolares,
Tutelares, dos Direitos da Criança e do Adolescente e da
Educação, sem prejuízo do desenvolvimento de programas
voltados para a ressocialização e à recuperação tanto dos
autores quanto das vítimas e das testemunhas de bullying.

52 VENTURA, Alexandre; FANTE, Cleo. Bullying: intimidação no ambiente
escolar e virtual. Belo Horizonte: Conexa, 2011. p.123.
53 Idem, ibidem.
54 FREIRE, Alane Novaes; AIRES, Januária Silva. A contribuição da
psicologia escolar na prevenção e no enfrentamento do Bullying. Revista
Psicologia escolar e educacional, 16(1). Recuperado: 29 abr de 2013.
Disponível:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141385572012000100006. Acesso em: 18 de maio de 2015.
55 ESCOREL, Soraya Soares da Nóbrega. Bullying Escolar e a Visão do
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Problema.
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/11
41/R%20DJ%20Coment%20civil%20%20Bullying%20escolar%20%20soraya.pdf?sequence=1-p.4.

Os ciclos de bullying estão relacionados a falta de
habilidades essenciais relacionadas à prevenção da violência.
Na construção de um programa antibullying, devem ser
consideradas as seguintes habilidades para o desenvolvimento
pessoal:
tomada
de
decisões;
pensamento
criativo;
comunicação efetiva; autoconhecimento; lidar com emoções;
resolução de problemas; pensamento crítico; capacidade de
relacionamento
interpessoal;
empatia;
enfrentar
os
estressores56.
Além
disso,
é
necessário
aprofundar
os
conhecimentos quanto a aplicação da psicologia com crianças e
adolescentes, inclusive para buscar o aperfeiçoamento científico
para que seja possível diagnosticar, prevenir e combater a
ocorrência do bullying.
No contexto social, para perceber a violência e
identificar os fatos conforme as atitudes praticadas pelos
agentes no ambiente escolar, também é preciso entender as
causas que levam crianças e adolescentes a praticar o bullying.

Violência doméstica e bullying
Está cada vez mais comum crianças e adolescentes
presenciarem cenas de violência. O acesso à imagens e vídeos
explicitando cenas de agressões e humilhações estão
disponibilizadas
abertamente
para
serem
assistidas,
compartilhadas e propagadas para toda sociedade seja na
televisão seja na internet.
Aliás, não raro, os "trotes" acadêmicos extrapolam
os limites, provocaram diversas agressões e, infelizmente, até
morte de alunos.

56 MACHADO, Juliana Schweidzon. Idem. p. 40-41.

É importante destacar pesquisa realizada por Anna
C. Baltry a respeito dos efeitos provocados pelo bullying dentro
do âmbito familiar. Ela confirma que as crianças que
presenciam cenas de agressão no ambiente familiar
demonstram maiores riscos de cometer violência contra seus
pares e de serem vítimas de intimidação57. Ademais, o impacto
da violência doméstica teve resultado diferente para meninos e
meninas. De modo geral, os meninos que vivenciaram violência
doméstica de forma direta e/ou foram expostos à ela
demonstraram maior probabilidade de se envolverem em
situações de intimidação na escola, principalmente como
agressores58. Já as meninas que foram expostas à violência
psicológica entre os pais tiveram significativo envolvimento em
bullying como autor/alvo59.
O meio social em que as crianças e/ou adolescentes
vivem pode desencadear ou ser fator agravante para que elas
sejam autores ou vítimas de bullying. Por isso, torna-se
necessário o auxílio de equipes multidisciplinares e o
aperfeiçoamento técnico dos profissionais que possuem contato
direto com as crianças e adolescentes, em nível escolar, para
que possam melhor identificar a ocorrência de possíveis formas
de violências domésticas e se concluir se o estudante está em
situação de risco. Neste caso, os fatos devem ser levados ao
conhecimento dos Conselhos Tutelares, da Polícia, do Ministério
Público ou do Poder Judiciário, para evitar maiores traumas e
prevenir o bullying no meio social.
O ensinamento dos valores humanos, da ética, do
respeito às diferenças, da solidariedade e do altruísmo começa

57 FRANCISCO, Marcos Vinicius; LIBORIO, Renata Maria Coimbra. Um
estudo sobre bullying entre escolares do ensino fundamental. Psicol.
Reflex. Crit., Porto Alegre , v. 22, n. 2, 2009. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010279722009000200005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 abr. 2015.
58 Idem. Ibidem.
59 WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Violência intrafamiliar
e intimidação entre colegas no ensino fundamental. Cad. Pesqui., São
Paulo , v. 39, n. 138, p. 995-1018.

dentro de casa. É da responsabilidade dos pais, como
educadores de seus filhos, que deve ser estendido ao ambiente
escolar, onde crianças e adolescentes passam grande parte de
seu tempo60.
Por sua vez, a escola, com auxílio da família e da
comunidade, deve proporcionar um aprendizado que ultrapasse
o conteúdo dos currículos disciplinares. Uma das missões da
educação é formar um povo, isto é, ajudar as pessoas a sonhar
para que, juntas, possam construir um país melhor61. As
escolas devem ser o espaço para que professores e alunos
compartilhem seus sonhos, porque sem eles não há povo nem
a possibilidade da edificação de um país mais justo.
Diante do fenômeno da violência, a escola além de
realizar um papel de socialização, também deve buscar a
promoção dos Direitos Humanos e encontrar formas de
prevenir e evitar conflitos.
Como a existência de conflitos é inevitável, o
importante é aprimorar os espaços democráticos, pelo
empoderamento de todos os integrantes da rede escolar
(alunos,
responsáveis,
professores,
funcionários
administrativos e de apoio etc.). Casos de bullying devem ser
discutidos não apenas com as pessoas envolvidas no conflito,
mas também com a comunidade escolar e a família, para que
as responsabilidades sejam compartilhadas e o poder da
educação, da aprendizagem e da transformação de boas
práticas sejam valorizados62.
A não-repetição do bullying exige a permanente
observação do comportamento dos integrantes da comunidade
escolar, para que os valores humanos e as condutas éticas

60 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying. Cartilha 2010- Projeto Justiça
nas Escolas. Cit. p. 11.
61 ALVES, Rubem. Conversas sobre educação. 11a ed. Campinas: Verus
Editora, 2014. p. 8-9.
62 SILVA, Márcia Valéria Almeida da; RIBEIRO, Vanessa matos; DINIZ,
Samilly Oliveira. Idem. p. 26-27.

sejam fortalecidos e difundidos (inclusive por intermédio do
desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e
multidisciplinares), para servirem como exemplos de
pacificação. Nesse sentido, é importante construir propostas
metodológicas inovadoras em que o problema da violência,
presente na escola ou na comunidade, seja objeto de reflexão e
análise coletiva, para que todos os envolvidos possam buscar
soluções com fundamento nos direitos humanos.
Como a violência é socialmente constituída, a
previsão de programas e de políticas antibullying, aliado a
educação em direitos humanos na perspectiva interdisciplinar e
transversal (a ser considerada na construção dos Projetos
Político-Pedagógicos, dos Regimentos Escolares, dos Planos de
Desenvolvimento Institucionais e dos Programas Pedagógicos
das Instituições de Ensino Superior), serve para que os
profissionais da educação e os estudantes possam ser
capacitados para diagnosticar o bullying e, junto com as
famílias e a comunidade, inibir maiores danos psicológicos e
sociais às vítimas, além de propagar a cultura da paz.

Conclusão
A educação permite que as pessoas possam ser
reconhecidas como protagonistas na construção de uma
sociedade democrática e menos violenta. Disseminar a
formação ética, baseada nos valores da dignidade da pessoa
humana, liberdade, igualdade, justiça, paz e reciprocidade
fortalece os laços de solidariedade, emancipa os indivíduos para
defenderem interesses sociais relevantes, empodera os
cidadãos e os torna agentes de transformação social.
O respeito entre as pessoas e as suas diferenças
impõe a consciência dos deveres e o reconhecimento dos
direitos fundamentais. A aceitação da diversidade e o respeito à
diferença torna possível a convivência pacífica.
Direitos

Aliás, no Preâmbulo da Declaração Universal dos
Humanos, de 10 de dezembro de 1948, está

estabelecido que "o reconhecimento da dignidade inerente a
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais
e inalienáveis é fundamento da liberdade, da justiça e da paz
no mundo". Ainda, o artigo 1o desta Declaração enfatiza que
"todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em
relação uns com os outros com espírito de fraternidade".
Em sociedades marcadas pela exclusão, por
conflitos, por desigualdades estruturais, por injustiças
institucionalizadas
e
por
direitos
fundamentais
sistematicamente violados, cresce a violência, enfraquece a
cidadania e a democracia fica seriamente ameaçada.
Nesse contexto, a educação para os Direitos
Humanos deve ser priorizada para fortalecer o respeito à
dignidade de cada ser humano63, possibilitar o pleno
desenvolvimento da personalidade, promover o respeito às
diferenças e à igualdade, além de permitir a participação social
efetiva na construção de uma sociedade livre baseada na
cultura da paz.
O reconhecimento do outro como alguém que tem
dignidade e é sujeito de direitos fortalece os laços de
solidariedade. Permite que, pela educação, os conflitos sejam
prevenidos ou mediados de forma a evitar ou minimizar os
efeitos nocivos da violência nas escolas.
O bullying é um tipo de violência, por vezes
silenciosa, que atinge crianças e adolescentes. A ausência de
planos antibullying no âmbito escolar dificulta o seu
diagnóstico, prevenção e resolução, acentua a cultura da
violência e afasta a escola da promoção dos Direitos Humanos.

63 A dignidade da pessoa é a condição na qual cada ser humano pode
exigir ser tratado como semelhante a todos os demais,
independentemente do seu gênero, cor da pele, preferência sexual,
religião ou concepções de mundo. A dignidade permite que cada ser
humano seja único e irrepetível. Cfr. Luis Sime Poma. La educación en
derechos humanos: una pedagogía del reconocimiento. In: Hacia una
pedagogía de la convivencia. Lima: Fondo Editorial, PUCP, 2002. p. 22.

Portanto, é necessário que a sociedade tenha
atenção a esse problema para que seja possível a melhor
capacitação dos profissionais da educação, a formação de
equipes interdisciplinares e a atuação efetiva de redes de
proteção na área da infância e juventude (que incluem projetos
político-pedagógicos e regimentos internos construídos
coletivamente, com a participação ampla e democrática dos
estudantes,
grêmios
estudantis,
Conselhos
Escolares,
Tutelares, dos Direitos da Criança e do Adolescente e da
Educação), o maior envolvimento da família e da comunidade64,
bem como o desenvolvimento de estratégias para a
ressocialização e recuperação das vítimas de bullying, além da
educação dos agressores e das testemunhas para que o ciclo
de violência cesse e seja possível praticar o respeito, a
reciprocidade e a aceitação das diferenças.
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Notas introdutórias: a realidade a permissibilidade
e o Sistema de Justiça do Ttrabalho
Nas esquinas das grandes cidades, ou nos campos
interiores do Brasil, as cenas se repetem na ordinariedade da
vida: milhares de crianças e adolescentes em situação de
trabalho informal expõem suas vidas a inúmeros prejuízos de
ordem biológica, social, física e moral, relegando seu futuro às
amarras da exclusão social e perpetuando, pois, o círculo
vicioso da miséria.
Segundo dados do Censo 2010, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são, no Brasil, mais
de 3.4 milhões de crianças e adolescentes em situações de
exploração de trabalho.
Os números são vultosos, no entanto, a cena é tão
corriqueira que, para a boa parte da população, tal exploração
não causa repulsa, ou indignação, ou rechaço. Com efeito,
descortina-se nas pessoas, ao reverso, um sentimento de pena,
de aceitação e permissibilidade, afinal, é melhor que aquela
criança ou adolescente esteja ali trabalhando, buscando um
futuro melhor, ao invés de estar se dedicando ao roubo, ao
crime, às drogas.
E, então, surgem mil e uma idéias para justificar a
prática: o trabalho dignifica o homem e afasta as crianças das
coisas que não prestam..., o trabalho ensina a criança e o
adolescente a serem mais espertos..., o trabalho tira a fome...,
entre tantas outras. E neste turbilhão de ideias, aturdem a
alma, o comodismo e a resignação.
Mas será que isto é assim tão natural e passível de
aceitação e perpetuação?
Para
além
dos
argumentos
antropológicos,
sociológicos e biológicos que desconstroem essas falsas idéias,
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estes mitos de tolerância do trabalho infantil , é necessário
indagarem-se, num primeiro momento e em especial, os
membros do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do
Trabalho, que papel devem assumir, em seus misteres
institucionais, considerando os paradigmas do trabalho decente
e digno?
É este questionamento, pois, a pedra angular que
moverá a linha de argumentação a ser desenvolvida neste
artigo, a iniciar da caracterização do trabalho infantil como uma
das mais perversas violações de direitos humanos para, ao final
e corolário, descortinar novos olhares e tutelas mais eficazes do
sistema de justiça do trabalho contra o trabalho precoce, estes
sob o prisma da judicialização de políticas públicas.

O trabalho infantil e o paradigma dos direitos
humanos
A história dos Direitos Humanos no mundo, em
especial após a segunda guerra mundial, é a história de reação
aos absurdos. Realmente, os absurdos, no campo da violação
dos direitos, é que lançaram, no seio da consciência jurídica
mundial, o desejo e a necessidade de se ampliar o objeto do
que, até então, conhecia-se como direitos humanos, isto tudo
atrelado a um sistema protetor e garantidor da fruição de tais
direitos: vem a ONU e suas agências, multiplicam-se as
Declarações de Direitos, as Convenções e Tratados de Direitos
Humanos, moldam-se novas gerações de direitos, a exigir cada
vez mais do Estado e dos grupos sociais.

65 Para fins deste arrazoado, entenda-se trabalho infantil como toda
prestação de serviço realizada por menores de 18 anos, em troca de uma
contraprestação remunerada, ou não, mas sempre apreciável do ponto
de vista econômico, seja sob a modalidade de emprego, trabalho eventual
ou trabalho autônomo.

Sob essa revolução de compostura, no campo do
Direito, é que se define, então, com mais clareza e solidez
teórica, um novel paradigma jurídico para enxergar certas
realidades de violação: definem-se, pois, os mínimos
existenciais, para se garantir a dignidade da vida do ser
humano no Planeta Terra, abaixo do que nada se pode permitir
ou transigir.
Destarte, sob este signo, os mínimos existenciais,
uma vez violados por ações humanas, são aptos a gerar,
portanto, as mais gravosas reprimendas da Ordem Jurídica,
pois tais transgressões representam, em si, ataques aos pilares
mais basilares do Direito, capazes, inclusive - tal é seu grau de
nocividade - de gerar um sistema transnacional de proteção e
garantia, a partir da mitigação da soberania dos Estados e da
prevalência da Ordem Externa sobre a Interna.
Assim, os Direitos Humanos passam a ser
concebidos, com clareza, como normas indispensáveis à
garantia da vivência digna, do desenvolvimento e da
continuidade existencial dos seres humanos e da humanidade.
No campo do Trabalho - e considerando-se todos os
absurdos cometidos nos campos de concentração nazistas houve, por igual, um vigoroso movimento, sob os auspícios da
doutrina internacional dos direitos humanos. Definiu-se, com
maior robusteza, o paradigma do trabalho decente e do
trabalho
digno,
moldando-se
em
padrões
mínimos
indispensáveis, sem os quais não se poderia falar em dignidade
do homem trabalhador.
Destarte, nesse processo histórico, em especial por
conta do fortalecimento da Organização Internacional do
Trabalho, de suas normas e de sua Declaração de Princípios
Fundamentais de 1998, cria-se um sistema internacional de
Direitos Humanos do Homem Trabalhador, o qual erige o
paradigma do trabalho do trabalho decente como valor
fundante das relações de trabalho, paradigma este que não
pode transigir com o núcleo rígido dos citados mínimos,
fincados em quatro grandes pilares: não discriminação,
vedação do trabalho em condições análogas a de escravo,
liberdade sindical e vedação do trabalho infantil.

Aqui, então, abre-se o ponto de intercessão entre o
trabalho infantil e o sistema internacional de direitos humanos,
de modo que aquela prática passa ser considerada como ofensa
grave à Ordem Jurídica, passível das mais gravosas
reprimendas do Direito.
Essa abertura é protagonizada, basicamente, pela
Declaração
dos
Direitos
da
Criança
de
1989
e,
fundamentalmente, pela Convenção nº 138 (sobre a idade
mínima de admissão a qualquer trabalho e emprego) e nº 182
(sobre as piores formas de trabalho infantil), estas últimas da
Organização Internacional do Trabalho, as quais, em nível
global, traduzem, pois, o conteúdo do trabalho decente e
digno, sob o signo da não exploração do trabalho infantil.
Todas estas normas foram ratificadas pelo Estado Brasileiro.
Corporifica-se, aqui, o direito humano ao não
trabalho antes de certa idade, como mínimo a ser observado e
perseguido pelos Estados, cujo objetivo é salvaguardar as
crianças e os adolescentes de situações de trabalho prejudiciais
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa humana, garantindolhes, assim, condições dignas para sua plena conformação
física, moral, intelectual e psicológica.
No Brasil, esse defluir de coisas da Ordem
Internacional foi plenamente absorvido pela Ordem Interna.
Com efeito, confirmando a compostura de fundamentalidade
daquele direito, a Constituição Federal de 1988, no título dos
Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo relativo aos
Direitos Sociais, em art. 7°, XXXIII, proíbe qualquer trabalho
para menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendiz, a
partir dos 14. Proíbe, ainda, qualquer trabalho para menores
18 anos, nas atividades insalubres, perigosas ou prejudiciais ao
seu desenvolvimento moral. É, pois, um dos marcos
constitucionais da teoria da proteção integral e prioridade
absoluta de crianças e adolescentes no Direito Pátrio,
expressamente enunciada, em toda sua plenitude, no art. 227
da Carta de 1988.
Trata-se, pois, de uma faixa etária em que, por
opção constitucional, reconhece-se um tempo de não trabalho,
a fim de que crianças e adolescentes, pessoas especiais que

são, possam dedicar-se aos processos formativos de seu
desenvolvimento biopsicossocial, característico de tal fase da
vida humana.
Disto decorre, então, que, no âmbito do Direito
Pátrio, seja por conta dos influxos da Ordem Jurídica
Transnacional, seja por mandamento de porte constitucional, o
paradigma de análise da realidade de trabalho de crianças e
adolescentes deve ser, sempre, o olhar dos Direitos Humanos,
vale dizer, o direito ao não trabalho antes da idade mínima é
direito qualificado e especial, posto no Ordenamento Jurídico,
de onde retira seu fundamento de validade.
Por força desse caráter de direitos humanos, o
direito ao não trabalho antes da idade mínima se conforma de
um conjunto de atributos, que lhe reforçam o caráter de direito
especial, sobre o qual o Estado deve possuir um especial dever
de tutela e de preenchimento de seu núcleo. Nesse passar,
destacam-se, então, os seguintes atributos, os quais se
baseiam na doutrina sistematizadora do Professor Walter
Claudius Rothenburg, Doutor em Direito e Procurador da
República, no artigo “Direitos Fundamentais e Suas
Características”, publicado na Revista dos Tribunais - Cadernos
de Direito Tributário e Finanças Públicas - nº 29 - outubrodezembro de 1999:

A) Fundamentalidade
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Ora, os direitos fundamentais constituem a base
(axiológica e lógica) sobre a qual se assenta um ordenamento
jurídico. Esta fundamentalidade pode ser apreendida por meio
de dois vieses: i) a partir do conteúdo do direito com referência
aos valores supremos do ser humano e da dignidade da pessoa
humana; ii) a partir de sua topologia normativa, alocada na
Constituição, como norma-ápice. Concorrem, portanto, ambos

66 Neste trabalho, as expressões direitos
fundamentais serão tomadas como sinônimas.

humanos

e

direitos

os critérios (material e formal) para definir a fundamentalidade
de um direito. É justamente essa fundamentalidade que impõe
observância a um conteúdo básico e mínimo aos direitos
determinados, aquém do qual não se toleram contenções.
Assim, por força disso, pode-se dizer que o direito
ao não trabalho antes da idade mínima, como direito humano,
é dotado de fundamentalidade, seja porque integra a
compostura jurídica do princípio da dignidade da pessoa
humana, sendo atributo indispensável para a conformação do
valor do trabalho decente e digno, seja porque a Constituição
Federal de 1988 assim o declarou no título dos Direitos e
Garantias Fundamentais, no capítulo relativo aos Direitos
Sociais, em art. 7°, XXXIII.

B) Universalidade e internacionalização
Os direitos humanos são universais porque
inerentes à condição humana. Assim, realidades locais ou
ocasionais não possuem o condão de afastar o dever de
respeito e promoção dos direitos humanos, sem prejuízo dos
diferentes significados que um “mesmo” direito fundamental
(uma mesma expressão normativa) pode assumir em contextos
diversos.
Agregue-se a isso o caráter de internacionalização
dos direitos humanos, por meio de diversos diplomas
transnacionais, editados por comunidades de Estados, tais
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas, de 1948; a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também de
1948; a Convenção Européia dos Direitos do Homem, de 1950;
o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969 etc.
E não é só: internacionalizou-se, também, o sistema
de proteção e garantias desses direitos, criando-se Organismos
Internacionais com tal missão, bem como Tribunais
Internacionais, como a Corte de Haia, a Corte de Estrasburgo e
a Corte de São José da Costa Rica.

Desse modo, o direito fundamental ao não trabalho
antes da idade mínima é universal e internacional, devendo ser
respeitado por todos os Estados e pela Comunidade
Internacional. Ressalte-se, todavia, que o conteúdo dessa
expressão normativa não significa identidade de alcance em
todas as nações, pois deve haver certa ponderação em relação
ao nível de desenvolvimento sócio-econômico, de modo que,
em alguns Estados, a idade mínima pode ser de 16 anos; em
outros, 15 ou 14 anos; ou ainda, em alguns, o trabalho nos
setores da pecuária e da agricultura pode ser excluído do limite
etário. Importa, porém, que haja uma idade mínima, abaixo da
qual não se permita o trabalho.
Isto é mesmo garantido e previsto na Convenção nº
138 da Organização Internacional do Trabalho, a qual
possibilita que, dependendo do nível de desenvolvimento sócioeconômico de um dado Estado-signatário, possa se permitir
trabalho antes da idade de 15 anos, lá contemplada como o
mínimo, ou, ainda, faixa etária inferior, em certos setores
econômicos, desde que o país assim declare àquele organismo.
Ademais, reforçando, ainda, o caráter universal e
internacional do direito ao não trabalho antes da idade mínima,
é possível, por exemplo, apresentar queixa à Organização
Internacional do Trabalho, por descumprimento da Convenção
nºs 138 ou 182, as quais versam sobre trabalho infantil; ou
mesmo à Organização dos Estados Americanos, por
descumprimento do Pacto de San José, que apresenta
disposição semelhante.

C) Inalienabilidade
O titular do direito não pode se desatrelar de seus
direitos fundamentais. Vale dizer, seu elemento anímico é
desprezado pelo sistema jurídico, não produzindo qualquer
efeito sobre o direito de que é titular. Por força disso, os
direitos fundamentais não se perdem com o tempo, sendo
imprescritíveis inclusive quanto a seu exercício.

E assim não poderia ser diferente com o direito
fundamental ao não trabalho, posto que uma criança ou
adolescente não poderá trabalhar antes da idade mínima,
mesmo que sua vontade seja diametralmente oposta.
Destarte, o sistema jurídico desconsidera o
elemento anímico do sujeito, garantindo a fruição do direito
fundamental, ainda que seja contra a vontade do próprio
titular, pois aquele direito representa um valor tão caro e
especial ao sistema, que nem mesmo o não querer consegue
produzir efeitos sobre a própria existência do direito.

D) Indivisibilidade
A indivisibilidade de um direito fundamental deve
ser entendida a partir de duas miradas: uma sobre o próprio
direito fundamental, que se constitui uma unidade incindível
em seu conteúdo elementar; outra, sobre o conjunto dos
diversos direitos fundamentais, de modo que não se pode
aplicar apenas alguns dos direitos fundamentais reconhecidos.
Assim, deve ser garantido o desenvolvimento de todas as
categorias de direitos fundamentais, mesmo porque tais
guardam entre si laços de interdependência e a inter-relação.
Desse modo, não pode o Estado assegurar a fruição
do direito fundamental ao não trabalho antes da idade mínima
apenas para a faixa etária de 5 a 9 anos, devendo, por igual,
assegurá-lo a crianças e adolescentes maiores de 9 anos, pois
todos são destinatários da norma que é indivisível.
Ademais e igualmente, não pode o Estado garantir a
fruição de apenas um ou dois dos direitos que compõe o
conjunto dos direitos humanos de crianças e adolescentes, cujo
núcleo encontra-se explícito no art. 227 da Constituição
Federal. Assim, não basta que se garanta o não trabalho para
adolescentes de 14 e 15 anos. Por igual e por ser fundamental
também, é necessário que se assegure a fruição do direito à
profissionalização por meio de programas de aprendizagem
profissional nas empresas, por exemplo.

E) Historicidade
O surgimento, consolidação e internacionalização do
sistema de direitos humanos conduzem ao corolário de que sua
construção é fruto das experiências sociais e disso retira-se sua
historicidade.
Nesse aspecto específico, lembre-se que a definição
de uma idade mínima de admissão ao trabalho, o combate ao
trabalho precoce, constituiu os primórdios de luta e formação
do Direito do Trabalho. Com efeito, as primeiras normas
trabalhistas apresentaram, como foco, a limitação da jornada
de trabalho de crianças e adolescentes nas fábricas, na época
da Revolução Industrial.
De lá para cá, do mundo para o Brasil, após
mutação constitucional protetiva ocorrida em 1998, por força
da Emenda nº 20, alcançou-se um patamar, um piso protetivo,
que elevou a idade de admissão ao trabalho para os 16 anos, o
qual, como adiante melhor se verá, não pode ser retrocedido.
Por força desse ângulo, vê-se a historicidade do direito
fundamental ao não trabalho aos menores de 16 anos,
parâmetro que a sociedade brasileira, já nos idos de 1998,
elegeu como padrão mínimo a ser respeitado e obedecido.

F) Positividade e Constitucionalidade
67

A materialização dos direitos fundamentais faz-se,
primordialmente, por meio do processo de positivação em dado
ordenamento jurídico. Esta positividade, por se tratar de
direitos humanos, acontece através de normas de hierarquia
constitucional, donde se extrai a constitucionalidade dos
direitos fundamentais.

67 Neste estudo, está-se tomando a expressão “direito fundamental”
como sinônima de “direito humano”, em que pesem dissonâncias
doutrinárias nesse sentido.

Daí que, conforme visto acima, os direitos humanos
positivados ocupam o ápice da pirâmide normativa, na forma
da concepção kelseniana e, por força disso, traduzem os
valores jurídicos mais caros de um sistema. Por serem
especiais, são alvo de proteção qualificada do sistema jurídico,
na medida em que todo e qualquer processo de reforma que
vise a lhe atingir a compostura, para modificá-los, encontra
uma série de limitações, contidas no art. 60 da Constituição
Federal, inclusive no que tange ao núcleo duro das “cláusulas
pétreas”.
Diga-se, ainda, que a positividade dos direitos
fundamentais conhece atualmente uma dimensão internacional,
por intermédio de convenções, declarações e similares.
No caso em estudo, o direito fundamental ao não
trabalho antes da idade mínima goza de uma positividade
internacional, consagrado que está especialmente nas
Convenções nºs 138 e 182 da Organização Internacional do
Trabalho, dentre outras. Goza, ainda, de uma positividade
constitucional, cuja alteração demanda um processo dificultoso
ou mesmo impossível, principalmente quando a alteração vem
a restringir o sistema protetivo então vigente, como sói
68
acontecer com as Propostas de Emenda Constitucional , que
visam a reduzir proteção constitucional mais ampla já
incorporada à ordem jurídica pátria.

G) Sistematicidade, Inter-relação e Interdependência
Os direitos fundamentais compõem um sistema
especial de direitos e, como partes desse sistema, vige entre
eles uma espécie de simbiose, a indicar que interagem,
influenciando-se reciprocamente e devendo ser sopesados por
ocasião de concorrência ou colisão entre si. Tal simbiose indica,

68 Nessa legislatura, correm, na Câmara dos Deputados, as PEC’s nº
18/2011 e nº 35/11, que visam a reduzir a idade mínima de admissão
ao trabalho.

também, que o conteúdo de certos direitos fundamentais
vincula-se ao de outros, complementando-se entre si ou
mesmo desdobrando-se em outros.
Esta sistematicidade é especialmente vigente no
sistema de direitos humanos de crianças e adolescentes, dentre
os quais se encontra o direito fundamental ao não trabalho.
Este, em razão do sistema, está umbilicalmente ligado aos
demais, nisso mostrando a inter-relação e a interdependência.
Veja-se. Não se pode assegurar a fruição do direito
fundamental à educação, caso também não se garanta o direito
fundamental ao não trabalho antes da idade mínima, pois
criança que trabalha, em razão da fadiga do trabalho,
apresenta desempenho escolar insuficiente, o que está a
comprometer o próprio direito à educação.
Mas não é só: igualmente, não se consegue garantir
o direito humano à saúde integral de crianças e adolescentes,
se o Estado não possibilita a fruição do direito fundamental ao
não trabalho, pois criança e adolescente que trabalha está
muito mais propenso às doenças e acidentes do trabalho do
que adultos, na medida em que o sistema biológico dos
infantes ainda se encontra em formação e, portanto, muito
mais fragilizado.
Esta
relação
de
interdependência
acontece,
também, em todos os demais direitos fundamentais de crianças
e adolescentes, previstos no art. 227 da Constituição de 1988,
pois o direito à convivência familiar e comunitária, à
alimentação, ao lazer serão comprometidos acaso também não
se garanta a fruição do direito fundamental ao não trabalho
antes da idade mínima.

H) Abertura e Inexauribilidade
As normas de direitos fundamentais pedem uma
interpretação ampliativa, de modo que a hermenêutica deve
ser aquela que melhor satisfaça o propósito de realização da
expressão normativa. Ademais, o rol de direitos humanos

previstos num dado ordenamento jurídico jamais pode ser
entendido como algo taxativo, pois o sistema de direitos
humanos é aberto, podendo ser agregado àquele rol outros
direitos fundamentais, previstos, inclusive, em normas
transnacionais. Nisso está a inexauribilidade ou não tipicidade
dos direitos fundamentais. Assim, essa abertura do sistema
pode ser valer de norma interna ou mesmo de norma externa,
produzida por organizamos internacionais.
No caso pátrio, essa nota de abertura e
inexauribilidade dos direitos fundamentais está consagrada na
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, parágrafo
segundo.
Por corolário disso, o direito fundamental ao não
trabalho antes da idade mínima prevista no art. 7°, XXXIII da
Constituição de 1988, é completado, em razão da abertura e da
inexauribilidade, por outros parâmetros normativos protetivos,
previstos, especialmente, na Convenção nºs 138 e 182 da
Organização Internacional do Trabalho.
Isto porque não é suficiente a simples proibição
contida naquele artigo constitucional, sendo necessárias,
sobretudo, prestações positivas do Estado que venham a
consubstanciar a ausência de trabalho infantil, mediante a
promoção de políticas públicas de enfrentamento do trabalho
precoce e de proteção do adolescente trabalhador.
Tais prestações positivas, mediante um fazer do
Estado, constituem dever deste, cominado juridicamente por
referidas normas internacionais, as quais, por força da cláusula
de abertura - também conhecida como eficácia irradiante dos
direitos fundamentais - ingressam no ordenamento jurídico
pátrio, somando-se às demais normas de direitos humanos
para, num todo harmônico, ampliarem o conteúdo e o rol da
expressão normativa de proibição do trabalho antes da idade
mínima.

I) Projeção Positiva
Segundo o processo histórico de criação e afirmação
dos direitos humanos, estes nascem como anteposto
necessário ao Estado soberano, que tudo pode sobre os
súditos. Surgem, assim, no vácuo da resistência e da defesa,
de modo a preservar a liberdade individual da ingerência
desmedida do Estado.
Todavia, se, nos primórdios, os direitos humanos
encerravam uma prática abstencionista do Estado, de modo a
se preservar a seara de liberdade individual das pessoas, fartas
do Estado absoluto, que ignorava a vida privada e íntima de
seus tutelados, aqueles, no curso do processo de consolidação
do sistema, passaram a ter uma projeção positiva, isto é,
passaram a veicular um dever de fazer, imposto ao Estado,
sem o que a fruição do direito fundamental restaria
comprometida.
No campo do direito humano ao não trabalho antes
da idade mínima, este caráter de projeção positiva aparece
portentoso. E assim o é, pois, para manter uma sociedade livre
de trabalho infantil, em especial naquelas marcadas por
exclusões sócio-econômicas, não é suficiente uma expressão
normativa de não fazer, isto é, de não explorar o trabalho de
crianças;
em
soma,
é
absolutamente
necessária
a
materialização de condutas de fazer para, em provendo-se as
condições sócio-econômicas de sustentabilidade das famílias,
criarem-se condições materiais, de modo que as famílias não
expulsem precocemente seus filhos para o mercado de
trabalho, em busca de sobrevivência.
Aliás, é justamente esta projeção positiva do direito
fundamental ao não trabalho que formatará o lastro normativo
fundante dos pedidos de tutela judicial direcionados à
implementação de políticas públicas de combate ao trabalho
precoce. Ora, se pela projeção positiva do direito fundamental
ao não trabalho, o Estado deve fazer algo no campo da
proibição do trabalho precoce, mas este não o faz, tal omissão
revela uma ilicitude do mais alto grau na ordem jurídica, pois
ofende-se direito humano. Referida ilicitude, então, torna-se
passível de ser corrigida, em última instância, pelo Poder

Judiciário, uma vez frustradas as instâncias extrajudiciais de
solução dos conflitos, tais como a celebração de Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta, tema que será
melhor desenvolvido no tópico seguinte.

J) Perspectiva objetiva
Os direitos fundamentais não podem ser encarados
apenas do ponto de vista subjetivo, vale dizer, não podem ser
vistos unicamente pela óptica de seu titular e das
potencialidades que lhe proporcionam. Devem, por igual, serem
considerados em sua acepção objetiva, a partir da definição de
“standards”, de situações-mínimo, criadas para atender as
expectativas criadas pelo Direito, abaixo dos quais não se
divisa concreta a dignidade da pessoa humana.
Assim, o direito fundamental não apenas atribui um
poder de fruição ao seu titular, mas também cria a terceiros,
em especial ao Poder Público, deveres - especialmente ao
Estado - de implementar e desenvolver os direitos
fundamentais independentemente de pretensões individuais de
seus titulares.
No caso em estudo, por mais que haja qualquer
indicativo volitivo, por parte da criança e do adolescente,
titulares do direito fundamental ao não trabalho, no sentido de
se permitir a prática do trabalho precoce, cumpre ao Estado
atuar para que isto não ocorra, na medida em que o direito ao
não trabalho, em sua acepção objetiva, impõe-lhe o dever de
zelar para que o labor não incida antes da idade mínima, seja
punindo quem explora criança e adolescente em situação de
trabalho, seja provendo políticas, programas e serviços que
desencorajem situações de trabalho infantil.

L) Aplicabilidade imediata
A
Constituição
Federal
de
1988
dispõe
expressamente em seu art. 5º, § 1º: “As normas definidoras

dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.
Assim, independentemente de sua expressão normativa, os
direitos fundamentais devem produzir efeitos desde logo, seja
para seus titulares (acepção subjetiva), seja para aqueles em
relação aos quais erige um dever de respeitar e de fazer
(acepção objetiva). Destarte, o intérprete deve buscar, no
sistema
jurídico,
instrumentos
que
garantam
essa
aplicabilidade imediata, bem como valer-se de mecanismos de
garantia, para que o direito fundamental possa ser
efetivamente fruído.
Aliás, de nada vale a previsão de direitos
fundamentais, no próprio texto constitucional, se este não
disciplinar os meios assecuratórios adequados, cujas normas de
previsão também devem possuir aplicabilidade imediata. Há
casos, porém, em que esta previsão assecuratória específica
não está explícita no sistema, ou mesmo inexiste. Nestas
hipóteses, deverá o operador do Direito valer-se dos meios
assecuratórios genéricos postos no sistema. O que não se pode
é obstar a fruição do direito, pela ausência de meios
assecuratórios correlatos.
Nesse campo, a Constituição Federal de 1988
estabeleceu meios judiciais destinados a combater a indevida
omissão na aplicação de direitos fundamentais, seja no plano
abstrato - v.g., a ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, prevista no art. 103, § 2º - seja no plano concreto v.g. o mandado de injunção, previsto no art. 5º, LXXI daquela
Carta Magna.
Assim, subsumindo este apanágio ao direito
fundamental ao não trabalho antes da idade mínima, observase a aplicabilidade imediata daquele direito, no campo das
tutelas empreendidas pelo Ministério Público do Trabalho, a
partir do momento em que o Procurador do Trabalho lança mão
do meio assecuratório coletivo, via da Ação Civil Pública, em
detrimento do Estado, para garantir a implementação de
políticas públicas de combate ao trabalho infantil e proteção do
adolescente trabalhador. Vale dizer: é justamente por força da
aplicabilidade imediata e mesmo para atendê-la, que o
Procurador
do
Trabalho
deve
usar
os
mecanismos
assecuratórios postos no ordenamento jurídico, de modo a

preencher o conteúdo do direito fundamental, garantindo sua
direta fruição, no caso, a ação civil pública para a promoção de
políticas públicas, tema que será melhor desenvolvido no tópico
seguinte.

M) Concordância prática ou harmonização
Não raro, no caso concreto, é possível identificar a
incidência de dois ou mais direitos fundamentais, seja
concorrendo entre si (conflito positivo), seja opondo-se
mutuamente (conflito negativo). Caso típico é aquele relativo
às revistas íntimas de empregados nas empresas, hipótese em
que estão em situação de (aparente) colisão, o direito
fundamental à intimidade, titularizado pelos trabalhadores, e o
direito
fundamental
da
propriedade,
fruído
pelos
empregadores.
Em situações como esta, o sistema há de prever
meios de soluções dos conflitos, pois não se pode admitir a
persistência da situação de colisão de direitos fundamentais.
Assim, deve-se buscar a concordância prática ou harmonização
entre os direitos fundamentais, de modo a se encontrar uma
adequação entre a extensão dos âmbitos normativos de cada
qual. Nesta tarefa, então, deve-se aplicar, dentre outros
indicados pela doutrina, o critério da proporcionalidade,
sopesando-se os direitos aplicáveis e buscando-se o máximo de
aplicação de cada qual, com um mínimo indispensável de
sacrifício dos demais direitos fundamentais envolvidos.
Na província do trabalho infantil, exemplo da
necessidade de concordância prática ou harmonização, jaz na
hipótese do trabalho artístico de crianças e adolescentes, nas
TVs, novelas, cinemas, teatros etc.
Aqui, diante do caso concreto - prestação de
serviços que contemplam expressões artísticas, apropriadas
economicamente por outrem - costuma-se identificar dois
direitos fundamentais em rota de colisão ou conflito negativo,
isto é, o direito fundamental ao não trabalho antes da idade
mínima (art. 7°, XXXIII da CF 88) e o direito fundamental à

manifestação artística (art. 5°, IX, art. 208, V, e art. 227 da
CF/88; art. 71, art. 54, V, art. 16, II, art. 240 do ECA; art. 8°,
item 01 da Convenção OIT 138), ambos garantidos igualmente
à criança e ao adolescente.
Assim, por força da nota de harmonização ou
concordância prática, que informa o sistema de direitos
humanos, há que se buscar um solução que implique o menor
sacrifício a ambos os direitos envolvidos no caso concreto. Vale
dizer: como garantir a manifestação artística de crianças e
adolescentes menores de 16 anos, quando aquelas são
exercidas por meio de relação de trabalho? Haveria relação de
trabalho proibida, por força do art. 7º, XXXIII da CF 88, ou
exceção permitida daquela relação de labor, por corolário do
art. 5º, IX da CF 88?
Nesta premissa fática, três alternativas se põem:
i) Veta-se totalmente a prática, negando-se por
completo o direito fundamental à manifestação artística, para
garantir a plena expressão do direito ao não trabalho;
manifestação artística aquela também elementar para a boa
formação da criança e do adolescente;
ii) Permite-se a prática laboral nos moldes em que
são desenvolvidas pelos adultos, negando-se, por completo, o
direito ao não trabalho, para garantir a plena expressão do
direito à livre manifestação artística; direito ao não trabalho
aquele que visa a resguardar o desenvolvimento da criança de
um ambiente hostil de trabalho, resguardando-se seu direito ao
estudo.
iii)
Ou
harmonizam-se
os
dois
valores
constitucionais, de modo que um interfira o mínimo possível no
outro, através de vetores de hermenêutica, isto é, permite-se a
manifestação artística acoplada à prática laboral, desde que se
observem todas as cautelas, inerentes à proteção integral, a
que o direito ao não trabalho visa a resguardar.
Ora, diante do apanágio contido neste item, a
melhor hipótese é aquela contida no item “iii” acima referido,
pois implica o menor sacrifício entre os direitos fundamentais,

segundo o critério da proporcionalidade, tudo com vistas a
garantir a concordância prática entre os direitos humanos.
Dentre tais critérios de ponderação de valor, podem
ser citados:
Princípio da Máxima Efetividade e Menor Restrição:
evitar a sobreposição de um direito sobre o outro, impedindo
que um anule o outro por completo, sendo certo de que ambos
são igualmente essenciais. No caso posto, as hipóteses i e ii do
eixo de questionamento acima anulariam por completo, ou um,
ou outro dos valores constitucionais. Tal preferência
interpretativa não prevalece diante da ciência hermenêutica
constitucional. Já a hipótese iii é autorizada. Garante-se a
mínima restrição a um e a outro. Garante-se a expressão
artística, ainda quando apropriada economicamente por
outrem, resguardando-se, todavia, a proteção integral cuja
tutela visa a garantir o direito ao não trabalho: não um
trabalho puro, mas uma prática laboral atenuada e
resguardada, num ambiente protegido e com cautelas inerente
ao desenvolvimento biopsicossocial. Com efeito, a norma do
art. 7°, XXXIII, da CF não visa a impedir a manifestação
artística, mas, sim, abuso de direitos, prejuízos ao
desenvolvimento biopsicossocial. Por outro lado, a norma do
art. 5°, IX, da mesma Carta Magna não legitima a exploração
do trabalho artístico precoce. Um não pode ser aplicado em sua
totalidade normativa.
Princípio do Meio Mais Suave: decorre do princípio
da proporcionalidade. Devem ser solucionados quaisquer
conflitos de forma proporcional, adequada, pelos meios
estritamente necessários, e de maneira “mais suave” possível,
a fim de se evitar abusos de qualquer parte. Disto, entende-se
que um deve penetrar no outro, na menor fração possível.
Então, giza-se uma pergunta de reflexão: qual a solução mais
suave, adequada e necessária ao caso? A hipótese de
questionamento a ser aplicada, por conseqüência de tal critério,
é a “iii”, pois representa a limitação de um direito por outro em
fração mínima, já que as outras escolhas seriam a total
limitação do direito de expressão artística ou do direito ao não
trabalho.

Assim, visando sempre àquela harmonização ou
concordância prática, que informa o sistema de direitos
humanos, pode-se chegar às seguintes conclusões, no caso em
estudo:
É adequado, razoável e proporcional, bem como por
ser a “solução mais suave” ao confronto, a proibição geral ao
trabalho artístico de crianças e adolescentes, salvo a permissão
excepcional, desde que resguardados os direitos fundamentais
das crianças e adolescentes, decorrentes dos princípios
constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta.
Veda-se o trabalho infantil artístico, mas, em certas
situações, devidamente autorizadas por quem de direito e
eficazmente protegidas, cede-se passo a exceções, as quais
devem ser fixadas também considerando o princípio da
proporcionalidade.
Nesta permissão excepcional, destaque-se o caráter
sócio-cultural e artístico desta atividade e limite-se seu cunho
laboral-patrimonial, a fim de completar a formação, sem
deturpações.
Ha, pois, necessidade de ponderação de valores,
visando à harmonização, por avaliação de normas, com vistas a
evitar o mínimo de interferência de um em outro, bem como
supressões indevidas de eficácia. Há que se coordenar e
combinar bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total
de uns em detrimento de outros, isto é, o mister será o de
estabelecer limites e condicionamentos recíprocos de modo a
se conseguir aquela harmonização ou concordância prática

N) Restringibilidade excepcional
Os direitos fundamentais não podem ser diminuídos
pela
interpretação
ou
pela
atividade
normativa
infraconstitucional, a não ser que a possibilidade de restrição
esteja expressamente prevista na própria Constituição Federal
ou decorra da interação com outras disposições constitucionais,
conforme acima ressaltado. A função essencial da atividade

normativa infraconstitucional, no caso, é eminentemente
regulamentadora, relativa a questões de fruições do direito no
caso concreto. Diga-se, ainda, que as restrições permitidas
devem guiar interpretações restritivas de modo a se assegurar
a máxima eficácia do direito fundamental.
Vê-se, portanto, que as Propostas de Emenda
Constitucional nº 018/2011 e nº 035/2011, em tramitação na
Câmara dos Deputados, ao pretenderem restringir o espectro
de proteção do direito fundamental ao não trabalho, reduzindo
a idade mínima de admissão ao emprego e ao trabalho,
impõem restrição indevida, que não se compadece do sistema
protetivo dos direitos fundamentais, especialmente do
caractere da restringibilidade excepcional, ora estudado.

O) Eficácia horizontal ou privada
Os direitos humanos produzem efeitos não somente
diante do Poder Público, mas também em relação aos
particulares. Fala-se, pois, em eficácia horizontal ou privada,
que impõe o cumprimento dos direitos fundamentais também
nas relações entre particulares. Corolário disso, pode-se exigir
dos particulares que não violem os direitos fundamentais. É
possível também exigir deles atividades complementares para a
implementação destes mesmos direitos.
Tal eficácia horizontal ou privada é bastante típica
quando se está frente aos direitos fundamentais de crianças e
adolescentes, dentre os quais o direito fundamental ao não
trabalho antes da idade mínima. É que, na forma do art. 227
da Constituição Federal, a responsabilidade pelo cumprimento
de tais espécies de direitos pertence não somente ao Estado,
mas também à família e à sociedade como um todo. Vê-se,
pois, no ponto, que o próprio texto constitucional faz sobressair
a eficácia horizontal, fazendo o particular também responsável
pela fruição dos direitos fundamentais de crianças e
adolescentes.
Assim, não pode a família estimular, ou mesmo
permitir e/ou aceitar situações de trabalho para seus filhos

menores de 16 anos, pois ela também possui o dever de
garantir o respeito ao direito fundamental ao não trabalho
antes da idade mínima. Por igual, a sociedade em geral é
incumbida deste mesmo dever, pela eficácia horizontal deste
direito, de modo que há de ter uma postura ativa no
enfrentamento a situações de lesão, seja não oferecendo
trabalho para crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos, seja
denunciando realidades de exploração proibida do labor, seja
não comprando produtos derivados do trabalho precoce
proibido.

P) Proibição do retrocesso
Os direitos fundamentais, uma vez reconhecidos,
não podem ser abandonados nem diminuídos, vale dizer, o
desenvolvimento atingido não é passível de retrocesso, não se
podendo voltar atrás, mesmo porque os direitos humanos
representam mínimos existenciais, sem os quais não é possível
garantir-se a dignidade da pessoa humana, eixo central do
ordenamento jurídico.
Por força desta cláusula de proibição do retrocesso,
no plano normativo, protegem-se os direitos fundamentais
contra influxos legislativos restritivos de seu conteúdo, ou
mesmo eliminadores de sua própria existência normativa,
mediante revogação das normas que lhe asseguram
positividade. Isto, inclusive, permite ativar o controle de
constitucionalidade de normas que venham atingir o patamar
normativo de positividade de um dado direito humano. seja por
ação, seja por omissão, seja por normas de índole
constitucional ou não.
No plano dos atos concretos, a proibição de
retrocesso garante a escolha da opção de conduta que venha a
melhor preencher o conteúdo do direito fundamental posto em
análise, de modo que, neste campo, é possível impugnar, por
exemplo, a escolha por políticas públicas que venham a
enfraquecer a fruição de direitos fundamentais. Assim, diante
de uma política pública que vise a atender um dado número de
crianças e adolescentes, resgatados de situação de trabalho

proibido, não se pode admitir uma conduta estatal de corte
orçamentário, de modo que se passe a atender uma
quantidade menor de infantes, pois isto representa uma
inflexão no preenchimento material do conteúdo do direito
fundamental ao não trabalho antes da idade mínima, o que é
vedado pela eficácia impeditiva consubstanciada na cláusula de
proibição do retrocesso.
Mas não é só: este último postulado integrante do
regime jurídico de tutela dos direitos fundamentais interessa,
de perto, à problemática das propostas de emenda
constitucional que visam a alterar o direito fundamental ao não
trabalho, para diminuir a idade mínima de admissão à prática
do labor, principalmente quando se observa que o Brasil
assinou, igualmente, o Protocolo de San Salvador, formulado
no ano de 1988 como instrumento adicional à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos de 1969 - nominada de
Pacto de San José da Costa Rica -, em razão do que se
recepcionou, expressamente, o princípio da proibição do
retrocesso social ou da aplicação progressiva dos direitos
sociais.
Nesse sentido, a tentativa de supressão ou
alteração prejudicial do alcance dos direitos sociais, depois de
se obter a sua conquista por meio de mecanismos legais e
político-sociais, é vedada pela norma internacional integrada ao
Direito
pátrio.
A
liberdade
do
legislador,
inclusive
constitucional, tem como limite o núcleo essencial já realizado,
sendo certo de que tal norma de direitos humanos ingressa no
ordenamento jurídico na qualidade de norma constitucional,
conforme já se vem curvando doutrina e jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, frente à novel redação do art. 5, §3°
da CF/1988.
Com efeito, as PECs adrede referidas, ao reduzirem
a idade mínima de admissão ao emprego e ao trabalho, já
previstas em norma de porte constitucional, atingem de morte
e às escâncaras, a eficácia impeditiva do retrocesso, pois
almejam substituir norma constitucional (art. 7°, XXXIII da
CF/1988), que veicula padrão protetivo bem maior. E, assim o
fazendo, ferem, com clareza solar, cláusula de proibição de
retrocesso no sistema protetivo de direitos humanos.

Tais propostas de emendas traduzem, destarte,
intenção de substituição de norma mais generosa no sistema
jurídico e tal intenção, por ser perniciosamente mais restritiva,
caminha no sentido reverso da evolução ético-jurídica da
humanidade que, desde a Revolução Industrial, vem
demonstrando preocupação com o trabalho precoce e,
normatizando, mais e mais protetivamente, o trabalho de
crianças e adolescentes.
Assim, por força de todos esses parâmetros que
compõem o sistema de direitos humanos, gênero do qual é
espécie o direito ao não trabalho antes da idade mínima,
necessário dizer que não é digno nem decente permitir que
crianças e adolescentes possam trabalhar antes dos 16 anos de
idade, de maneira a se situarem, num segundo plano, os
aspectos formativos de seu desenvolvimento biopsicossocial,
tão marcante em tal fase da vida humana, sob pena de, em
assim se permitindo, colorir-se, novamente, o quadro perverso
da exploração do trabalho precoce dos primórdios da Revolução
Industrial.
É preciso reconhecer, portanto, que o marco
civilizatório, centrado nos direitos humanos, a que a
comunidade internacional conduziu sob o forte embate dos
fatos sociais, não pode se compadecer com o trabalho infantil,
pois significaria retroceder na formação de seu conteúdo,
moldado que foi pelo fenômeno da expansão da amplitude do
princípio da dignidade da pessoa, entendido este e, em última
análise, como um conjunto de potencialidades inerentes à
pessoa humana e sem os quais não se lhe pode permitir uma
vida digna.
O Direito, assim, deve olhar a exploração do
trabalho de crianças e adolescentes sob a perspectiva dos
direitos humanos, reconhecendo o direito ao não trabalho antes
da idade mínima como direito fundamental, com todos os seus
apanágios acima destacados, o qual, uma vez atingido, deve
ser prontamente reparado, em toda a extensão da reparação.
Todavia, o Direito não enxerga, por si só, a
realidade e nela influi e transforma. Ele é, sob um ponto de
vista de análise, obra cultural e, assim, precisa de agentes,

pessoas incumbidas da aplicação das normas, pela organização
do Estado, vale dizer, os operadores do Direito em sentido
amplo.
E como está olhando o sistema de Justiça do
Trabalho, o direito fundamental ao não trabalho e o trabalho
infantil? Infelizmente, tem visto com olhos impregnados de
permissibilidade, de suavidade e de aceitação. A exclusão, o
conformismo social, a discriminação aos mais pobres têm sido,
infelizmente, os vetores a direcionar o olhar de uma grande
parcela dos atores do Direito, sejam eles juízes, promotores,
advogados, servidores públicos, estudantes etc.
E o que é pior: não somente podem se vislumbrar
olhares de aceitação, como também divisar mais que miradas.
Com efeito, veem-se atos que estimulam diretamente a lesão a
este tipo de direito fundamental. Isto pode ser detectado, por
exemplo, no número de autorizações judiciais para trabalho
antes da idade mínima, que vêm sendo concedidas pelo
Estado-Juiz: segundo dados oriundos do Ministério do Trabalho
e Emprego, de 2005 a 2010, foram mais de 30 mil atos de
juízes, autorizando crianças e adolescentes a trabalharem
antes da idade mínima, muitas delas em atividades perigosas,
insalubres e penosas.
Diante desse quadro, o desafio que se põe é, pois,
transmutar nossos olhares para a perspectiva dos direitos
humanos, com todos os atributos que lhes são inerentes, e
tornar concretas novas formas de tutelas extrajudiciais ou
judiciais, mais eficazes, segundo o esquema dos direitos
humanos.
Esta é a ferramenta salutar para que o olhar seja
outro; esta é a ferramenta salutar que permitirá, se usada e
bem usada, pelos operadores do direito, um novo alento no
histórico de combate ao trabalho precoce no Brasil.
Ora, diante desta qualificação fundamental que
informa a compostura do direito humano ao não trabalho antes
da idade mínima, é que se pode vislumbrar, numa outra ponta,
a geração de deveres jurídicos que garantam as condições
materiais para fruição deste direito de crianças e adolescentes.

Tais deveres, na dicção do art. 277 da Constituição
Federal, são impostos e, portanto exigíveis, de três ordens de
instituições: o Estado, a família e a sociedade. E se assim o
são, quaisquer deles, que descurar desse dever, está passível
de atuação de responsabilização por parte do Ministério Público
do Trabalho, que pode se fazer, ou não, com a concorrência do
Poder Judiciário.
Assim, com base neste paradigma, membros do
Poder Judiciário poderão promover e preencher, com
efetividade e mais amplamente, o conteúdo dos direitos
fundamentais, em especial, do direito social ao não trabalho
antes da idade mínima, cobrando políticas, impondo sanções,
avançando na tutela coletiva dos direitos de crianças e
adolescentes.
Com base nela, os membros do Ministério Público
podem buscar, por meio de Termos de Compromisso de
Ajustamento de Conduta e de Ações Civis Públicas, o imediato
e prioritário provimento de políticas públicas de atendimento às
crianças e adolescentes resgatados de situação de trabalho
proibido, e suas respectivas famílias. Nessa seara, pode ser
destacado como atos do Estado para preencher o conteúdo
daquele
direito:
a
escola
em
tempo
integral,
a
profissionalização protegida e garantida de adolescentes, a
geração de trabalho e renda para as famílias, etc. Tem aí
especial cabida a busca pelas tutelas específicas, inibitórias e
reparatórias coletivas, por meio de dano moral coletivo, já
bastante sedimentada na seara de repressão ao trabalho em
condições análogas a de escravo.
Aliás, como fruto mesmo dessa primeira perspectiva
de direitos humanos, é preciso focar, igualmente, na
perspectiva judicial de cominação de políticas públicas de
combate ao trabalho infantil, por meio da atuação do Ministério
Público do Trabalho, justo o assunto central do tópico seguinte.

Políticas públicas de combate ao trabalho infantil e
o papel do Sistema de Justiça do Trabalho: As
tutelas inibitórias e reparatórias no contexto do
trabalho precoce
Consoante acima expendido, observou-se que um
dos apanágios que informam o direito ao não trabalho antes da
idade mínima, como direito humano, reside em sua projeção
positiva, isto é, trata-se de um direito, para cuja satisfação não
é suficiente o não fazer, a conduta proibida para todos, sendo
igualmente necessária, uma ação, um agir, cominado, na seara
da infância e da juventude, ao Estado, à família e à sociedade,
na forma do art. 227 da Constituição Federal.
Realmente, as últimas pesquisas realizadas no Brasil
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou mesmo
pela Organização Internacional do Trabalho, demonstram que
grande parte das mais de 3.4 milhões de crianças e
adolescentes em situação de trabalho estão no trabalho
informal, na agricultura familiar e no trabalho doméstico. Tais
áreas perfazem uma espécie de núcleo duro, cujo dissolução
tem se mostrado um desafio para a rede de proteção dos
direitos de crianças e adolescentes, mesmo porque suas causas
estão ligadas às desigualdades regionais e socioeconômicas,
tão evidentes no Brasil.
Nesse contexto, a projeção positiva do direito ao
não trabalho frente ao Estado assume papel salutar, posto que
a expressão normativa do não fazer - proibição do trabalho
antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz - não é
suficiente para o enfrentamento do problema, tal como posto.
E, então, uma prospecção positiva, centrada no agir, assume
posição estratégica, no bojo da qual a promoção de
sustentabilidade sócio-econômica das famílias e suas
respectivas crianças e adolescentes assume papel fundamental.
Fala-se, então, da promoção de políticas públicas de
combate ao trabalho infantil, nas suas múltiplas facetas, isto é,
na província da educação, da saúde, da assistência social, do
trabalho, da cultura, do esporte e do lazer, dentre outras. Falase, então, do papel do sistema de Justiça do Trabalho, em

especial do Judiciário Trabalhista e do Ministério Público do
Trabalho, frente a este mister promocional, em direção ao
preenchimento do conteúdo material do direito fundamental ao
não trabalho.
É, pois, sob essa perspectiva, isto é, sobre a
perquirição da função do Ministério Público do Trabalho e da
Justiça do Trabalho, na cominação de políticas públicas de
enfrentamento do trabalho, a que se vão dedicar as próximas
linhas do presente estudo. Isto porque grande parte da
renitência do problema do trabalho infantil no Brasil, em
relação àquele núcleo rígido, está ligado à falência, ou mesmo
inexistência, de políticas públicas do Estado brasileiro, em sua
tríplice expressão federativa - União, Estados e Municípios -,
direcionadas à infância e à juventude.
Como corolário e mesmo justificação da atuação do
Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, é
necessário considerar-se que a ausência, ou mesmo ineficiência
ou ineficácia de políticas públicas de combate ao trabalho
infantil constitui-se como grave ilicitude, pois ofende-se direito
fundamental ou humano, contido na centralidade do
ordenamento jurídico, embutido que está no paradigma do
trabalho decente e do trabalho digno e, em última análise, no
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standard jurídico da dignidade da pessoa humana .
Veja-se que este dever de implementação de
políticas públicas não é discricionário do Poder Público. Antes,
revela-se como verdadeira obrigação, de índole constitucional,
frise-se, que deve ser provida com prioridade absoluta,
segundo disciplinam o art. 227 da Constituição de 1988 e art.
4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ora, sendo um direito qualificado, pois, e sendo sua
lesão dotada de alta gravidade para o ordenamento jurídico,
frente aos valores centrais violados, abre-se via para a
necessária correção da ação ou omissão ensejadora da

69 O direito ao não trabalho antes da idade mínima como direito
fundamental foi alvo de escorço no tópico anterior.

violação, seja no âmbito da tutela de inibição, seja no âmbito
da tutela de reparação. Em outras palavras, violado o direito
humano ao não trabalho antes da idade mínima, por omissão
do Estado em promover políticas públicas, a tutela de proteção
dos direitos da infância e da juventude deve ser, de pronto,
instituída, seja por meio da cominação de um fazer implementar uma política de geração de emprego e renda, por
exemplo - seja por meio da reparação do dano causado,
mediante imputação de dano moral coletivo.
Sobre a diferenciação entre essas tutelas, passíveis
de serem aplicadas ao caso, como instrumentos de correção da
ilicitude, vale citar esclarecedor trecho de Luiz Guilherme
70
Marinoni :
“A tutela inibitória, configurando-se como tutela
preventiva, visa a prevenir o ilícito, culminando por
apresentar-se, assim, como uma tutela anterior à
sua prática, e não como uma tutela voltada para o
passado, como a tradicional tutela ressarcitória.
Quando se pensa em tutela inibitória, imagina-se
uma tutela que tem por fim impedir a prática, a
continuação ou a repetição do ilícito, e não uma
tutela dirigida à reparação do dano. Portanto, o
problema da tutela inibitória é a prevenção da
prática, da continuação ou da repetição do ilícito,
enquanto o da tutela ressarcitória é saber quem
deve suportar o custo do dano, independentemente
do fato de o dano ressarcível ter sido produzido ou
não com culpa” (ob. cit., p. 26).
(...) é melhor prevenir do que ressarcir, o que
equivale a dizer que no confronto entre a tutela
preventiva e a tutela ressarcitória deve-se dar
preferência à primeira” (idem, p. 28).
A tutela inibitória é caracterizada por ser voltada
para o futuro, independentemente de estar sendo
dirigida a impedir a prática, a continuação ou a

70 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, Editora Revista dos
Tribunais: São Paulo, 1998.

repetição do ilícito. Note-se, com efeito, que a
inibitória, ainda que empenhada apenas em fazer
cessar o ilícito ou impedir a sua repetição, não
perde a sua natureza preventiva, pois não tem por
fim reintegrar ou reparar o direito violado” (idem, p.
28-29).
A inibitória funciona, basicamente, através de uma
decisão ou sentença que impõe um não fazer ou um
fazer, conforme a conduta ilícita temida seja de
natureza comissiva ou omissiva. Este fazer ou não
fazer deve ser imposto sob pena de multa, o que
permite identificar o fundamento normativoprocessual desta tutela nos arts. 461 do CPC e 84
do CDC” (idem, p. 29).
Já o fundamento maior da inibitória, ou seja, a base
de uma tutela preventiva geral, encontra-se - como
será melhor explicado mais tarde - na própria
Constituição da República, precisamente no art. 5º,
XXXV, que estabelece que “a lei não excluirá de
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito” (idem, p. 30).
(...) a tutela inibitória não deve ser compreendida
como uma tutela contra a probabilidade do dano,
mas sim como UMA TUTELA CONTRA O PERIGO DA
PRÁTICA, DA CONTINUAÇÃO OU DA REPETIÇÃO DO
ILÍCITO, compreendido como ato contrário ao
direito que prescinde da configuração do dano
(idem, p. 36).
A moderna doutrina italiana, ao tratar do tema,
deixa claro que a tutela inibitória tem por fim
prevenir o ilícito e não o dano” (idem, p. 37).
A persecução dessa tutela de proteção pode ser
feita, num primeiro momento, pela só atuação do Ministério
Público do Trabalho, mediante dois importantes instrumentos
de sua atuação, quais sejam:
a) o Inquérito Civil Público, por meio do qual o
Procurador do Trabalho lançará mão de todos os atos
instrutórios - inspeção, requisição de documentos, oitiva de
testemunhas etc. - para a comprovação da omissão estatal na

promoção de políticas públicas de enfrentamento do trabalho
infantil e, via de conseqüência, a configuração da ilicitude, a
desafiar a devida correção;
b) o Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta, por meio do qual o ente estatal omisso reconhece sua
omissão, já identificada no Inquérito Civil Público, e
compromete-se, num dado prazo fixado, a implementar
políticas públicas de combate ao trabalho infantil, sob pena de
fixação de multa, por descumprimento da obrigação assumida,
no modo, tempo e lugar, contidos no Termo. Pode, ainda, ser
previsto o pagamento de uma indenização por dano moral
coletivo, a ser revertida na forma de bens e serviços para a
própria comunidade lesada.
No entanto, não raro, a solução extrajudicial não se
revela possível, frente à resistência do Poder Público em
assumir as formas de tutelas propostas pelo Ministério Público
do Trabalho, de modo que, frente àquela lesão - grave, digase, vez que lesão a direito fundamental ao não trabalho - há
que se buscar sua correção por meio da Justiça do Trabalho,
mediante a imposição de provimento judicial de fazer - tutela
inibitória do ilícito - e de reparar o dano causado - tutela
reparatória.
Assim, diante do princípio da inércia da jurisdição, o
sistema atribui ao Ministério Público do Trabalho o ajuizamento
de Ação Civil Pública, que venha a veicular aquela ilicitude,
bem como o pedido de tutela inibitória e reparatória, em ordem
a promover a defesa, em juízo, dos interesses difusos e
coletivos de todas as crianças e adolescentes em situação de
trabalho infantil, bem como da própria sociedade, lesada em
seu patrimônio ético-moral, diante de tal vil forma de
exploração dos direitos da infância e da juventude.
Aqui, então, descortina-se o verdadeiro sentido da
competência da Justiça do Trabalho, alargada que foi pela
edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, qual seja, o
papel de tutora maior do valor do trabalho decente e digno,
que não se compadece, como visto no tópico anterior, com a
exploração do trabalho infantil, de sorte que a tutela judicial

então requerida deve vir a repudiar toda a forma de trabalho
que ofenda aquele paradigma, a exemplo do trabalho precoce.
E, então, há que se perquirir, mais detidamente,
neste momento, quais os fundamentos que justificam o EstadoJuiz a impor ao Estado-administração o dever de implementar
políticas públicas de combate ao trabalho infantil, sob pena de
multa, bem como indenizações. Considerando, porém, os
limites editorais deste artigo que integra livro preenchido por
estudos de outros autores, focar-se-á na análise do direito
material, como pano de fundo.
Nesse sentido, faz-se necessário realçar o dever
jurídico-constitucional
do
Estado
no
que
tange
ao
desenvolvimento de políticas públicas de combate ao trabalho
infantil, preenchendo, assim, o conteúdo do direito
fundamental ao não trabalho. Com efeito, com base em todas
as normas bem destacadas na porção inicial deste estudo, que
expressam a compostura jurídica do princípio da proteção
integral e da prioridade absoluta, é possível dizer que o Estado
tem o dever jurídico de, com absoluta prioridade, zelar e
proteger os interesses da criança e do adolescente, nas mais
variadas esferas de formação e desenvolvimento de seu status
jurídico de sujeito de direitos e deveres.
No campo do direito material, porém, dirão alguns
que tal dever não se encontra de modo expresso na ordem
jurídica, na medida em que retira seus fundamentos de meros
princípios, normas programáticas sem aplicabilidade imediata,
em especial, do princípio da proteção integral e da prioridade
absoluta, contidos no art. 227 da Constituição Federal.
Todavia, tal argumentação, frente ao evoluir do
pensamento jurídico, já se encontra ultrapassada, de modo que
a tutela dos direitos de crianças e adolescentes somente será
efetiva se o membro do Ministério e o Juiz forem capazes de
entender essa superação, em ordem a extrair força cogente
suficiente para obrigar o Estado a implementar políticas
públicas de enfrentamento do trabalho infantil.
Assim, o primeiro ponto que se põe é a
consideração de que os princípios apresentam carga normativa

suficiente, capaz de obrigar a adoção de condutas positivas ou
negativas, no caso, a promoção de políticas públicas.
forma:

Humbeto

Ávila

conceitua

princípio

da

seguinte

“Os
princípios
são
normas
imediatamente
finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas
a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida
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como necessária à sua promoção” .
Nesse diapasão, os princípios não (são) apenas
valores. São normas que precisam ser cumpridas. No momento
em que os princípios são então positivados, portanto, ganham
obrigatoriedade e vinculam todos aqueles que são responsáveis
pela prática de certas condutas, necessárias para a consecução
do(s) fim(ns) impresso(s) nos princípios.
Reforçando tal conclusão, mais uma vez o escólio de
Humberto Ávila para quem “os princípios instituem o dever de
adotar comportamentos necessários à realização de um estado
de coisas ou, inversamente, instituem o dever de efetivação de
um estado de coisas pela adoção de comportamentos, ainda
que por via indireta e regressiva”.
Daí que, a configurar aquele dever jurídicoconstitucional de implementação de políticas públicas,
apresenta-se
o
seguinte
esquema
principiológico:
a
Constituição Federal elencou como princípios, portanto, como
normas, a proibição do trabalho precoce (art. 7º, XXXIII), a
proteção integral da criança e do adolescente (art. 227) e,
como princípio vetor de vários outros princípios e regras, o da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

71 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios
jurídicos, 4ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 70.

Destarte, os princípios constitucionais - e aqui têm
especial relevo o princípio da proteção integral e o da
prioridade absoluta - são normas e devem ser cumpridos,
independentemente do arbítrio, da preferência ou da vontade
das pessoas e administradores. O próprio Supremo Tribunal
Federal não tem se distanciado desta percepção, conforme se
observa do voto do Min. Celso de Mello, proferido na PET1458/CE (DJ 04/03/98, Julgamento 26/02/1998):
“o
respeito
incondicional
aos
princípios
constitucionais evidencia-se como dever inderrogável do Poder
Público. A ofensa do Estado a esses valores - que
desempenham, enquanto categorias fundamentais que são, um
papel subordinante na própria configuração dos direitos
individuais ou coletivos - introduz um perigoso fator de
desequilíbrio sistêmico e rompe, por completo, a harmonia que
deve presidir as relações, sempre tão estruturalmente
desiguais, entre os indivíduos e o Poder”.
Mas não é só.
Se o princípio da proteção integral e o da prioridade
absoluta são normas, capazes de fundamentar obrigação
estatal de agir, na promoção de políticas públicas, resta, então,
reforçar, aqui, a exigibilidade imediata dos princípios e dos
direitos fundamentais, como garantidores da cominação judicial
de políticas públicas, por meio de pedido do Ministério Público
do Trabalho, tutor dos interesses sociais.
Com efeito, as normas constitucionais que preveem
metas de atuação às pessoas que exercem o poder estatal,
apoiam-se nas demais regras e princípios existentes no
ordenamento jurídico para se impor, vez que não possuem
sanção direta em seu enunciado normativo. Funcionam, no
mínimo, como fonte hermenêutica, de modo que são também
jurídicas aquelas normas constitucionais que veiculam os
direitos das crianças e adolescentes. Assim, no caso de omissão
dos deveres delas decorrentes, o Poder Judiciário, devidamente
provocado, deve incidir, proferindo decisão apta à garantia de
efetividade do direito.

Fala-se, então, da justiciabilidade de direitos
fundamentais, extraídos de princípios jurídicos, tal como sói
acontecer com a proibição do trabalho antes da idade mínima e
o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. Com
efeito, a manutenção de hermenêuticas que visem a justificar a
inexigibilidade judicial dos direitos das crianças e dos
adolescentes funciona como barreira ao respeito aos princípios
constitucionais.
Assim, se o Poder Judiciário pretende, enquanto
Poder, realizar os direitos das crianças e dos adolescentes, na
via da proibição ao trabalho precoce, uma nova hermenêutica
precisa ser buscada, de modo que a interpretação aplicável se
fundamente nos princípios e valores constitucionais e assegure
a máxima efetividade a todas as normas constitucionais.
Por óbvio, não se pretende que o Poder Judiciário
passe a se investir da tarefa executória e legislatória dos
Poderes Legislativo e Executivo. Pretende-se, sim, que atue
garantindo o direito fundamental ao não trabalho antes da
idade mínima, ao suprir as omissões de fazer do Estado na
promoção de políticas públicas de combate ao trabalho infantil,
ou, quando necessário, desconstituindo políticas públicas
comprovadamente ineficazes ou contravenientes à ordem
jurídica, num esforço de estancar o gasto irresponsável do
erário.
Assim, o Poder Judiciário está tão obrigado à
realização dos direitos fundamentais quanto os Poderes
Executivo e Legislativo, restando jungido a, uma vez
diagnosticada a violação omissiva ou comissiva a um direito
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humano, promover a sua implementação . Com efeito,
conforme visto na porção inicial deste estudo, o ordenamento
jurídico brasileiro, aliado à legislação internacional a ele
incorporada, oferece substrato normativo suficiente para
assegurar a existência dos direitos das crianças e dos
adolescentes, em especial o direito fundamental ao não

72 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988.
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 335.

trabalho, antes da idade mínima, bem como a exigibilidade,
inclusive judicial, das correspondentes obrigações estatais.
Não é demais relembrar que as normas
constitucionais brasileiras, as quais reconhecem direitos
humanos, carregam o mesmo grau político e jurídico de
aplicabilidade e eficácia das normas em geral, em virtude do
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teor do artigo 5º, § 1º da CF/88 . Logo, devem ser
reconhecidas como aptas a produzir direito subjetivo. Esta é a
74
tendência natural da evolução dos direitos humanos .
É justo aí, então, que se encontra o papel de
sindicabilidade do Judiciário.
Aliás, em suas decisões, o Supremo Tribunal Federal
tem-se mostrado sensível à necessidade de ingerência em
omissões e ações dos demais Poderes quando da violação de
direitos constitucionais:
A) Rcl. 2319 nº MC/RS. DECISÃO: (...) A parte
interessada, que se beneficiou do ato sentencial em
questão, é pessoa que comprovadamente ostenta
condição de miserabilidade e que se qualifica como
portadora de deficiência, integrante de grupo
familiar "que tem gastos excessivos com medicação
(que, muitas vezes, não consegue ser adquirida) e,
também, com alimentação (...). A ponderação dos
valores em conflito - o interesse manifestado pela
ora reclamante, de um lado, e a necessidade social
de preservar a integridade do caráter alimentar que
tipifica as quantias pagas, de outro - leva-me a
vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara
situação de grave risco a que estaria exposta a
pessoa beneficiada pela decisão de que ora se
reclama. É que, acaso deferida a medida liminar

73 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988.
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 325.
74 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 518.

pleiteada, viria, o interessado em questão, a ser
privado de parcela essencial à sua própria
subsistência (...). Demais disso, cabe enfatizar que
a decisão em causa, além de haver protegido a
parte mais frágil no contexto das relações
estruturalmente sempre tão desiguais que existem
entre o Poder Público e os cidadãos, não afeta a
ordem e a economia públicas, nem gera qualquer
situação de risco ou de lesão ao erário público. Não
posso ignorar que figura, entre os direitos sociais
(liberdades públicas de segunda geração), a
incumbência estatal - que traduz verdadeira
prestação positiva - de tornar efetiva a ‘assistência
aos desamparados’, assim viabilizando, em sua
máxima extensão e eficácia, a concreta (e real)
aplicação
dos
postulados
constitucionais
da
solidariedade social e da essencial dignidade da
pessoa humana, em ordem a amparar aqueles que
nada (ou muito pouco) possuem. Essa é uma
realidade a que não pode permanecer indiferente
esta Suprema Corte, notadamente porque é do
Supremo Tribunal Federal o gravíssimo encargo de
impedir - como pude salientar em anteriores
decisões - que os compromissos constitucionais se
transformem em promessas vãs, frustrando, sem
razão, as justas expectativas que o texto da
Constituição fez nascer no espírito dos cidadãos.
Sendo assim, e tendo em consideração as razões
expostas, indefiro o pedido de medida cautelar
formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2003. Ministro
CELSO DE MELLO Presidente em exercício (RISTF,
art. 37, I).
B) AI nº 396973/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PACIENTE COM HIV/AIDS. PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
GRATUITO
DE
MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO
ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196).
PRECEDENTES (STF). - O direito público subjetivo à
saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria

Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e
igualitário à assistência médico-hospitalar. - O
caráter programático da regra inscrita no art. 196
da Carta Política - que tem por destinatários todos
os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público,
fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado. (...) A impostergabilidade
da efetivação desse dever constitucional desautoriza
o acolhimento do pleito recursal ora deduzido na
presente causa. (...) entre proteger a inviolabilidade
do direito à vida e à saúde, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela
própria Constituição da República (art. 5º, caput e
art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa
prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e
secundário do Estado, entendo - uma vez
configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível
opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável
à vida e à saúde humana, notadamente daqueles,
como o ora agravado, que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição
gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas
carentes.
(...)
O
sentido
de
fundamentalidade do direito à saúde - que
representa, no contexto da evolução histórica dos
direitos básicos da pessoa humana, uma das
expressões mais relevantes das liberdades reais ou
concretas - impõe ao Poder Público um dever de
prestação positiva que somente se terá por

cumprido, pelas instâncias governamentais, quando
estas
adotarem
providências
destinadas
a
promover, em plenitude, a satisfação efetiva da
determinação ordenada pelo texto constitucional.
(...) Não basta, portanto, que o Estado meramente
proclame o reconhecimento formal de um direito.
Torna-se essencial que, para além da simples
declaração constitucional desse direito, seja ele
integralmente respeitado e plenamente garantido,
especialmente naqueles casos em que o direito como o direito à saúde - se qualifica como
prerrogativa jurídica de que decorre o poder do
cidadão de exigir, do Estado, a implementação de
prestações
positivas
impostas
pelo
próprio
ordenamento constitucional. Cumpre assinalar,
finalmente, que a essencialidade do direito à saúde
fez com que o legislador constituinte qualificasse,
como prestações de relevância pública, as ações e
serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a
legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder
Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o
mandamento
constitucional,
frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por
intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável
modalidade
de
comportamento
governamental desviante.
Por força desse evoluir do pensamento e das
perspectivas jurídicas quanto à possibilidade de justiciabilidade
dos direitos fundamentais, decorrentes da qualificação dos
princípios de direito, como normas de aplicabilidade imediata, é
que o Ministério Público do Trabalho vem se valendo da Ação
Civil Pública, para veicular pedidos de provimento judicial que
comine ao Estado obrigações de fazer, consistentes na
promoção de políticas públicas de combate ao trabalho infantil
(atendimento de crianças e adolescentes resgatados da
situação de trabalho, profissionalização de adolescentes,
geração de emprego e renda para famílias etc.), bem como
obrigações de reparar o dano moral coletivo decorrente.

seguir:

Exemplos de tais pedidos podem ser listados a

a) presentar, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, projeto de lei perante a Câmara Municipal visando à
implementação de programa social municipal, para erradicar o
trabalho infantil, o qual deverá ser apresentado no autos no
prazo de 60 (sessenta) dias; b) garantir verba suficiente para a
implementação do Programa Municipal de Erradicação do
Trabalho Infantil; c) garantir, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a formulação de diagnóstico de todas as crianças no
trabalho do Município; d) inserir, no prazo de 30 dias, a contar
do final do prazo retro, as crianças e adolescentes identificados
em programas sociais correspectivos às situações de violação
de direitos constatada, promovendo também a realização de
debates, seminários, oficinas etc, para discussão da questão;
e) comprovar, no prazo de 45 dias, a criação, implementação e
adequada estruturação do Conselho Tutelar e do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente já
existentes, garantindo aos conselheiros tutelares condições
satisfatórias de trabalho, em que se disponibilizem, ao menos:
veículo permanente, cota ilimitada de combustível, telefone,
computador, internet, mobiliário e material de expediente
suficiente;
f)
manter
em
pleno
funcionamento,
ininterruptamente, todos os núcleos de jornada ampliada do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no Município,
com fornecimento de merenda, material didático, monitores e
oficineiros capacitados, respeitando-se todas as normas
inerentes ao Programa; g) promover, no prazo de 45 dias,
reforma dos espaços destinados à realização da jornada
ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a
propiciar a salubridade do ambiente, mediante pinturas,
reformas na parte hidráulica e telhado, entre outros, em
especial no polo do Centro da Cidade, garantindo-se aos
monitores condições de trabalho satisfatórias, em que se
disponibilizem, ao menos: material didático e esportivos
suficientes, regularidade na prestação dos serviços, recursos
humanos compatíveis com o número de crianças e
adolescentes atendidos, bem como mobiliário adequado; h)
implementar, no prazo de 180 dias, programas de qualificação
profissional a partir de convênios com o SENAI, SENAR, SENAC
e outras instituições vinculadas à profissionalização; i) Realizar,

no prazo de 45 dias, campanha de conscientização da
população em geral.

Alguns registros de tutelas judiciais vanguardistas
Felizmente, o Judiciário trabalhista, uma vez
provocado pelo Ministério Público do Trabalho, tem dado
mostras de que vem incorporando a caracterização do trabalho
infantil como direito humano de criança e adolescente, apto a
gerar projeção positiva de fazer no Estado-administração, cujo
descuro é capaz de gerar sindicabilidade judicial, na via da
tutela reparatória e inibitória.
Nesse diapasão, há de se registrar acórdão do
Tribunal do Trabalho da 16ª Região, prolatado nos autos do
processo
nº
471.2010.006.16.00.9,
relatado
pelo
Desembargador Federal do Trabalho, Dr. Gerson de Oliveira
Costa Filho, publicado em 20/06/2011:
EMENTA:
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE
ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À
ERRADICAÇÃO
DO
TRABALHO
INFANTIL.
A
competência da Justiça do Trabalho, ou de qualquer
ramo do Judiciário, não se define em razão da
natureza das normas legais aplicáveis ao caso
concreto, mas em razão da natureza da pretensão
que é deduzida em juízo. No nosso direito
processual trabalhista, basta que o pedido e a causa
de pedir estejam relacionados com as hipóteses
constitucionais do art. 114 da CF/88 ou com leis
esparsas para que se tenha reconhecida a
competência da Justiça Laboral. Recurso conhecido
e provido.
Nessa mesma esteira, acórdão do Tribunal do
Trabalho da 9ª Região, prolatado nos autos do processo nº
TRT-PR-05870-2009-024-09-00-2 (AP),
relatado
pela
Desembargadora
Federal
do
Trabalho,
Dra.
Marlene
Suguimatsu, decidida em 21/03/2011:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO. COMPETÊNCIA MATERIAL. A Justiça do
trabalho é competente para julgar Ação de
Execução de Título Extrajudicial decorrente de
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
firmado perante do Ministério Publico do Trabalho.
Se a pretensão tem como objetivo, entre outros, a
valorização do trabalho humano (art. 1°, IV, e 6° da
CF) e a proteção do direito-dever ao não trabalho,
da criança e do adolescente, de que tratam os
artigos 7º, XXXIII, da CF e 403 da CLT, e, portanto,
respeitados
os
princípios
de
hermenêutica
constitucional
relativos
a
unidade
constitucional, efeito
integrador, máxima
efetividade, força
normativa
da
Constituição, conformidade funcional, interpretação
das leis conforme a Constituição e concordância
prática ou harmonização, a matéria se inclui no
âmbito de competência desta Justiça Especializada,
conforme art. 114, I e IX, da CF. A Lei
Complementar 75/1993, art. 83, III e V, afasta
qualquer dúvida de que a ação inclui-se no rol de
atribuições do Ministério Público do Trabalho e na
competência desta Justiça Especializada. Recurso
ordinário do autor a que se dá provimento para
declarar a competência material desta Justiça
Especializada e determinar o retorno dos autos à
Vara de origem para análise do feito.
Finalmente, é salutar destacar que estas novas
formas de tutela, na seara de combate ao trabalho infantil, já
chegaram à mais alta Corte Trabalhista brasileira, o colendo
Tribunal Superior do Trabalho. Com efeito, nos autos de Agravo
de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-9804004.2005.5.22.0002, em que é Agravante MUNICÍPIO DE
TERESINA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA
22ª REGIÃO, a sexta turma daquele Tribunal assim se
pronunciou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHO DE

CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES.
ATIVIDADE
INSALUBRE. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM
ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO. Na hipótese dos
autos, constatou-se pelos órgãos de fiscalização do
trabalho a presença de crianças e adolescentes em
aterro sanitário de propriedade do município, onde
realizavam atividade que consistia na coleta de
resíduos sólidos com valoração econômica, sem
intervenção ostensiva por parte da municipalidade.
Se se constata, como nos autos, a ocorrência de
labor de crianças e adolescentes em aterro
sanitário, pode-se concluir que seu labor dirige-se,
ainda que reflexamente, ao ente estatal responsável
pela gestão e controle das atividades econômicas de
tratamento dos resíduos sólidos da municipalidade.
A ausência de retorno financeiro dessa atividade,
por opção do município, não pode descaracterizar a
nítida relação existente entre os indivíduos
envolvidos e o tomador de seus serviços. É dizer, a
opção de não desenvolver a atividade em um grau
ótimo de aproveitamento econômico não retira a
condição de tomador de serviços, bem como de
garante das condições mínimas de medicina e
segurança do trabalho do meio ambiente laboral.
Ademais, é da própria lógica desta ação civil pública
e do caráter difuso dos interesses aqui protegidos a
abstração quanto aos aspectos fáticos relacionados
a cada trabalhador, sendo impossível a identificação
precisa das distintas formas de trabalho que,
porventura, possam ocorrer no meio ambiente
laboral administrado pelo município. Nos dizeres do
art. 114 da Constituição, não se limita a
competência desta Justiça do Trabalho às causas
entre empregadores e empregados, tampouco entre
tomadores de serviços e trabalhadores lato sensu,
uma vez que é do espectro de sua competência a
análise de todas as causas que tenham como
origem a relação laboral. A responsabilidade do ente
municipal pela guarda das condições do aterro
sanitário, sobretudo a vedação de acesso a crianças
e adolescentes ao local de trabalhão insalubre, é
questão que tem como origem relações laborais,

seja porque presente no próprio município a figura
de tomador de trabalho, seja porque possível, no
âmbito de abstração dos interesses difusos aqui
defendidos, a configuração de distintas formas de
relação de trabalho e mesmo de emprego dentre os
indivíduos que adentram aquele espaço, restando
nítida a competência desta Justiça do Trabalho. A
vocação desta Justiça do Trabalho se reforça como
no caso dos autos, detectando-se a presença do
labor humano a um ente tomador de seus serviços,
e, assim, justificando-se a especialização deste
ramo do Judiciário, mais afeto à temática que ora
apresenta o autor desta ação civil pública. Agravo
de instrumento não provido.
E não é só. Em brilhante voto da lavra do Ministro
Godinho Delgado, o TST também já se pronunciou no bojo do
Processo nº TST-RR-75700-37.2010.5.16.2009, nos seguintes
termos:
RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
EFETIVAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
E
REGRAS
CONSTITUCIONAIS
E
INTERNACIONAIS
RATIFICADOS, RELATIVOS À PESSOA HUMANA E ÀS
RELAÇÕES DE TRABALHO. TRABALHO DECENTE E
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ÀS PIORES
FORMAS DE TRABALHO DO ADOLESCENTE. OIT:
CONSTITUIÇÃO
DE
1919;
DECLARAÇÃO
DE
FILADÉLFIA DE 1944; DECLARAÇAO DE PRINCÍPIOS
E DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHO DE
1998; CONVENÇÃO 182 DA OIT. EFETIVIDADE
JURÍDICA
NO
PLANO
DAS
RELAÇÕES
DE
TRABALHO. A Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 e a Organização Internacional do
Trabalho, por meio de vários de seus documentos
normativos cardeais (Constituição de 1919;
Declaração de Filadélfia de 1944; Declaração de
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de
1998; Convenção n. 182) asseguram, de maneira
inarredável, a dignidade da pessoa humana, a
valorização do trabalho e do emprego, a
implementação de trabalho efetivamente decente

para os seres humanos, a proibição do trabalho da
criança e o combate imediato e medidas normativas
e administrativas para o cumprimento prioritário
dessas
normas
internacionais
ratificadas
e
absolutamente imperativas. A lesão ao direito difuso
de crianças e adolescentes, manifestamente
desrespeitado no Município, submetidos a relações
de
trabalho
flagrantemente
proibidas
ou
gravemente irregulares, pode ser levada ao Poder
Judiciário, mediante Ação Civil Pública, pelo
Ministério Público do Trabalho (art. 5, XXXV, CF;
art. 129, I, II e III, CF), sendo competente a Justiça
do Trabalho para conhecer e julgar a ACP (art. 114,
I e IX, CF). O fulcro da lide são as relações de
trabalho irregulares, ao passo que o Município é
potencial devedor de medidas públicas eficazes para
sanar ou reduzir a lesão - circunstâncias que
enquadram, inapelavelmente, o litígio nos marcos
da competência da Justiça do Trabalho. Recurso de
Revista conhecido e provido. RECURSO DE
REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISAM À ERRADICAÇÃO
DO
TRABALHO
INFANTIL.
EFETIVIDADE
DE
DIREITOS SOCIAIS. O Direito do Trabalho é campo
decisivo no processo de inserção justrabalhista no
universo geral do Direito, tendo a Constituição da
República firmado o conceito e a estrutura
normativos do Estado Democrático de Direito, em
que claro, portanto, que a erradicação do trabalho
infantil é medida de manifesto interesse ao Direito
do Trabalho e, com razão, ao campo de atuação do
Ministério Público do Trabalho. No presente caso,
discute-se pedido decorrente de relação de trabalho
que visa à implantação de políticas públicas, pelo
Município de Codó, no tocante ao combate ao
trabalho infantil e a outras formas degradantes de
trabalho. A Atuação do Poder Judiciário, em caso de
omissão
do
administrador
público
para
a
implementação de tais políticas públicas previstas
na CF, insere-se na competência material da Justiça
do Trabalho, definida em razão da matéria, nas

hipóteses disciplinadas no art. 114, I a IX da CF.
Precedentes do STF. Recurso de Revista conhecido e
provido.

Conclusões
A despeito da posição de vanguarda normativa no
que tange à previsão de direitos de crianças e adolescentes,
seja
em
instrumentos
nacionais
(constitucionais
ou
infraconstitucionais),
seja
em
aparatos
internacionais
incorporados à ordem interna, ainda é grande o número de
crianças e adolescentes em situação de trabalho proibido no
Brasil.
Tal realidade reclama a implementação de novas
perspectivas de enfrentamento, de modo que o Direito, na
esfera de competência que lhe cabe, possa dar uma resposta
mais eficaz à premência de efetividade do direito ao não
trabalho antes da idade mínima.
Assim, é preciso conceber o direito ao não trabalho
antes da idade mínima como um direito humano de crianças e
adolescentes, de modo que todos os atributos que informam o
sistema de proteção dos direitos humanos possam incidir no
caso, assegurando-se meios diversos de proteção e
implementação.
Destarte, por serem direitos fundamentais, de
índole constitucional, para cujo cumprimento exige-se não
somente uma postura omissa, no sentido de não tomar
trabalho de crianças e adolescentes, como também uma
conduta positiva do Estado na promoção de políticas públicas
de combate ao trabalho infantil, qualquer lesão, seja no campo
comissivo, ou no omisso, consubstancia grave violação ao
ordenamento jurídico, a exigir pronta correção.
Tal correção deve primar pela tutela inibitória,
voltada à cessação do ilícito, mediante o estancar do fazer
proibido (valer-se de trabalho de criança e adolescente antes

da idade permitida) ou realizando o não fazer violador (não
promover políticas públicas correlatas). Nesta seara, destacase, então, o papel de complementariedade entre o Ministério
Público do Trabalho, que veicula, por meio de Ação Civil
Pública, o pedido de correção de ilicitude, para preenchimento
do conteúdo material do direito fundamental lesionado; e o
Judiciário, que determina tal preenchimento.
Em consequência, nesse atuar do Sistema de Justiça
de Trabalho, devem figurar sólidas as perspectivas dos direitos
humanos e da fundamentalidade do direito ao não trabalho
antes da idade permitida, como mínimo existencial necessário
para consecução do trabalho digno e decente, apanágio
inarredável da dignidade da pessoa, centralidade máxima da
ordem jurídica.
Estas novas perspectivas devem arrimar a
superação dos remédios jurídicos ortodoxos de tutela de
direitos, de modo que se consolidem, mais e mais, as ações
civis públicas, veículos dos pedidos de inibição do ilícito, bem
como a judicialização de políticas públicas, reforçando-se o
processo coletivo e todas as suas potencialidades.
Realmente, é preciso se alargar o espaço de atuação
do Poder Judiciário, de modo a se propiciar o ativismo judicial,
na via da judicialização de políticas públicas, todas as vezes em
que o Estado for omisso, negligente e/ou insuficiente na
garantia das prioridades constitucionais de ação, como sói
acontecer no caso de exploração do trabalho infantil (art. 227
da CF).
Superar as amarras do processo individual e
incorporar as vicissitudes prementes do processo coletivo faz
parte da evolução e aperfeiçoamento da tutela de crianças e
adolescentes, vilipendiadas no seu direito essencial ao não
trabalho antes da idade mínima estabelecida. Aqui se encartam
as atuações ministeriais de promoção de ações civis públicas no
Judiciário trabalhista, a fim de que este imponha ao Poder
Público comando obrigacional, por meio de tutela específica,
reforçada com astreintes e responsabilidade pessoal do gestor
público, dirigindo-se tal imputação judicial à criação e

implementação de políticas públicas de enfrentamento ao
trabalho infantil.
Por tudo isso, vê-se que a realidade está sempre a
influir sobre a inteligência do Direito, reinventando seu
arcabouço de direitos e formas de garantia da fruição dos bens
da vida que lhe são correlatos. As novas fronteiras estão aí
postas: o alargamento da competência do Sistema de Justiça
Trabalhista, a ação civil pública e o processo coletivo, as tutelas
inibitórias e reparatórias coletivas, via dano social genérico ou
dano moral coletivo, dentre outros, todos a apontar novas
formas de atuar para enfrentamento de uma das mais
perversas formas de violação dos direitos humanos de crianças
e adolescentes: a exploração do trabalho precoce.
Afinal, como diria Guimarães Rosa: "O correr da
vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta
daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da
gente é coragem”.
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Introdução
Com 10 anos completos de Ministério Público do
Estado do Paraná, com atuação predominantemente em Varas
Criminais, de Família, Infância e Juventude, nas mais diversas
regiões do interior do Estado, tivemos a oportunidade de nos
debruçarmos e vivenciarmos os reflexos locais práticos de
temas como crime, processo penal, sistema carcerário,
reincidência, investigações criminais, ato infracional, família,
adolescentes em conflito com a lei, dependência química,
evasão escolar, exclusão social, dentre outros, no âmbito
comunitário dos respectivos municípios.
Nesta caminhada, não raras vezes nos frustramos
com condenados reincidindo meses ou até dias após serem
soltos (seja por força de sentença condenatória, revogação de
prisão preventiva ou progressão de regime de pena), mesmo
após meses/anos de encarceramento decorrentes de um
exaustivo trabalho da polícia investigativa, do Ministério Público
e Poder Judiciário, com cumprimento de mandados de busca e
apreensão, interceptação e monitoramentos telefônicos,
“campanas”, oferecimento de denúncias, audiências judiciais,
recursos, dentre outras providências de natureza complexa,
num dispêndio aparentemente inútil (mas indispensável) de
energia, tempo e dinheiro do Estado (leia-se: dinheiro do
contribuinte).
Neste panorama, o foco desta energia, assim
pensamos, deveria ser outro, tendo início em momento
anterior, justamente ainda durante o período de formação do
ser humano, do futuro criminoso, do futuro eleitor, do futuro
pai/mãe, do futuro profissional: daí, simplificadamente, a opção
pela promotoria da infância e juventude.
E não deve ser outro o olhar sobre a palpitante
temática da redução da maioridade penal, porquanto não se
trata de mero debate sobre o endurecimento das penas para
adolescentes autores de atos infracionais, mas de enxergar o
adolescente em seu complexo e volátil contexto, como aquilo

que ele realmente é: um cidadão incompleto, ainda em
formação, e extremamente suscetível a influências externas.

Retrospecto Histórico
Impossível
compreendermos
nosso
atual
e
conturbado momento sociopolítico sem uma breve digressão
histórica dos últimos 200 anos de discussões e tendências em
torno da temática da responsabilização penal da criança e do
adolescente em conflito com a lei, dentro do contexto latinoamericano.
Sem a pretensão de aprofundar nesta complexa e
delicada perspectiva histórica, mas tão somente com o objetivo
de subsidiar nossa breve exposição, valendo-nos dos
75
apontamentos do professor argentino Emilio Garcia Mendez ,
podemos dividir este período de acentuadas mudanças em três
grandes momentos, marcados por características bem
peculiares: 1) direito penal indiferenciado; 2) doutrina ou
modelo tutelar; 3) responsabilidade penal juvenil.
A primeira fase ou momento, que perdurou do
século XIX ao ano de 1919, nasceu com os códigos penais do
período imperial, com viés unicamente retribucionista, chamado
de indiferenciado justamente porquanto tratava indistintamente
adultos, adolescentes e crianças. A única exceção a esta regra
geral, produto da forte influência do direto Romano,
considerava absolutamente incapazes os menores de 7 anos, o
que justificava em alguns casos a diminuição da pena na fração
de 1/3.
A partir do fim do século XIX, iniciou-se um segundo
momento histórico, profundamente impactado pelo movimento
reformador norte americano, que foi deflagrado por uma

75 Adolescentes e responsabilidade penal: um debate latino americano,
Buenos Aires- Belo Horizonte, fevereiro de 2000.

reação social à nefasta promiscuidade gerada pela manutenção
de adultos e crianças nos mesmos estabelecimentos prisionais,
culminando em uma especialização do direito e da
administração da justiça para os “menores”. Este modelo
tutelar influenciou a América Latina desde então, e ainda hoje
impacta tribunais e administradores públicos no que se refere
ao enfrentamento da conduta antissocial praticada por crianças
e adolescentes.
Por derradeiro, chegamos à terceira fase e atual
momento histórico brasileiro, iniciada a partir dos marcos legais
do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/90) bem
como da ratificação e promulgação da Convenção Internacional
dos Direitos da Criança (1990), gerando o nascimento do
modelo da responsabilidade penal juvenil, muito bem delineado
nos artigos 37 e 40 de referido diploma internacional.
Interessante consignar que o ECA foi o primeiro
instrumento normativo significativo em toda a América Latina
que rompeu frontalmente com o modelo tutelar anterior, de
acentuado caráter paternalista, cuja mais emblemática
expressão no Brasil foi o Código de Menores de 1979, bem
como com o modelo essencialmente retributivo já referido,
produto de um superado direito penal repressivo e
discriminatório.
Ao fixar o marco referencial dos 18 anos como o
limite entre o fim da adolescência e o início da idade adulta
(“idade da razão” ou da “responsabilidade”), tanto o ECA
76
(art.6º ) quanto a Convenção Internacional dos Direitos da
77
Criança (art.1º ) reconheceram expressamente o que a ciência

76 Artigo. 6º: Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e
deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento.
77 Artigo 1º: Para efeitos da presente Convenção considera-se como
criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser
que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja
alcançada antes.

e o senso comum já sabiam: a criança e adolescente são
diferentes do adulto ou, como preceitua o já citado artigo 6º da
lei 8.069/90, são pessoas ainda em desenvolvimento.
Eis nosso momento histórico atual.
Portanto, se pretendemos construir uma nova
realidade, para novos tempos, no contexto de uma cultura pósmoderna, conectada e informada, como argumentam os
defensores do recrudescimento das penas para adolescentes,
pensamos bastante pertinente a transcrição de célebre frase de
Mahatma Gandhi:
“Se queremos progredir, não devemos repetir
a história, mas fazer uma nova história”.
Tratemos, portanto, de escrever nossa nova
história, sem repetir os erros do passado e, se possível,
construir juntos um consenso mínimo sobre o tema, já que o
objetivo final, pensamos nós, é comum a todos: “instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade
e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias
78
(...) ”

Uma Realidade Mourãoense
Para não padecermos de redundância, e repetirmos
uma discussão já muito bem delineada em nível nacional,
abriremos mão de discorrer sobre aspectos teórico-jurídicos da
redução da maioridade penal, até porque, esta modesta
dissertação não possui esta pretensão, para focar em uma

78 Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.

realidade muito delineada e por nós conhecida: o município e
comarca de Campo Mourão/PR.
Muitos dados vêm sendo citados por grupos
defensores e contrários à pretendida redução da maioridade
penal reiteradamente, como se absolutamente verdadeiros e
precisos fossem.
Entretanto, infelizmente, algumas das informações
apresentadas são distorcidas, limitadas, imprecisas e
ultrapassadas, o que não impede que venham sendo replicadas
irresponsavelmente em redes sociais, entrevistas em meios de
comunicação
e
matérias
jornalísticas,
sem
maiores
preocupações com a credibilidade da fonte.
Desta forma, para não incorrermos no mesmo
equívoco, pretendemos por meio desta breve dissertação
desvelar esta palpitante discussão à luz de uma realidade muito
bem conhecida deste subscritor, analisando os reflexos práticos
e diretos da promulgação da PEC nº 171/1993 sobre a comarca
e município de Campo Mourão.
O município de Campo Mourão está situado no
centro-oeste do Estado do Paraná com uma população
estimada em 2014 de 92.300 habitantes (87.194 em 2010),
densidade demográfica de 115,05 hab./km2, Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2010) de 0,757
(acima da média estadual), PIB per capta a preços correntes de
R$ 21.787,37 (2012), com vocação predominante ao
79
agronegócio .
Neste contexto, há 7.455 habitantes entre 10 e 14
anos e 8.000 entre 15 e 19 anos (IBGE 2010), ou seja, por
falta de informações precisas especificamente na faixa etária
objeto deste artigo (12 a 17 anos), podemos estimar o número
total de adolescentes em Campo Mourão em pouco menos de
15.000 habitantes.

79 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Pois bem, o sistema socioeducativo de Campo
Mourão possui uma unidade de internação, o CENSE, e um
órgão fiscalizador do cumprimento das medidas socioeducativas
em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e
liberdade assistida), o CREAS.
O Centro de Socioeducação possui 20 vagas e
recebe adolescentes submetidos à medida de internação não
somente da Comarca de Campo Mourão (Campo Mourão, Farol,
Janiópolis e Luiziana), mas também de todo o Estado, por meio
da Central de Vagas (Secretaria da Família e Desenvolvimento
Social).
O CREAS, por sua vez, vinculado à Secretaria de
Ação Social da prefeitura de Campo Mourão, coordena a
fiscalização e aplicação de medidas socioeducativas em meio
aberto através de oficinas, atendimento psicológicos,
encaminhamento para prestação de serviços em entidades,
órgãos públicos e ONGs do município, cursos profissionalizantes
(CIP, SESC) etc.
Obviamente, o sistema socioeducativo não se
restringe a estes dois atores, já que composto por uma rede
que abarca muitos outros mobilizadores (Conselho Tutelar, MP,
Poder Judiciário, ONGs, PM, Polícia Civil, escolas, outras
secretarias municipais etc.), entretanto, visando delinear nossa
discussão, tomaremos como base inicialmente as duas
instituições supra citadas.
Em linhas gerais, trata-se, como visto, de um
município de porte médio, com razoáveis indicadores sociais e
econômicos, com uma rede socioeducativa minimamente
funcional.
Tomando como referencial temporal o ano de 2014,
segundo dados obtidos junto ao sistema Projudi do TJ-PR e 2ª
Promotoria de Justiça de Campo Mourão, contabilizamos um
total de 351 adolescentes formalmente encaminhados pela
Delegacia de Polícia para responderem pela prática de atos
infracionais perante o Poder Judiciário (somente não foram
computados os flagrantes ocorridos em alguns plantões).

Deste total, somente 11 referiam-se à prática de
crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de
80
morte (emenda aglutinativa à PEC nº 171/1993), ao passo
que os 340 restantes relacionavam-se a crimes diversos
(incluindo tráfico de drogas, roubo, furto etc.), os quais
continuariam de competência da Vara da Infância e Juventude.
Destes 11 atos infracionais “mais graves”, somente
6 foram praticados por adolescentes de 16 e 17 anos. Ou seja,
nos termos da atual redação da citada PEC ainda em
tramitação, somente 1,7% dos atos infracionais praticados por
adolescentes em 2014 nos quatro municípios integrantes da
Comarca de Campo Mourão passariam a ser julgados perante
as Varas Criminais.
Sob outro enfoque, desta vez valendo-se dos dados
enviados pelo CREAS de Campo Mourão, consta que este
recebeu em 2014 do Poder Judiciário 103 adolescentes para
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, os
quais foram direcionados para oficinas de informática, artes,
casa das fraldas, CIP (Centro de Iniciação Profissional), Centro
da Juventude etc., sendo a maioria esmagadora destes
adolescentes autores de atos infracionais de natureza não
hedionda, ou seja, não afetados pela citada PEC.
Quanto aos dados estatísticos do CENSE, por outro
lado, estes possuem uma peculiaridade, já que incluem
adolescentes de outras Comarcas do Estado enviados pela
Central de Vagas e transferências de outras unidades. De
qualquer forma, como referencial estatístico, no ano de 2014
houve o ingresso de 81 adolescentes no CENSE Campo Mourão,
dos quais 37 decorrentes de internação por prazo
indeterminado e 44 por força de internação provisória (apenas
duas do sexo feminino).

80 Em sessão realizada a partir das 00h do dia 02/07/2015, o
presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha submeteu a
votação, em 1º turno, uma emenda aglutinativa à PEC-171/93,
aprovando a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para
crimes hediondos (lei nº 8.072/09), homicídio doloso e lesão corporal
seguida de morte.

Dos 81 adolescentes que ingressaram no CENSE,
apenas 24 contavam com menos de 16 anos de idade, ao
passo que os 57 restantes com 16 ou 17 anos.
Quanto à cor declarada, 23 declararam-se brancos,
8 negros, 48 pardos e 2 não informaram. Já no que se refere
ao uso de drogas, dos 81 adolescentes, 68 reconheceram o uso
de drogas, destacando-se a maconha (62), álcool (45), cocaína
(36), tabaco (39) e crack (7).
Com relação à frequência escolar, do total
apontado, apenas 38 estavam frequentando as salas de aula
quando foram apreendidos. No que tange ao trabalho, tão
somente um adolescente trabalhava registrado, 37 não
trabalhavam, 36 trabalhavam informalmente e 7 não
informaram.
Relativamente
à
renda
familiar,
apenas
3
declararam renda familiar superior a 5 salários mínimos, sendo
a maioria (31) com renda de 1 a 2 salários mínimos. Os demais
possuíam outras faixas de rendimento inferiores a 5 salários.
Por fim, quanto à natureza dos fatos infracionais
que levaram ao internamento, 46 decorreram do tráfico ou
associação para o tráfico de drogas, 2 por estupro, 7 por furto
simples/qualificado, 6 por homicídio qualificado, 9 por
homicídio simples, 21 por roubo simples, 18 por roubo
agravado, 1 por latrocínio, 1 por sequestro e cárcere privado, e
os demais por crimes menos graves (foi considerado o
concurso de crimes nestes dados).
Em síntese, traçando um perfil médio do interno do
CENSE Campo Mourão, tendo como ano base 2014, este
possuía 17 anos, era do sexo masculino, pardo, usuário de
drogas, não trabalhava ou trabalhava informalmente, tinha
renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, estava fora da escola,
e foi internado pelo envolvimento no tráfico de substâncias
entorpecentes.
Eis
um
brevíssimo
panorama
do
socioeducativo da Comarca de Campo Mourão/PR.

sistema

Neste contexto, muito pouco se discute sobre as
consequências práticas da inclusão dos adolescentes de 16 e 17
anos no sistema criminal brasileiro. Muito se especula, imagina
e até profetiza, porém, concretamente, poucos ousam
debruçar-se sobre tema, exatamente pela ausência de dados
consistentes e confiáveis em nível nacional.
Procurando afastar-nos destas incertezas, trazendo
um pouco de luz ao debate, analisemos, portanto, os reflexos
práticos imediatos de referida emenda constitucional (redação
da emenda aglutinativa já referida) sobre a comarca de Campo
Mourão:
Inicialmente, de plano, tomando como referência o
ano de 2014, como visto, apenas 6 dos 351 adolescentes em
conflito com a lei passariam a ser julgados perante as Varas
Criminais de Campo Mourão, impacto este, portanto,
absolutamente insignificante no contexto geral.
Ainda, tendo como base o perfil médio dos internos
do CENSE supracitados, os adolescentes que seriam inseridos
na cadeia pública de Campo Mourão muito se aproximariam
dos adultos nela já encarcerados: jovem, pobre, pardo, com
baixíssima
escolaridade,
envolvido
com
substâncias
entorpecentes e oriundo de família disfuncional. Ou seja, mais
do mesmo, retroalimentando o sistema.
Ainda, o tempo de julgamento de um homicídio
praticado por um adolescente de 16 ou 17 anos passaria dos
25
dias
em
média
(para
adolescentes
internados
provisoriamente) ou 4 meses (nos demais casos), perante a
Vara da Infância e Juventude de Campo Mourão, para pelo
menos um ano (réu preso), ou vários anos (réu solto) até ser
julgado, ainda em primeira instância, pelo Conselho de
Sentença do Tribunal do Júri, isto se a pretensão punitiva do

Estado não for fulminada pela prescrição, ou outros incidentes,
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em razão da regra do artigo 115 do Código Penal .
Em síntese, seria a ampliação simbólica (fruto de
um Direito Penal Simbólico) de um sistema extremamente
desigual, moroso, injusto socialmente e falho, visando alongar
seus tentáculos a jovens de 16 e 17 anos, com resultados
obscuros e potencialmente catastróficos em longo prazo.

Outras Considerações
Quando se fala em redução da maioridade penal, o
82
senso comum imagina que referida mudança permitiria que
adolescentes infratores, hoje supostamente “impunes”,
passariam a cumprir penas privativas de liberdade em
estabelecimentos prisionais, é dizer, que haveria uma efetiva
“punição” ao jovem.
Neste contexto, ignora-se a gritante mudança
principiológica e paradigmática do microssistema formado pela
Constituição Federal, lei nº 8.069/90 (ECA) e lei nº 12.594/12
(SINASE), para o complexo e tautológico sistema jurídico penal
brasileiro, formado por um conjunto de leis e códigos de épocas
diferentes, de matizes distintas e produto de ideologias
antagônicas (e.g. lei dos crimes hediondos inspirado no
movimento lei e ordem norte americano x leis de conteúdo
despenalizante, como do juizado especial criminal).

81 Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na
data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
82 Pesquisa do Instituto Datafolha PO 813805, realizada em 09 e 10 de
abril de 2015, concluiu que 87% da população brasileira votaria a favor
da redução da maioridade penal, revelando, inclusive, um incremento
contínuo deste percentual nos últimos anos.

A mudança constitucional pretendida não implicaria,
portanto, simplesmente na imposição de uma pena mais “dura”
e “eficaz” ao adolescente, mas em uma substancial mudança
de paradigma, com reflexos práticos no curto, médio e longo
prazos.
Para
ilustrar
estes
argumentos,
novamente
lançaremos mão de um hipotético (porém bastante comum)
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estudo de caso :
Imaginemos dois adolescentes de 16 anos
apreendidos em flagrante pela prática de roubo de um aparelho
celular, pertencente a um transeunte, mediante a simulação do
porte de uma arma de fogo sob a camiseta, com a finalidade de
revenda para a compra de “crack”. Tipificação: art. 157, §2º,
inciso II, do Código Penal.
De plano, a resposta do microssistema da Infância e
Juventude seria encaminhar os adolescentes ao Ministério
Público no prazo de 24 horas para oitiva informal,
acompanhados de seus genitores, onde, havendo indícios,
seriam representados e, sendo o caso, submetidos à internação
provisória.
Ao final do trâmite processual, os adolescentes
seriam sentenciados pelo juiz, após detido estudo do núcleo
familiar e social, de eventual drogadição, de envolvimento em
ato infracional prévio, da real motivação do ato, das
consequências, tudo isto lastreado em pareceres do Ministério
Público e da defesa bem como da equipe multidisciplinar do
CENSE, aplicando-se, ao final, a medida mais adequada.
O sistema penal, por seu turno, não permitiria esta
análise contextualizada do ato infracional (embora, em tese,

83 Como vimos, a emenda aglutinativa aprovada em 1º Turno na
Câmara dos Deputados excluiu o roubo majorado do rol dos crimes que
possibilitaria a redução da maioridade para agentes menores de 18 anos,
conforme redação anterior. Entretanto, como esta PEC está sujeita a
novas e inesperadas alterações, e mais três turnos de votação nas duas
Casas Legislativas, o raciocínio ora transcrito continua válido.

deveria), sendo o roubo majorado em comento tratado como
mais um roubo, e o papel da família, neste contexto,
praticamente ignorado. O mesmo pode ser dito relativamente a
real motivação do crime, no caso, a drogadição, que
dificilmente seria enfrentada perante uma Vara Criminal, com
sua dinâmica industrial de produção de sentenças de mérito, ou
em uma Vara de Execuções Penais, extremamente padronizada
e impessoal.
Isto sem mencionar o sistema de “garantias”
inerente ao processo penal que, via de regra, acarreta uma
morosidade desproporcionalmente superior a do sistema
socioeducativo, quando sagazmente explorado pelo defensor.
Com feito, como visto, a redução da maioridade
penal não se restringiria ao mero e imaginado “agravamento de
pena”, mas de alterações substanciais e profundas de princípios
norteadores, de limites de atuação dos agentes envolvidos
(juiz, promotor, advogado), de efetividade, de prazos e
recursos, de dinâmica e engajamento dos servidores e demais
integrantes da rede, do atendimento policial, da natureza da
privação de liberdade, da progressão de regimes, dentre
outros.
Isto sem mencionar o possível surgimento de um
sistema híbrido (“maioridade seletiva”) no qual adolescentes
maiores de 16 anos, autores de alguns crimes (dentre os quais,
alteração de produtos destinados a fins terapêuticos, por
exemplo) seriam inseridos no âmbito da justiça penal, e os
demais (supostamente menos perigosos) permaneceriam no
sistema do ECA, em clara afronta ao princípio da igualdade, isto
se realmente obtiver êxito a redação atual da PEC nº
171/1993.
Neste raciocínio, uma equivocada interpretação da
intenção do agente na prática de um crime de homicídio (dolo
eventual ou culpa e.g.) pela autoridade policial, promotor ou
juiz, teria o potencial de afastar um adolescente de 16 anos de
um sistema lastreado na “condição peculiar da criança e do

84

adolescente como pessoas em desenvolvimento” para inserilo em outro com viés predominantemente retributivo,
complexo, formal e moroso (e.g. sistema bifásico do tribunal do
júri).
São paradoxos distantes dos debates políticos e
populares, mas intrinsicamente ligados ao trabalho do operador
do direito.

Conclusões
Por derradeiro, não pretendemos arvorar-nos da
“verdade”, ou defender piamente um dos lados deste intenso e,
em alguns momentos, apaixonado e irracional debate sobre a
redução da maioridade penal.
Até porque, desconfiamos que nenhum dos “grupos”
conhece efetivamente a “verdade”, quando entendida como o
melhor caminho para uma sociedade mais justa socialmente,
fraterna e segura. Se conhecêssemos, seguramente não
estaríamos travando este embate neste momento político e
econômico tão delicado, com crescentes taxas de desemprego,
retração econômica, o maior escândalo de corrupção das
últimas décadas, confronto de professores com o poder público,
racionamento de energia, água, inflação em descontrole, que
exigiriam uma dedicação intensiva do Congresso no combate
destas questões estruturais.
Mas ousamos tecer algumas considerações finais
sobre o assunto, visando enriquecer o debate.
Em primeiro lugar, cremos que a pretendida
redução desvia o foco do “pano de fundo” do crime, qual seja,
do contexto social, familiar, econômico e escolar em que o
adolescente em conflito com a lei encontra-se inserido,

84 Art.6º da lei nº 8.069/90 (ECA)

limitando significativamente qualquer espécie de tentativa de
atuação estatal (trabalho em rede) no intuito de mitigar,
quando negativos, ou “empoderar”, quando positivos, tais
fatores, na vida do jovem.
Um exemplo emblemático e bastante corriqueiro é o
tráfico de entorpecentes (e outros crimes) praticados por
adolescentes dependentes químicos (por ora afastado do
âmbito da PEC nº 171, caso aprovada em sua atual redação).
Enquanto não enfrentada a causa motriz da conduta (a
dependência química e falta de apoio familiar), é cediço que
não importa o tempo de encarceramento, assim que libertado
(e para agravar, sabemos que o consumo de entorpecentes não
é incomum nas penitenciárias, sendo a droga, inclusive,
utilizada como moeda de troca) o adolescente provavelmente
reincidirá.
Aliás, e sem pretender adentrar nesta delicada e
profunda discussão, a história mostrou que o endurecimento da
legislação penal norte americana, conhecida como Guerra
Contra as Drogas (“War on Drugs”), a partir do governo Ronald
Reagan (mandatos de 1980-1989), nem de longe produziu os
resultados esperados, a despeitos dos bilhões de dólares
investidos ao longo de décadas. Hoje, referido país sofre
reflexos desta escolha equivocada, oscilando entre tentativas
de legalização do comércio e consumo de maconha,
fechamento de fronteiras (México), restrição da imigração de
estrangeiros e intervenções militares diretas e indiretas em
países produtores.
Em segundo lugar, pensamos, e aí segue uma mera
especulação com base em nossa vivência profissional, social e
familiar, ou seja, sem qualquer pretensão acadêmica, que o
percentual de adolescentes que deixarão de praticar um ato
infracional em decorrência da redução da maioridade seria
irrisório, não justificando a profunda mudança estrutural
pretendida.
Talvez, e alguns demagogos inclusive poderão
utilizar-se deste argumento para fins eleitorais de curto prazo,
haverá uma natural inibição, retração dos adolescentes, com
uma possível redução inicial dos índices de criminalidade (no

curtíssimo prazo), transmitindo
efetividade do novo regramento.

uma

falsa

sensação

de

Entretanto, num horizonte não muito distante, a
natural impulsividade dos jovens, que reflete uma disfunção
bioquímica inerente à idade, irá tratar de reequilibrar o “status
quo ante”, com grande probabilidade, inclusive, de incremento
dos índices de criminalidade juvenil por circunstâncias já muito
bem explicitadas nos debates de conhecimento público: maior
contato com o crime organizado no interior das penitenciárias,
superlotação carcerária, aliciamento de adolescentes ainda
mais novos para a prática de crimes, etc.
Tanto que em alguns países em que ocorreu a inicial
redução da maioridade penal, houve o retorno ao modelo
anterior, justamente em razão dos pífios resultados obtidos.
Por fim, e sem pretender esgotar as considerações
de ordem prática, limitadas pela natureza deste texto, não
podemos generalizar o excepcional, é dizer, não se pode
comprometer todo um sistema socioeducativo lastreado na
“condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas
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em desenvolvimento” , substituindo-o por um falido sistema
prisional
que
inevitavelmente
comprometerá
qualquer
possibilidade de ressocialização do jovem, tendo como
referência
“condutas
hediondas”
de
alguns
poucos
adolescentes, displicentemente supervalorizadas pela mídia
(e.g. caso “Champinha”).
De qualquer forma, o debate é mais do que
necessário e pensamos que deveria ser restrito ao âmbito da
legislação estatutária, fruto de anos de intensos debates,
estudos e pesquisas, inclusive em âmbito internacional.
É dizer, exemplificativamente, se a sociedade, por
meio de seus representantes legitimamente eleitos, entender
que o adolescente autor de um crime hediondo deva
permanecer mais tempo privado de sua liberdade, então que

85 Art.6º da lei nº 8.069/90 (ECA).

isto ocorra no interior de um centro de socioeducação
estruturado, observados os princípios da lei nº 12.594/12
(SINASE), após um procedimento judicial célere, justo e
desburocratizado, de modo a garantir uma mínima
possibilidade de reinserção social.
Enfim, independentemente da opinião do leitor
sobre o tema, não se pode ignorar o fato de que o adolescente
não é um pequeno adulto, mas um futuro adulto em formação
(formação esta, aliás, sempre inconclusa), e somente nesta
qualidade deve ser julgado por sua conduta antissocial, nunca
se olvidando que por mais dura que seja a pena, fatalmente o
jovem retornará ao convívio comunitário, cabendo a nós,
portanto,
enquanto
sociedade,
decidirmos
em
que
circunstâncias isto ocorrerá.
Por fim, com a perspicácia e sinceridades que lhe
são peculiares, finalizamos este breve arrazoado com frase de
autoria de Nelson Rodrigues, o qual soube captar
magistralmente esta realidade biológica/social do adolescente,
infelizmente ignorada por muitos:
“O jovem tem todos os defeitos do adulto e
mais dois: o da inexperiência e o da
imaturidade.”
Que tenhamos sabedoria, compreensão, bom senso
e serenidade no trato desta importantíssima questão, alijados
de inclinações ideológicas, partidárias, familiares, pessoais ou
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religiosas, em prol de uma sociedade livre, justa e solidária .

86 Art.3º, inciso I, da Constituição Federal.

5. Maioridade Penal

A Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público - CONAMP edita
Nota Técnica sobre a PEC que trata da
Redução da Maioridade Penal

Fazendo coro com inúmeros outros órgãos e
instituições nacionais e internacionais, a Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público - CONAMP, por meio de sua
Presidente, expediu Nota Técnica sobre a PEC que trata da
Redução
da
Maioridade
Penal,
enfatizando
sua
inconstitucionalidade e flagrante inadequação para fazer frente
ao problema da violência no Brasil.
Vale destacar que o Ministério Público do Estado do
Paraná também firmou posição contrária à proposta, tendo
inclusive, de forma pioneira, dado destaque às razões de tal
posicionamento em sua página da internet (www.mppr.mp.br),
assim como promovido encontro com vários setores da
imprensa, procurando enfatizar a importância de uma
cobertura jornalística isenta sobre o tema, de modo a
esclarecer a população brasileira e fazer frente à enorme
desinformação que permeia a matéria.
Tendo o Ministério Público como função precípua a
defesa da sociedade, assim como dos interesses indisponíveis
de crianças e adolescentes, o referido posicionamento
institucional é uma clara demonstração de que a redução da
maioridade penal não é o caminho certo a trilhar, devendo
todos - e com especial ênfase o Poder Público (por meio dos
seus mais diversos órgãos, setores e agentes, notadamente os
gestores públicos) - zelar pelo efetivo e integral cumprimento
do contido no ordenamento jurídico vigente, que especialmente
a partir da recém aprovada “Lei do SINASE” (Lei nº
12.594/2012, ainda em fase de implementação), possui todos
os instrumentos necessários à adequada responsabilização de

adolescentes autores de ato infracional, de forma muito mais
rápida e eficaz do que o verificado no Sistema Penal.
É preciso, enfim, aumentar os investimentos em
políticas públicas para infância e juventude, inclusive em
matéria de socioeducação, e não encaminhar adolescentes para
o Sistema Penal, que além de caótico e desprovido de vagas
suficientes
sequer
para
os
criminosos
adultos,
comprovadamente não possui condições mínimas para dita
“ressocialização” dos presos e, muito menos, para impedir a
reincidência.
Este é, sem dúvida, o melhor presente que o
Estatuto da Criança e do Adolescente poderia receber nesta
data emblemática, e a maior beneficiária seria a sociedade
brasileira, nos seus mais diversos segmentos.
Afinal, todos temos igual direito a um Brasil mais
justo, solidário e, acima de tudo, que respeita e valoriza suas
crianças e adolescentes.
Segue a nota da CONAMP:

CONAMP - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público

NOTA TÉCNICA Nº 02/2015/CONAMP

Assunto: PEC 171/93, de autoria do ex-deputado
Benedito Domingos (PP/DF), que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal (imputabilidade
penal do maior de dezesseis anos).
Relator: Deputado Laerte Bessa (PR/DF)

A Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (CONAMP), com o objetivo de colaborar para o bom
desenvolvimento do processo legislativo, vem externar o seu
posicionamento a respeito da Proposta de Emenda à
Constituição nº 171, de 1993, que altera a redação do art. 228
da Constituição Federal (imputabilidade penal do maior de
dezesseis anos).
Diante de enunciada tragédia que importaria
encaminhar milhares de adolescentes para completar sua
formação no sistema penal destinado a adultos, afastando-os
definitivamente de desejada recuperação com a introjeção de
valores ético-sociais, a Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público - CONAMP, entidade que congrega os
membros do Ministério Púbico dos Estados, Militar e Distrito
Federal e Territórios, cumprindo responsabilidade política,
social e ética, vem publicamente se manifestar contra a
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
171.
Desde logo, não obstante a PEC nº 171 ter sido
admitida pela Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara
dos Deputados, vale o registro de que ela padece de

inconstitucionalidade e, também, de inconvencionalidade.
Com efeito, a imputabilidade penal somente a partir dos
dezoito anos, trazida à condição de cânone constitucional pela
Assembleia Nacional Constituinte de 1988, trata-se de
cláusula pétrea e, por isso mesmo, insuscetível de
modificação por via de emenda, conforme comando do art. 60,
§4º, da Constituição Federal (assim: "Não será objeto de
deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a
abolir: ... IV os direitos e garantias individuais"). Embora
topograficamente distanciada do art. 5º, da Constituição
Federal (pois, afinal, pela primeira vez em nossa história
constitucional destinou-se um capítulo exclusivo para tratar da
família, da criança, do adolescente e do idoso), não há dúvida
de que a regra do art. 228, da Constituição Federal, apresenta
natureza de direito fundamental, advindo da doutrina da
proteção integral e decorrente do princípio da dignidade
da pessoa humana em peculiar fase de desenvolvimento.
Vale dizer, o menor de dezoito anos a quem se atribua a
prática de um comportamento previsto na legislação como
crime ou contravenção tem o direito fundamental de estar
sujeito às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente
(recebendo, se for o caso e como resposta à sua conduta ilícita,
as medidas socioeducativas) e afastado, em face do direito a
não-eliminação de sua posição jurídica constitucional, das
sanções do Direito Penal. De outro lado, por ter o Estado
Brasileiro ratificado, sem qualquer ressalva, a Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (que consigna, em
seu artigo 1º, entender-se "por criança todo ser humano menor
de 18 anos, salvo se, em conformidade com a lei aplicável à
criança, a maioridade seja alcançada antes") e em razão do
princípio da vedação de retrocesso em matéria de
direitos fundamentais, compareceria a alteração da idade
penal mínima também eivada da inconvencionalidade
(porque, diga-se, mais gravosa), submetendo nosso país à
responsabilização no âmbito internacional.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse
inconstitucionalidade e inconvencionalidade na PEC nº 171,
reafirma-se que a resposta, adequada e justa, a ser dada
quando da prática de ato infracional por adolescente já se
encontra prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao contrário do discurso, frequente e não
verdadeiro, de "impunidade" e de poderem hoje os
adolescentes "praticarem os crimes que quiser e não acontecer
nada", a regra absoluta do Estatuto da Criança e do
Adolescente é de que, a partir dos 12 (doze) anos de idade,
nenhum adolescente a quem se impute a prática de ato
infracional pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância
e Juventude e, quando comprovado o comportamento
correspondente a crime ou contravenção, restarem aplicadas
as medidas socioeducativas, que vão desde a simples
advertência, passando pela obrigação de reparar o dano, a
prestação de serviço à comunidade, a inserção no programa de
liberdade assistida, a casa de semiliberdade, até a internação
em unidade de regime fechado, onde o adolescente, tanto
quanto um adulto que tenha cometido um crime grave, ficará
privado de liberdade. Mais, dependendo da idade do
adolescente e de suas necessidades pedagógicas, poderá ele
cumprir 3 (três) anos de internação e progredir, por idênticos 3
(três) anos, para a semiliberdade.
Todavia, considerados os adolescentes enquanto
pessoas em peculiar fase de desenvolvimento, marcada por
crise determinada pela complexa passagem para o mundo
adulto, as medidas socioeducativas, inclusive as restritivas ou
privativas de liberdade, objetivam o resgate pessoal, familiar e
social do adolescente que esteve em conflito com a lei e não a
sua entrega definitiva para o mundo da criminalidade.
A opção pela diminuição da imputabilidade penal
importará exatamente nisso: ao invés de oportunidade para
desenvolver sua potencial sociabilidade e construir projeto
de vida afastado da criminalidade, o adolescente, inclusive
aquele autor de delitos sem gravidade, acabará completando
seu processo de formação na promiscuidade da penitenciária de
adultos, convivendo com a violência física, psíquica e sexual,
tornando-se ainda mais revoltado e violento, quando não
passando a integrar organizações criminosas; ou seja, sendo
devolvido depois à sociedade um cidadão de pior categoria
de que quando ingressou no sistema.
Exatamente nessa perspectiva de interesse da
sociedade na recuperação do adolescente que esteve em

conflito com a lei é que, segundo a ONU, apenas 17% dos
países, dos 57 pesquisados, estabelecem a idade penal antes
dos 18 (dezoito) anos, enquanto alguns, como os bons
exemplos da Alemanha, Itália e Japão, a imputabilidade penal
só se dá a partir dos 21 anos de idade.
Quanto ao argumento de que um adolescente de 16
ou 17 anos já tem conhecimento do que seja certo ou errado,
vale ponderar que a imputabilidade penal não se estabelece tão
só a partir do discernimento, da capacidade de reconhecer o
caráter ilícito do fato. Uma criança de 8 anos de idade pode ter
a consciência da ilicitude da sua conduta e, portanto,
discernimento, mas não se concebe seja ela considerada
penalmente imputável. Assim é porque, além da capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, para a imputabilidade é
necessária a capacidade de se determinar de acordo com este
entendimento (v. art. 26, do CP). O adolescente, ao passar por
fase crítica na formação de sua personalidade, sofre
extraordinárias e negativas influências no que tange ao
componente volitivo da imputabilidade (notadamente em face
de um avanço tecnológico e de informação carregados de
conteúdos nocivos), de molde a não se poder considerá-lo com
total capacidade de determinação conforme eventual
consciência de ilicitude. As infrações decorrentes da condição
de imaturidade bio-psicológica reclamam, até como correta
medida de política criminal, a intervenção no sentido da
orientação, assistência e reabilitação, buscando-se alcançar o
inerente potencial dirigido à sociabilidade.
Igualmente, necessário considerar que, do conjunto
dos delitos, apenas cerca de 8% corresponde a atos
infracionais praticados por adolescentes e menos de 1%
quando se trata de ilícitos cometidos mediante violência ou
grave ameaça contra a pessoa.
Por outro lado, de se afastar o argumento de que a
diminuição da imputabilidade penal acabaria com a utilização
de adolescentes, por adultos, para a prática de crimes. Por
óbvio, o que se dará é a continuidade do recrutamento de
adolescentes com idade aquém daquela estabelecida para a
responsabilidade
penal,
inserindo-os
no
mundo
da
criminalidade cada vez mais precocemente. Aqui, a melhor

solução será, por certo, o significativo agravamento da
resposta penal destinada a sancionar os adultos que
corrompem e encaminham adolescentes à prática de crimes.
Compute-se, da mesma forma, a situação caótica
em que se encontra nosso sistema penitenciário. Além de
controlado por grupos criminosos, as penitenciárias brasileiras,
segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de julho
de 2014, já contam com superpopulação correspondente a
206.307 (duzentos e seis mil, trezentos e sete) internos (são
563.526 presos em 357.219 vagas), além da existência de
449.920 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e
vinte) mandados de prisão aguardando cumprimento.
Na realidade, quando o Poder Público efetivamente
responder ao seu dever institucional de assegurar a todas as
crianças e adolescentes - com absoluta prioridade - o
exercício dos direitos elementares da cidadania (conforme
promessa contemplada na Constituição Federal e no Estatuto
da Criança e do Adolescente), bem como cumprir a recente lei
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE
(Lei nº 12.594/12), indiscutivelmente estaremos caminhando
para real contexto inibidor da marginalidade (ou seja, acudindo
as crianças e adolescentes que se encontram à margem dos
benefícios produzidos pela sociedade) e, de consequência,
determinante de efetiva prevenção à prática de atos
infracionais.
Indispensável, isso sim, a integração ao sistema
socioeducativo de unidades médico-hospitalares para o
atendimento de adolescentes autores de atos infracionais
duplamente inimputáveis, isto é, daqueles que, além de
menores de dezoito anos, são também portadores de
transtorno mental ou distúrbio psiquiátrico, exatamente os
capazes da prática das infrações mais graves e revoltantes, que
hoje não recebem o tratamento adequado.
Finalmente, ainda que todas as opiniões sobre a
matéria devam ser respeitadas, vale considerar o fato de que a
absoluta maioria das instituições e profissionais que atuam com
adolescentes que estiveram em conflito com a lei se
pronunciam
totalmente
contrários
à
diminuição
da

imputabilidade penal (assim: Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CONANDA, Associação Brasileira de
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da
Infância e da Juventude - ABMP, Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da
União - CNPG, Fórum DCA - Fórum de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Associação Brasileira de Magistrados
- AMB, Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP, Conselho
Federal de Psicologia - CFP, Conselho Federal de Serviço Social
- CFESS, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Movimento do
Ministério Público Democrático - MPD, Associação Juízes para a
Democracia - AJD, Fundação Abrinq - Save the Children, Rede
Brasileira de Centros e Institutos de Juventude, Associação
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente ANCED, Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito
com a Lei Rede Ecumênica da Juventude - REJU, entre outros).

CONCLUSÕES:
1 - A regra do art. 228, da Constituição Federal,
corresponde a cláusula pétrea e, portanto, implica limitação
expressa e material ao poder reformador, nos exatos termos do
art. 60, § 4º, da Carta Magna, estando, ainda, protegida pela
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.
2
A
inimputabilidade
não
significa
irresponsabilidade e impunidade, ficando os adolescentes
autores
de
atos
infracionais
sujeitos
às
medidas
socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
3 - É necessária imediata implantação dos
programas relativos às medidas socioeducativas, previstos na
Lei nº 12.594 (SINASE) e que, nos locais onde foram
corretamente instalados, mostraram-se aptos a ser resposta
social justa e adequada à prática de atos infracionais, com
eficiência maior que a pura e simples retribuição penal e o
consequente ingresso do adolescente no sistema penitenciário.

4 - Para o efetivo enfrentamento à delinquência
infanto-juvenil, indispensável adoção de medidas políticas,
administrativas e judiciais no sentido da distribuição de justiça
social, de modo a universalizar a todas as crianças e
adolescentes o acesso aos seus direitos fundamentais,
cumprindo-se o comando constitucional da prioridade absoluta.
5 - A fixação da imputabilidade penal a partir dos 18
anos de idade tem por fundamento critério de justiça e de
política criminal adequado à realidade brasileira, havendo por
parte da CONAMP defesa intransigente da sua manutenção em
sede constitucional.

Brasília, 13 de maio de 2015.

Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti
Presidente da CONAMP
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Manifesto Contra a Redução da
Maioridade Penal

Carta de Curitiba

O Ministério Público do Estado do Paraná e os
demais órgãos e entidades participantes do seminário
comemorativo aos 25 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, realizado em Curitiba/PR no dia 10 de julho de
2015, preocupados com a forma como as propostas de redução
da maioridade penal e recrudescimento do tratamento
dispensado a adolescentes autores de ato infracional vêm
sendo conduzidas no âmbito do Congresso Nacional e
apresentadas perante a sociedade, entendem necessário trazer
algumas reflexões destinadas a aprofundar o debate e evitar
que se chegue a conclusões equivocadas sobre o tema, sempre
na busca de soluções concretas e justas, que atendam aos
anseios da sociedade brasileira.
Neste sentido, ao passo em que apontam para a
inconstitucionalidade manifesta de tais propostas, por afronta
ao disposto no art. 60, §4º, da Constituição Federal, e diante
da necessidade de ampliar o diálogo com os especialistas em
matéria de infância e juventude, que de forma quase que
unânime se posicionam contrariamente à redução da
maioridade penal, ponderam que:

1 - Contrariamente ao que se apregoa, adolescentes
respondem integralmente pelos atos infracionais por eles
praticados, sendo possível, em razão destes, ser decretada sua
privação de liberdade por um período de até 06 (seis) anos
(sendo 03 em regime de privação total e outros 03 em regime
de privação parcial), a partir dos 12 (doze) anos de idade,
podendo tal sanção estatal ser executada para além dos 18
(dezoito) anos de idade;
2 - A proposta do Estatuto da Criança e do
Adolescente é de “tolerância zero” para prática de todo e
qualquer ato ilícito ou infracional praticado por adolescentes,
não havendo necessidade, sequer, de manifestação da vítima
para que sejam estes apurados e seja aplicada a sanção estatal
correspondente (denominada medida socioeducativa), mesmo
em se tratando de infração para qual a Lei Penal, no caso de
criminoso adulto, assim o exige;
3 - Adolescentes são, comprovadamente, muito
mais vítimas do que autores de crimes violentos, sendo
responsáveis por uma pequena fração (cerca de 1%) do total
de crimes praticados no Brasil, dos quais apenas cerca de 3%
(três por cento) equivalem aos chamados “Crimes Hediondos”,
ao passo que os homicídios representam 36,5% das causas de
87
morte de adolescentes no Brasil ;
4 - Longe de representar a “solução” para o
problema da violência no Brasil, a redução da maioridade penal
tende a agravá-lo, pois diante da reconhecida ineficácia do
Sistema Penal para recuperação/ressocialização dos presos e
seus altíssimos índices de reincidência (que superam os 70% contra pouco mais de 20%, em média, no Sistema
Socioeducativo),
adolescentes
a
este
precocemente
encaminhados retornarão ao meio social ainda jovens, porém

87 Fonte: Índice de Homicídios na Adolescência - IHA, apresentado pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR
em parceria com o UNICEF e o Laboratório de Análise da Violência da
UERJ, lançado em 2015.

sem qualquer perspectiva de vida para além da prática de
crimes cada vez mais graves;
5 - A redução da maioridade penal vai na contramão
da tendência mundial, que na maior parte dos países, em
cumprimento ao disposto, inclusive, em Resolução da
Organização das Nações Unidas - ONU, fixa a idade penal em
88
patamar igual ou superior ao brasileiro , havendo caso de
países (como a Espanha e a Alemanha), que após terem
reduzido a idade penal, tornaram a aumentá-la, diante dos
reflexos negativos da medida no seio da sociedade;
6 - O recrudescimento do tratamento dispensado a
autores de infrações penais, sejam adolescentes, sejam
adultos, em nada contribui para redução dos índices de
violência, sendo o exemplo mais contundente o ocorrido no
Brasil com a chamada “Lei dos Crimes Hediondos” (Lei nº
8.072/1990), que embora tenha sido alardeada, à época de sua
promulgação, como a “panaceia” para semelhantes crimes de
maior gravidade, não foi capaz de inibir sua prática, que por
sinal tem aumentado ao longo dos anos;
7 - A piora nos índices de violência entre
adolescentes (em especial, como dito acima, tendo estes na
condição de vítimas), de modo algum pode ser atribuída ao
contido no ordenamento jurídico vigente, sendo ao contrário,
decorrência direta de seu descumprimento, em especial por
parte do Poder Público, que ainda não implementou, como seria
de rigor, as políticas públicas e os mecanismos de prevenção,
proteção e socioeducação previstos em lei;
8 - O Estatuto da Criança e do Adolescente continua
sendo uma lei atual e perfeitamente adequada à realidade
brasileira, tendo sido recentemente complementado, no que diz
respeito ao atendimento de adolescentes autores de ato
infracional, pela Lei nº 12.594/2012, que institui o “Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE”, ainda em
fase de implementação;
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Valendo neste sentido consultar estudo realizado pelo UNICEF.

9 - A proposta de atendimento de adolescentes
autores de ato infracional oferecida pelas Leis nºs 8.069/1990
e 12.594/212 é indubitavelmente mais adequada que a
preconizada pela Lei Penal em relação a adultos, seja no que
diz respeito à previsão de uma resposta imediata (a
“intervenção precoce” é um dos princípios que norteiam a
atuação estatal em matéria de infância e juventude - ao passo
que, no Sistema Penal, a “prescrição” de crimes em razão da
demora no julgamento e/ou aplicação das penas atinge índices
alarmantes), seja na preocupação em proporcionar um
atendimento individualizado, comprometido com a descoberta e
enfrentamento/neutralização das causas determinantes da
conduta infracional, com a previsão, inclusive, de intervenções
junto às famílias dos adolescentes, oferta de escolarização e
profissionalização obrigatórias, dentre outras atividades
voltadas
a
garantir
a
efetiva
e
integral
recuperação/ressocialização do jovem;
10 - A redução da maioridade penal representaria
um gravíssimo retrocesso na ainda incipiente sistemática de
atendimento aos adolescentes autores de ato infracional,
acarretando o colapso do já caótico Sistema Penal (que
segundo consta possui um déficit de cerca de 240.000 vagas),
retroalimentando o ciclo de violência em que o Brasil hoje se
encontra e inviabilizando por completo a recuperação dos
apenados e facilitando sua cooptação pelo crime organizado,
com gravíssimas consequências para toda sociedade.

Por estas e outras razões, qualquer discussão em
torno do aumento do período de privação de liberdade de
adolescentes, sobretudo para os autores de infrações mais
graves, deve ser realizada de forma serena, com cautela e
responsabilidade, no âmbito do próprio Estatuto da Criança e
do Adolescente e da Lei nº 12.594/2012, com a observância
dos princípios ali previstos, de modo que a privação de
liberdade, quando necessária, seja obrigatoriamente conjugada
com a oferta, pelo Estado, da educação básica, aprendizagem
profissional e outras intervenções junto ao adolescente e sua
família que permitam sua efetiva ressocialização, em benefício
da coletividade.

Como visto acima, a lei já prevê um sistema
diferenciado para o atendimento de adolescentes autores de
ato infracional, não havendo qualquer sentido em reduzir a
idade penal para encaminhá-los a unidades penais especiais
(como previsto na PEC em tramitação no Congresso Nacional),
cuja construção, se efetivada, representaria um enorme
desperdício de recursos públicos, diante da inevitável
reprodução das mazelas do Sistema Penal, em nada
contribuindo para mudança do quadro atual.
Cabe ao Poder Público, em respeito, inclusive, ao
princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao
adolescente, investir na efetiva e integral implementação do
Sistema Socioeducativo, que é comprovadamente mais
eficiente que o Sistema Penal na prevenção e enfrentamento do
problema da violência, permitindo uma resposta muito mais
rápida e adequada tanto aos adolescentes quanto à sociedade.
É preciso, portanto, ampliar e qualificar o debate
sobre o tema, seja no âmbito do Congresso Nacional seja junto
à sociedade, a partir do que será possível demonstrar, a partir
de dados concretos e do comparativo entre o Sistema
Socioeducativo e o Sistema Penal, qual é o caminho certo a
trilhar, que seguramente não é o da redução da maioridade
penal.
Neste mundo violento em que vivemos, crianças e
adolescentes precisam, mais do que nunca, receber especial
atenção e proteção por parte do Estado (lato sensu), por meio
de ações positivas, voltadas à efetivação de seus direitos
fundamentais, e não à sua pura e simples negação, sem
prejuízo
da
devida
responsabilização,
nas
esferas
administrativa, civil e criminal, daqueles que violam seus
direitos, inclusive aqueles que utilizam crianças e adolescentes
para prática de infrações penais.
Em razão disto, a necessidade de respeito
incondicional às disposições das Leis nºs 8.069/1990 e
12.594/2012 nunca se fez tão presente - e urgente -, cabendo
a todos os órgãos, agentes e cidadãos chamados à
responsabilidade para efetivação dos direitos infanto-juvenis
(família, comunidade, sociedade em geral e Poder Público),

uma profunda reflexão - e mudança de atitude - frente aos
seus deveres para com as crianças e adolescentes brasileiros,
na certeza que todo e qualquer investimento que venha a ser
realizado neste sentido, reverterá em benefício de toda
coletividade.
Destacamos, por fim, que a prevenção à prática de
atos infracionais entre adolescentes depende, em grande parte,
de uma educação inclusiva e de qualidade, efetivamente
comprometida com o alcance dos objetivos traçados pelo art.
205, da Constituição Federal, que é também essencial para que
o Brasil, como também previsto em nossa Lei Maior, se torne
um País menos desigual e com uma sociedade cada vez mais
livre, justa e solidária.
E se ainda estamos no início dessa caminhada, isto
não significa que devemos usar as dificuldades que lhe são
inerentes como pretexto para deixar de trilhá-la, ou pior, tentar
nos aventurar pela via aparentemente “fácil” da redução da
maioridade penal, que apenas nos conduzirá ao abismo de
nosso processo civilizatório.
Resta, apenas, lembrar a sempre atual lição do
saudoso mestre Antônio Carlos Gomes da Costa:
"Quando o Estatuto foi sancionado, eu costumava
dizer em minhas palestras - e continuo fazendo-o até hoje que a sua implantação não é uma corrida de cem metros rasos
e, sim, uma longa, exigente e conturbada maratona. Ela não
depende apenas das mudanças no panorama legal. Este é um
processo que, para efetivar-se de forma plena, requer um
corajoso e amplo reordenamento institucional e uma melhoria
efetiva nas formas de atenção direta, a partir de seus
fundamentos".

6. Boas Práticas

Castro - PR

Práticas simples para se evitar a revitimização
de crianças e adolescentes vítimas de violência

Karinne Romani
Kléia Bortolotti*

Sabe-se que o acompanhamento e intervenção pela
Promotoria de Justiça e pela Vara da Infância e Juventude
quanto à prática de violência contra crianças e adolescentes é,
infelizmente, rotineira, não sendo uma exclusividade da
Comarca de Castro.
Após um período de atuação na Vara da Infância e
Juventude foi possível perceber a necessidade de buscarmos
métodos,
técnicas
e
práticas
para
afastar
culturas
revitimizantes quando tratamos de proteger crianças e
adolescentes vítimas, em especial, de violência sexual.

Dra. Kléia Bortolotti é Juíza de Direito e a Dra. Karinne Romani é
Promotora de Justiça, ambas atuantes na área da criança e do
adolescente em Castro-PR.

*

A escuta de crianças e adolescentes vítimas de
qualquer espécie de violência deve levar em consideração a sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, em sua
igualdade e diferenças em relação aos adultos.
Assim, o primeiro passo foi chamar a atenção para a
tentativa de abolir a cultura de que, se narrado um abuso
sexual pela criança/adolescente, todos os profissionais que
atuam na defesa deste devem ouvi-lo sobre o fato, fazendo-o
repetir inúmeras vezes a violência sofrida nos órgãos da rede
de proteção e do sistema de garantia de direitos.
Isso porque, assim agindo, haverá, inevitavelmente,
uma exposição que vai na contramão do dever de proteção, já
que a cada "interrogatório" que a criança ou adolescente são
submetidos, acabam por reviver os fatos e todo o sofrimento
que possam ter-lhes causado, com a agravante de que, em
cada escuta, novo vocabulário é acrescido ao seu linguajar,
desfigurando, não raras vezes, a própria suspeita de ocorrência
da violência.
Em outras palavras, a revitimização tem sido uma
prática comum, a qual cria, indubitavelmente, sérias
consequências psicológicas e emocionais para a vítima, que
acaba por ter sua narrativa manipulada, já que se alteram os
termos e expressões simples que a vítima usaria para
descrever a violência sofrida, chegando ao cúmulo de se
colocar palavras técnicas que sequer faziam parte de seu
arcabouço linguístico até então existente.
A par disso, vislumbrando que havia esse imenso
lapso na rede de proteção desta Comarca, resolvemos elaborar
uma "rede de fluxo de apoio à criança e adolescente vítimas de
abuso sexual", na qual cada integrante dos serviços públicos de
proteção possui seu papel definido, a fim de evitar que um se
imiscua no trabalho do outro, ou pior, que na espera que
alguém faça algo, nenhum deles atue.
Primeiramente, consultamos a psicóloga Gisele
Bialle Silveira Baldrati, mestranda pela Universidade Tuiuti do
Paraná, cuja tese envolve a sensibilização da rede de proteção
às vítimas de violência sexual, para que nos esclarecesse sobre

a melhor maneira de evitar os constantes depoimentos ao qual
a vítima infanto-juvenil é submetida ao longo dos processos
judiciais, nas esferas criminal e da infância e juventude.
Na
sequência,
elaboramos
organogramas
(disponibilizados ao Centro de Apoio Operacional da Criança e
do Adolescente do Ministério Público do Estado do Paraná), a
fim de que os profissionais que compõem a rede de proteção
nas mais diversas áreas de atuação (assistência social, saúde,
educação, conselho tutelar) e a própria comunidade saibam
exatamente o que fazer assim que tiverem conhecimento de
alguma violência praticada a menor de 18 anos, em especial a
sexual, e os disponibilizamos para serem afixados nas sedes e
repartições dos órgãos públicos.
Nesses
organogramas
listamos
de
forma
simplificada as atribuições dos profissionais da saúde, da
educação, da assistência social, dos conselheiros tutelares cuja função é aplicar medidas de proteção às crianças e
adolescentes com direitos ameaçados ou violados- e da polícia
civil, quando a unidade de saúde, a escola, os centros de
referência da assistência social, o Conselho Tutelar e a Polícia
Civil transformam-se em ambiente para a revelação da
violência ocorrida.
Em um dos organogramas, ainda, dirigido à
comunidade, informamos as várias formas de que dispõe para
noticiar o fato ao Estado, para que a violência cesse, bem como
que o fato seja investigado.
Concluídos os organogramas, convidamos a
psicóloga Gisele Bialle Silveira Baldrati, acima referida, para
proferir palestra sobre o tema "rede de fluxo de apoio à criança
e adolescente vítimas de abuso sexual", onde após o
conhecimento teórico e prático sobre o tema relatado pela
profissional, fizemos a apresentação dos organogramas aos
órgãos de proteção a quem são dirigidos, tendo sido possível
constatar o quão valiosa foi a experiência para todos os que
atuam nessa árdua área de atuação do direito.
A partir daí restou acordado que os servidores
municipais da área da psicologia auxiliariam no trabalho de

escutas das crianças e adolescentes, logo quando a vítima
relatasse a violência ocorrida, seja na escola, nos centros de
saúde, nos centros de referência de assistência social, na
delegacia de polícia ou perante o Conselho Tutelar, inclusive
gravando seus depoimentos - para uso posterior em eventual
inquérito policial e processo criminal.
Sabemos que essa iniciativa constitui apenas o início
dos trabalhos, vez que esforços de integração dos serviços de
atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência devem
ser a tônica da atuação dos profissionais que atuam nessa área
e devem constituir permanente desafio, na busca da efetiva
proteção daquelas vítimas.

Na página seguinte:
Modelo de organograma para a comunidade.

Cianorte - PR

Um trabalho prazeroso

Elaine Cristina de Lima

(Depoimento pessoal)*

Seria muito formal, maçante e massacrante o
trabalho desenvolvido na área de família, infância e
adolescente se ficássemos "encastelados" em nossos gabinetes
diuturnamente somente "apagando fogo", ou seja, "preso" a
um trabalho burocrático e distante da realidade das
comunidades,
conhecendo-a
somente
através
ofícios,
relatórios, noticiários jornalístico ou através do "ouvir dizer" .
Trabalhar
com
esta
clientela,
onde
sucessivamente
encontramos crianças e adolescentes entregues à própria sorte,
oriundos de famílias disfuncionais exige muito mais que
formalidade,
isenção
e
cumprimento
da
lei,
exige

Depoimento pessoal da Dra. Elaine Cristina de Lima, Promotora de
Justiça da Comarca de Cianorte, atuante na Vara de Família, Infância e
Adolescente.

*

HUMANIZAÇÃO e COMPAIXÃO. Lei não recupera infrator ou
apaga marcas deixadas na alma de uma criança violentada,
porque não temos o poder de decretar o amor. A lei apenas
impõe os limites, sanciona e no máximo indica o caminho, mas
a travessia é outra coisa...
Procurando um trabalho diferenciado, evitando o
formalismo, o distanciamento e vaidades terrenas, comecei a
me especializar em outras áreas, além do direito, a fim de
encontrar alguns "porquês" que o cargo me exige. Assim,
durante dois anos, preparamo-nos num curso de pósgraduação pela Faculdade IATES - Instituto de Aperfeiçoamento
e Terapia do Ser, para aprendermos um pouco o que corre pela
alma das pessoas e compreendê-las sob o seu ponto de vista e
não o nosso. Saímos do nosso mundo compartimentalizado e
mergulhamos de cabeça em busca da alma humana. Este curso
não só nos tornou melhores como Promotora de Justiça, mas
como ser humano solidário, e, sobretudo, mais humana diante
da realidade desta geração de hoje, destes jovens e crianças
que são os elementos palpáveis do nosso ofício diário.
Aprendemos que as leis podem ser aplicadas com benevolência
e que o ser humano não é uma ilha que deve ser observado tão
somente por aquele comportamento pouco ortodoxo, mas que
tudo que acontece tem uma razão. Buscar estas razões do ser
humano que está em nossa frente nas audiências diárias talvez
tenha nos tornado uma profissional melhor, sem nunca perder
o foco do nosso ofício.
Como se não bastasse, ainda fui melhorar a minha
QUADRINIDADE, através do Processo Hoffman, num curso
intensivo de auto transformação e descoberta de elementos
que pudessem nos tornar melhor na profissão, eficiente e que
se eu não conseguisse revolver todos os problemas ao meu
redor, pelo menos teria capacidade para orientar novos
caminhos e dar novas diretrizes às pessoas que nos procuram
indefesas, muitas vezes, e completamente perdidas. Pudemos
comprovar a eficácia dessas técnicas para buscar a paz interior
e a melhora em todos os relacionamentos, principalmente, com
nossa clientela tão específica.
Tornou-se o nosso grande desafio diário: amar a
mim mesma e amar/respeitar os demais que nos rodeiam!

Aprendi que um homem só tem o direito de olhar outro de cima
para baixo só para ajudá-lo a se levantar. Fomos entender que
a quadrinidade refere-se à EMOÇÃO, ao INTELECTO, ao
ESPÍRITO e ao CORPO FÍSICO e com estes quadrantes
equilibrados somos capazes de despertar nas pessoas o poder
magnífico e brilhante do amor que habita em cada um de nós.
O amor incondicional é um direito de nascença de todos os
seres humanos e, quantas vezes deparei-me com a absoluta
falta de amor na minha profissão, quando a mãe abandona o
filho à própria sorte, quando o pai é uma sombra na vida de
uma criança e de um jovem e na maioria das vezes a ausência
de pais amorosos e comprometidos com seus filhos.
Entendemos a SÍNDROME DO AMOR NEGATIVO neste
prazeroso aprendizado experimental e assim podemos aplicar
diariamente estes conhecimentos em nosso trabalho diário.
Através de palestras ministradas em escolas e
associações de bairros, onde lidamos com uma clientela frágil
emocionalmente, com intelecto carregados de padrões
negativos, longe da espiritualidade, cheias de medos,
depressões, inseguranças, ansiedade, rancores, vícios, desvios
sexuais, problemas profissionais e de relacionamento, repetição
involuntária de comportamentos destrutivos e, todos estes
problemas que nos apresentam diariamente, levaram-nos a
refletir sobre eles e despertou em nós o desejo de tentar
transformar positivamente relacionamentos afetivos entre
cônjuges, pais, filhos, amigos...
Fomos aplicando em nosso trabalho junto a
comunidade com os conhecimentos adquiridos nesses cursos,
trabalhando conceitos básicos: humanidade, programação e
Amor Negativo. Humanização, respeitar a história de qual cada,
ouvir sem julgamento e "abrir" horizontes para adoções de
novas possibilidades, embora ninguém possa voltar atrás e
fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e
fazer um novo fim. A Programação é o conjunto de
comportamentos positivos e negativos que recebemos dos pais
biológicos, dos pais substitutos ou de quem tenha influenciado
na educação das crianças e que aplicamos com a mesma
intensidade no nosso dia a dia. O Amor Negativo consiste na
adoção dos comportamentos negativos que recebemos dos pais
e que se não tomarmos consciência de que algo precisa mudar,

os padrões se repetem de geração a geração, como uma
"maldição hereditária".
Assim, as crianças com as quais trabalhamos, assim
como adolescentes, adotam essa negatividade e quando
adultos vão repeti-la compulsivamente e automaticamente.
Certamente, isto limita a sua capacidade de amar. É o Amor
Negativo que vai influenciar os quatro aspectos do ser humano:
EMOCIONALMENTE o adulto carregará dentro de si uma
criança emocional negativamente programada. Assim reage de
forma infantil, imaturamente e desequilibradamente. Os
Valores passam a ser efêmeros, vazios, moralistas,
preconceituosos. Da mesma forma a Programação torna o
ESPÍRITO, a Alma, a Essência sem a presença de valores
atemporais e indestrutíveis. No CORPO FÍSICO, a
Programação se acumula de tensões, vergonhas, complexos,
problemas sexuais e doenças psicossomáticas, criando conflitos
internos. Como a influência da infância é determinante na vida
adulta, tem-se que se propor à nossa clientela revisar sua vida,
renascer e retomá-la de forma mais construtiva, num
verdadeiro trabalho preventivo. Tudo esse trabalho de
conscientização vem atrelado às duras consequências da lei,
tais como, destituição do poder familiar, crimes de abandono
material e intelectual, crimes de natureza sexual, etc.
Pois, foi exatamente assim, animada pelo pelos
conceitos apreendidos desta formação que resolvemos aplicálos no nosso trabalho do dia a dia. Ao invés de ficar dentro do
gabinete resolvemos investir na comunidade mais vulnerável
de nossa Comarca. Sair de dentro das quatro paredes, ir de
encontro aos bairros mais necessitados redobrou o nosso
trabalho.
Não
podemos
negligenciar
audiências,
acompanhamentos dos processos em todas as suas fases, mas
sair em busca de quem precisa de orientação tem nos tornado
muito mais feliz.
Temos programado reuniões constantes nos bairros
de Cianorte e nos municípios circundantes que fazem parte da
Comarca. Viramos uma Promotora de Justiça ITINERANTE e
temos tratado dos assuntos mais constantes em nosso dia a
dia, tais como, bulling, vídeos que circulam nas redes sociais
com foco pornográfico, abusos, alienação parental. As palestras

que fazemos são ilustradas com casos reais, sem identificação,
é claro, casos graves, cujo foco sempre será a família bem
instituída e estruturada.
O ECA em seu artigo 19 enfatiza que "toda criança
ou adolescente tem direito a ser criado e educado no
seio da sua família"... E como cumprir este mandamento se
a comunidade não é orientada diretamente no campo onde
habita com sua família? Este é o nosso trabalho! Proporcionar,
tal como dita o artigo 227 que a família tem deveres, que o
Estado também tem deveres de assegurar aos menores o
direito a uma vida saudável, orientado para uma
profissionalização digna, livrando-os da negligência e do
abandono. Como tornar real este preceito sem sair rumo ao
povo que precisa disto?
Nossas palestras junto à comunidade tem colocado
com muita clareza que pais envolvidos com a criminalidade,
são modelos para tornar o filho violento. Que mães que
envolvem com a prostituição constroem exemplos negativos
para uma família disfuncional, onde um amontoado de pessoas
sob o mesmo teto, indiferentes uns aos outros se chamam de
família. Quando não transferem para as escolas a obrigação de
educar os filhos, dever indelegável pelos pais! É daí que saem
os menores infratores, doutorados com o exemplo paterno e
materno.
Orientamos os pais, avós, mães, irmãos maiores a
estimular as qualidades das crianças, e não transformá-los em
seres "incapazes, vagabundos e imprestáveis", como se vê
diariamente por aí. Passamos o conceito de que ninguém é
perfeito, mas que tenham consciência de seus erros para ser
preciso tomar atitudes positivas que revertam a situação, eis
que a criança vê e reproduz o que vê. Criança vê, criança faz!
Esta jornada a que me dedico diariamente me
tornou uma profissional melhor, madura, segura e certa que
nunca seremos realizados plenamente se não formos solidários
com nossos irmãos, principalmente, com aqueles que chegam
até nós e acabamos por determinar o seu destino!

Ponta Grossa - PR

Boas práticas processuais e extraprocessuais

Vanessa Harmuch Perez Erlich*

Introdução
Todos sonhamos com um mundo melhor e mais
justo e para muitos esta foi a razão da escolha da carreira
jurídica. Entretanto, as respostas estatais tradicionais, em
muitos casos, não são efetivas e nos deixam mais distantes
desse ideal.
Após assumir a Promotora da Infância e Juventude
de Ponta Grossa-Área dos Adolescentes em Conflito com a Lei,
em abril de 2013, além das angústias que trazia da área
criminal, fui assolada com novas demandas: diversos
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adolescentes usando entorpecentes; medidas socioeducativas
não cumpridas; reiteração infracional; procura das escolas que
não sabem mais como resolver seus problemas, inclusive
querendo que o Promotor de Justiça participasse das reuniões
pedagógicas.
Não havia outro caminho a percorrer:
práticas que pudessem contribuir para alteração
realidade se faziam necessárias.

novas
dessa

Foi nesse contexto que entrei em contato com a
literatura sobre Justiça Restaurativa, e diante de seus
fundamentos percebi um novo horizonte. Além de anelar sua
implantação no sistema de justiça, percebi que seus princípios
e especialmente o enfoque que propicia nos traria novas
possibilidades em diversas frentes. É o que explano a seguir.

Justiça Restaurativa
Segundo Howard Zehr, "o movimento de Justiça
Restaurativa começou como um esforço de repensar as
necessidades que o crime gera e os papéis inerentes ao ato
lesivo", referindo-se à vítima, ao ofensor e à comunidade,
desenvolvendo-se durante as "décadas de 70 e 80 nos Estados
Unidos e no Canadá, junto com a prática então chamada
Programa de Reconciliação Vítima-Ofensor (Victim Offender
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Reconciliation Program-VORP)" , pelo fato de que a justiça
criminal, com seu paradigma retributivo, não estava
conseguindo resolver as mazelas sociais, havendo um
sentimento geral, entre os atores da área da justiça, de total
descrédito.

89 Cujo funcionamento, práticas e resultados são minuciosamente
relatados no livro Trocando as Lentes, do mesmo autor (citado nas
referências).

Hoje não é diferente: o sistema de justiça precisa
ser reconsiderado, pois o que temos não está sendo efetivo
para grande parte das situações. Superlotação carcerária,
aumento crescente da criminalidade, insatisfação com a justiça,
fragilidade do senso comunitário: sinais de alerta que nos
mostram ser momento de repensar a visão do crime e do nosso
modelo de justiça.
Uma das definições mais citadas de Justiça
Restaurativa foi aquela proposta pelo criminologista britânico
Tony Marshal em 1996, mencionada no livro Restorative Justice
for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles, de Allison
Morris e Gabrielle Maxwell:
"Justiça Restaurativa é um processo através do qual
todas as partes com participação em uma
determinada infração se reúnem para resolver
coletivamente como lidar com as consequências do
delito e as suas implicações para o futuro".
Ao contrário da Justiça Retributiva, onde o Estado
retira das pessoas a possibilidade de resolver o conflito, para
infligir castigo ao violador da lei, sem se preocupar com as
necessidades da vítima, na Justiça Restaurativa o crime é tido
como uma "violação de pessoas e relacionamentos
interpessoais, e tais violações acarretam obrigações, a principal
de corrigir o mal praticado" (nos dizeres de Howard Zehr),
ocupando a vítima papel central, responsabilizando-se o
ofensor e chamando para participar da construção da solução
membros da comunidade.
Toda a tese restaurativa iniciou-se, portanto, dentro
da área penal, mas à medida que a teoria e a prática foram se
desenvolvendo, sua aplicação foi se expandindo para outras
áreas, e a mais importante talvez tenha sido a atitude do
governo da Nova Zelândia para a Infância e Juventude, em
1989, numa reação à grave crise que se desenrolava, tornando
a Justiça Restaurativa como procedimento padrão, através das
chamadas Conferências de Grupos Familiares, deixando o
sistema judicial tradicional como segunda hipótese.
Nos círculos restaurativos, que são as ferramentas
pelas quais se faz Justiça Restaurativa, além da liderança

partilhada em diálogo isonômico regrado pelo objeto da palavra
ou bastão da fala, oriundos das culturais ancestrais, incluem-se
princípios e práticas atuais tidos como métodos e balizas para
transformação dos conflitos, como a comunicação não90

violenta , a escuta qualificada, a confidencialidade e a
construção do consenso. Como nos ensina Kay Pranis,
instrutora de Círculos de Construção de Paz e Justiça
Restaurativa (no livro Processos Circulares), é o velho e o
novo, unidos, para que as pessoas possam tomar consciência
de como seus comportamentos afetam os outros, e que
possam juntos construir a solução do conflito, solução esta que
não é vista como algo ideal, mas como o que é possível.
Com essa metodologia, exploram-se sentimentos a
partir das consequências do fato, com o resgate de valores,
havendo alguns pilares: empoderamento e cuidado da vítima;
responsabilização do ofensor e reparação do dano (em sentido
amplo); construção, por todos os diretamente e indiretamente
afetados pelo dano, inclusive a comunidade, de um novo
caminho a ser seguido para que as coisas fiquem bem.
Mostrando-se uma ferramenta efetiva, a adoção da
Justiça Restaurativa passou a ser recomendada pela ONU
(Organização das Nações Unidas) a partir de 2002, sugerindo
aos países membros a incorporação das práticas restaurativas
aos seus sistemas oficiais.
No Brasil, algumas cidades estão, há muito tempo,
aplicando a Justiça Restaurativa, com resultados animadores,
citando-se como exemplo Caxias do Sul/RS, Porto Alegre/RS,
São Caetano do Sul/SP e Brasília/DF, inclusive esta última nos
91

Juizados Especiais Criminais .

90 Sobre a Comunicação Não-Violenta, desenvolvida por Dominic Barter,
visitar https://www.cnvc.org.
91 Para saber mais da aplicação da Justiça Restaurativa para delitos de
menor
potencial
ofensivo,
visitar
http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vicepresidencia/nupecon/justica-restaurativa

O SINASE-Sistema Nacional de Atendimento
Socieducativo (instituído pela Lei Federal 12.594/2012), tornou
lei os princípios restaurativos, na medida em que erigiu como
"prioridade o uso de práticas ou medidas que sejam
restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades
das vítimas" (art. 35, III).
Atualmente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) envidam esforços para ampliação da Justiça Restaurativa
no Brasil, e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
editou a Resolução Nº 118, de 1º de dezembro de 2014,
recomendando as práticas restaurativas no âmbito do
Ministério Público.
Em nosso estado, o Tribunal de Justiça vem
promovendo, desde maio de 2014, capacitações de juízes e
servidores, visando à implantação da Justiça Restaurativa no
Estado, criando a Comissão de Justiça Restaurativa (Portaria
11/2014), com a finalidade de deliberar acerca da política de
práticas restaurativas.
O Ministério Público do Paraná lançou, em 08 de
abril de 2015, o projeto "MP RESTAURATIVO E A CULTURA DE
PAZ", para estimular o debate sobre as práticas restaurativas e
outros meios autocompositivos de solução de conflitos,
viabilizando o estabelecimento de uma política institucional.
O desafio está lançado. No presente momento,
precisamos buscar mudanças no paradigma de resolução de
conflitos, e nesse ponto a Justiça Restaurariva desponta como
uma excelente ferramenta de efetividade. Não que se levante a
total substituição da Justiça Retributiva, tradicional, pela Justiça
Restaurativa, vez que aquela ainda é necessária e tem suas
qualidades, entendendo-se que ambas podem conviver, e a
meta que se descortina é que a retributiva seja utilizada de
forma residual (coerção tem que haver, mas com o uso digno
da força).
Ainda, os ensinamentos da Justiça Restaurativa
podem ser aplicados mesmo que não se tenha conflito, como
prevenção, e é o que vem sendo feito com sucesso em Caxias

do Sul-RS, em trabalhos com a comunidade e também como
política municipal (Lei Municipal 7.754, de 29 de abril de 2014).
Muitos são os caminhos que poderemos percorrer
em busca desse novo ideal de justiça, e alguns deles, dentro de
um "enfoque restaurativo", são mencionados a seguir.

Boas práticas
Relato agora algumas boas práticas realizadas na
cidade de Ponta Grossa-PR. Nem todas estão dentro do
conceito de Justiça Restaurativa, e não se confundem com ela.
Entretanto, podemos dizer que todas são inspiradas em valores
restaurativos:

Projeto Ministério Público nas Escolas
O Projeto Ministério Público nas Escolas tem por
objetivo geral divulgar o trabalho do Ministério Público nas
escolas estaduais de Ponta Grossa (50 escolas) num período de
dois anos, consistindo em palestras realizadas pelas
Promotoras de Justiça da Infância e Juventude nas escolas,
cujo agendamento se dá pelo Núcleo Regional de Educação,
sendo os resultados avaliados através de questionários.
Os objetivos específicos são: aproximar as
promotorias das escolas; orientar sobre a lei, especialmente o
Estatuto da Criança e do Adolescente; orientar sobre direitos e
deveres, ato infracional, regras da escola e atos de indisciplina,
bullying e ciberbylling, valores, dentre outros temas relevantes.
A visita do membro do Ministério Público nas escolas
estaduais
vem
propiciando,
ainda,
oportunidades
de
esclarecimento do corpo docente a respeito de situações
vivenciadas no dia a dia escolar e que não estavam tendo
abordagens adequadas.

O projeto encontra-se em andamento e foi tão bem
acolhido que as escolas estão contatando a Promotoria de
Justiça, para ressaltar o interesse no trabalho, sendo que todas
estão sendo visitadas no período matutino, havendo planos
para que possamos repeti-lo, visitando as mesmas escolas no
período da tarde.
Ainda não temos os resultados, que serão medidos
pelas respostas aos questionários, para verificarmos se os
alunos absorveram os conhecimentos expostos, especialmente
com relação ao Ministério Público e a atuação do Promotor de
Justiça, mas a expectativa é que possamos estar auxiliando na
formação do cidadão consciente e responsável.
Saliento que a atual crise na educação, que resultou
em uma greve de professores da rede estadual que perdura até
os dias de hoje, veio a prejudicar os trabalhos, e não
conseguimos ainda realizar ainda nenhuma palestra no ano de
2015.

Programa OPUD - Oficina de Prevenção ao Uso de
Drogas
O Programa OPUD-Oficina de Prevenção ao Uso de
Drogas consiste no atendimento especializado ao adolescente
usuário de drogas, no âmbito da prevenção secundária, a fim
de evitar a progressão do consumo e minimizar os prejuízos
relacionados ao uso de entorpecente, visando oferecer apoio,
por meio de abordagem individual e grupal, consistindo em
atividades direcionadas que promovam a informação, o
autoconhecimento e a reflexão sobre os problemas oriundos da
droga, com o intento de prevenir e promover a saúde e
qualidade de vida desses adolescentes.
O presente programa se baseou no PAPUDPrograma de Alternativas Penais em Prevenção ao Uso de
Drogas, da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, cujo escopo é a implementação de atividades que
visem o fortalecimento e a efetividade das redes locais voltadas

à atenção, reinserção social e tratamento de usuários ou
dependentes de drogas, atendendo os Provimentos nº 04 e 09
do Conselho Nacional de Justiça e possibilitando a aplicação
mais efetiva das medidas previstas no artigo 28 da Lei
11.434/2006.
A execução do programa OPUD fica a cargo da
Associação
Ministério
Melhor
Viver,
organização
socioassistencial sem fins lucrativos, sediada em Ponta Grossa,
através de convênio com o Poder Judiciário (Res. 06/2011 do
CSJEs).
Quanto à metodologia, a oficina é dividida em uma
entrevista (com a acolhida individual e confecção de cadastro)
e quatro encontros: (a) o primeiro consiste na apresentação
individual da equipe técnica, com explanação do programa e
esclarecimentos sobre a realidade vivenciada pelos usuários
dos demais serviços prestados pela entidade, sendo feitas
dinâmicas de acolhimento e entregue o cronograma; (b) no
segundo, oferece-se um almoço, onde os adolescentes têm
contato com os demais assistidos, proporcionando-lhes diálogo
e reflexão, levando em consideração que são pessoas em
situação de rua, risco e vulnerabilidade social e os quais são em
sua grande maioria usuários de alguma substancia psicoativa,
sendo que em seguida, é realizado uma visita em serviço
referenciado, na residência onde se desenvolve o Projeto de
Abrigamento Adulto, com o intuito de aproximá-los da rotina
das pessoas com experiência profunda com substâncias
químicas, os quais atualmente participam de Programa de
Reinserção Social, objetivando a percepção em relação ao uso
abusivo das drogas e suas formas de tratamento (os
adolescentes recebem, ainda, questionários para aplicação
junto aos moradores do Projeto Abrigamento Adulto, que sejam
ex-usuários de substâncias psicoativas); (c) inicia-se com uma
dinâmica de acolhida, seguida por palestra sobre substâncias
psicoativas (com o objetivo de oferecer informações científicas
aos participantes das oficinas, sobre a composição e os efeitos
maléficos de cada substância química, consequências do uso
indevido das substâncias psicoativas e seus efeitos fisiológicos,
psicológicos e sociais) e de depoimento de ex-usuário, com tira
dúvidas e conversa informal com o palestrante, enquanto que a
família do adolescente também participa de palestra (a respeito

da importância do fortalecimento dos laços afetivos durante
esta fase da vida do adolescente, e de medidas que podem ser
tomadas, tais como mudanças de hábito por parte dos
moradores da casa, que promovam dentro do âmbito familiar,
um espaço favorável a abstinência), sendo que na sequência a
equipe técnica realiza um diálogo com os adolescentes sobre as
informações coletadas através dos questionários preenchidos
no segundo encontro.
Assim, nas oitivas informais dos adolescentes em
conflito com a lei, em sendo verificado o uso, ainda inicial, de
substância entorpecente (geralmente a vulgarmente conhecida
por "maconha"), oferece-se a remissão, como forma de
exclusão do processo, condicionada ao cumprimento de medida
socioeducativa de liberdade assistida, a ser executada pela
referida associação, com a inserção do adolescente no
mencionado programa comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a toxicômanos, tudo conforme previsão dos artigos
101, IV, 118, parágrafo 1º, 126, caput e 180, inciso II do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a conclusão da
oficina,
se
houver
necessidade
de
continuidade
do
acompanhamento, a execução então é encaminhada para o
CREAS, caso contrário, extingue-se, com base no parágrafo II
do artigo 118 do mesmo estatuto.
Com relação aos resultados, desde a aplicação do
programa que começou no início do ano de 2014, tivemos 106
adolescentes encaminhados, dos quais 69 concluíram a oficina
e receberam certificados. Dos que concluíram a oficina, 13
adolescentes reiteraram a prática infracional (18,84%).
Finalmente, consigno que o programa será
expandido para o Juizado Especial Criminal da Comarca, para
ser aplicado em condenados pelo artigo 28 da Lei Antitóxicos,
estando em fase de formação da primeira turma de adultos.

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania
A Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de
Justiça instituiu a política pública nacional de tratamento
adequado aos conflitos através da utilização de meios
consensuais de tratamento de litígios, como a mediação e a
conciliação, determinando a instalação de Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania como o reduto para a
realização das sessões de conciliação e mediação.
Os objetivos desta Resolução estão indicados de
forma bastante taxativa: I) disseminar a cultura da pacificação
social e estimular a prestação de serviços autocompositivos de
qualidade (art. 2º); II) incentivar os tribunais a se organizarem
e planejarem programas amplos de autocomposição (art. 4º);
III) reafirmar a função de agente apoiador da implantação de
políticas públicas do CNJ (art. 3º).
Orientado por estas políticas públicas, O Tribunal de
Justiça do Paraná deu início a instalação dos Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania, sendo que em 23 de julho
de 2014 foi instalado o da Comarca de Ponta Grossa, prevendo
a realização de procedimentos pré-processuais e processuais,
nas áreas da conciliação, mediação e justiça restaurativa.
Menciono a seguir algumas ações desenvolvidas no
CEJUSC de Ponta Grossa:

1. Conciliação e Mediação
O CEJUSC/Ponta Grossa, nos meses de setembro a
novembro de 2014, realizou grandes mutirões de conciliação:
(a) em processos versando sobre Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviço-ICMS, em conjunto com a Receita
Estadual e a Procuradoria-Geral do Estado, com base na Lei n.º
18.159/14, sendo realizadas 44 audiências, com 25 acordos
firmados, no valor total de R$ 3.300.378,82; (b) mutirão préprocessual em conjunto com o Banco Itaú com a finalidade de

reestabelecer o crédito de pessoas com dívidas perante referida
instituição financeira, sendo realizadas 191 audiências, com 83
acordos realizados, no valor total de R$ 3.942.45,00; (c)
mutirão de conciliação pré-processual da COHAPAR Regularização de débitos habitacionais entre mutuários e a
Companhia de Habitação do Paraná, com 41 audiências
realizadas e 39 acordos firmados.
Em novembro de 2014, iniciaram-se as atividades
de mediação judicial cível, com atuação de mediadores
voluntários e formados em curso próprio, sendo realizadas 92
audiências, das quais 7 resultaram em acordo.

2. Justiça Restaurativa em processos judiciais
Em muitos casos de minha atuação frente à
Promotoria da Infância e Juventude de Ponta Grossa, na área
dos adolescentes em conflito com a lei, percebo que, pelo
método tradicional, alcançaremos as metas formais, com a
aplicação de medida socioeducativa e seu cumprimento, mas a
situação geradora da violação da lei permanecerá, e não raro o
adolescente envolvido reincidirá, ou estará em situação de risco
(por exemplo, fora da escola, fora de casa, usando
entorpecentes).
Isso fica evidente quando se detecta, na oitiva
informal, relações pessoais feridas ou rompidas. Às vezes a
relação adolescente-mãe está tão arruinada, que mal
conseguem eles conversar; às vezes a relação do adolescente
com seus vizinhos está rompida, e o motivo não será tratado,
sendo que eles continuarão a convivência e tudo se repetirá;
noutras, o adolescente verbaliza situações hostis envolvendo
pessoas de seu relacionamento escolar que acabaram
culminando na infração. São situações que vem à tona durante
a oitiva informal, através de perguntas simples como "com
quem você mora?"; "por que você abandonou a escola?"; "o
que acontece que te fez agir assim?".
prática

Esses casos são perfeitos para se trabalhar com a
restaurativa, sendo então concedida remissão

ministerial a esse adolescente, condicionada ao cumprimento
de liberdade assistida, com o encaminhamento do caso ao
CEJUSC, para que se construa a melhor forma de executá-la.
No CEJUSC, o caso será trabalhado por equipe
capacitada, que promoverá encontros nominados Círculos
Restaurativos, que reunirão as pessoas diretamente e
indiretamente envolvidas no problema (como, por exemplo, a
vítima e o autor do ato infracional, familiares, amigos e
membros da comunidade). O procedimento é conduzido por
dois facilitadores (que foram capacitados para assim atuar),
que estudam o caso e conduzem os encontros, com o objetivo
de definir junto aos interessados um plano de ações para
resolver o problema. A participação é voluntária, ou seja, a
reunião só acontece se os envolvidos concordarem em
participar.
O encontro tem três etapas distintas: na fase do
Pré-círculo, é feito o convite individualmente e apresentada a
metodologia restaurativa; no Círculo, o grupo se reúne e
interage expondo suas necessidades e projetando ações para
compensar danos e promover mudanças, havendo mecanismos
para que todos se manifestem e sejam ouvidos com respeito; e
finalmente, no Pós-círculo, o cumprimento das metas traçadas
na etapa anterior é acompanhado pelos facilitadores.
De tudo se redigem relatórios, sobre os quais se
oportuniza a manifestação do Ministério Público, inclusive a
respeito da homologação judicial do acordo construído. Após a
homologação do acordo, a execução da medida socioeducativa
é remetida para o CREAS responsável, sendo que os
facilitadores realizarão Pós-círculo para acompanhamento do
cumprimento do acordo.
Entretanto, não são apenas feitos da área
infracional que estão tramitando no CEJUSC/Ponta Grossa.
Desde sua criação, o primeiro do Estado a prever a implantação
da Justiça Restaurativa, foram encaminhados, no total, 28
processos, oriundos das varas da Infância e Juventude, Família
e Juizado Especial Criminal para as práticas restaurativas.
Destes, 08 (oito) processos encontram-se finalizados,
totalizando 56 (cinquenta e seis) Pré-círculos e 11 (onze)

Círculos, sendo alcançado acordo em todos os procedimentos
circulares realizados. Ressalte-se que 07 (sete) processos estão
em andamento (agendamento e realização de pré-círculos) e
13 (doze) continuam no aguardo de atendimento pela equipe.
Os resultados se mostram positivos.

3. Justiça Restaurativa nas Escolas
Várias são as demandas que constantemente
chegam ao Ministério Público por parte das escolas. O que pode
se perceber destes contatos é o total descontentamento de
professores, funcionários, alunos e pais com as questões
escolares.
Contudo, recuso-me a permanecer inerte com essa
situação, e tenho como norte a frase citada por Lucia Williams
e Ana Stelko-Pereira no livro Violência Nota Zero: como
aprimorar as relações na escola, de modo que "a escola que a
gente veja seja a escola que a gente queira".
O que se percebe é que o professor e a equipe não
dispõem de recursos materiais e humanos para realização
adequada
de
suas
tarefas,
estando
muitas
vezes
desmotivados; que alunos que não sabem seus limites e não
cumprem as regras da escola; que todos presenciam a
violência, em sentido amplo, cada vez mais presente no
ambiente escolar.
Refletindo sobre tais questões, concluí que o melhor
para as escolas seria que elas tivessem ferramentas para
modificar essa realidade, para que não dependesse de órgão
externo para resolver seus problemas, já que tratar tudo como
ato infracional passível de atuação da patrulha escolar, ainda
que com futura aplicação de medida socioeducativa, não vem
se mostrando efetivo para criar consciência nos envolvidos.
Essa ferramenta não poderia ser outra: a Justiça
Restaurativa. Nascia então o projeto Justiça Restaurativa nas
Escolas, que tramita dentro do CEJUSC/Ponta Grossa, no eixo
"cidadania", sendo que foram capacitados alguns professores

da rede estadual de ensino, aptos a facilitar círculos de
construção de paz.
A ideia é que a escola interessada possa criar um
Núcleo de Justiça Restaurativa, onde os professores
capacitados poderão trabalhar, de forma preventiva, o
relacionamento entre professores e equipe, o relacionamento
entre alunos, o desenvolvimento de valores, trabalhando
também com pequenos conflitos escolares e situações de
indisciplina, para que se busque uma solução construída por
todos.
Obviamente que, ocorrendo atos infracionais, estes
não serão resolvidos pelos núcleos, e haverá seu
encaminhamento tradicional para os órgãos competentes.
A implementação desses núcleos ainda não foi
possível nas escolas escolhidas como "piloto", tendo em vista
questões de ordem prática, ligadas à estrutura da educação,
mas o CEJUSC/Ponta Grossa estuda uma maneira de que os
trabalhos restaurativos sejam considerados hora-atividade para
o professor, mas isto ainda está em fase embrionária.
Como alternativa, até que possamos contar com os
núcleos funcionando nas escolas, criamos um fluxo de
atendimento para questões que demandem "atuação
restaurativa", e as escolas do projeto poderão encaminhar
solicitações, para que a equipe de facilitadores do CEJUSC atue
no sentido de construir soluções para o conflito.
Como registrado acima, a atual crise na educação
veio a prejudicar os trabalhos, e não conseguimos ainda
realizar nenhum atendimento nesse fluxo.
Interessante mencionar que alguns dos professores
capacitados, no ano de 2014, enquanto não contavam com os
núcleos em suas escolas, praticaram atividades dentro de sala
de aula, com o uso das práticas circulares, tanto para melhorar
o relacionamento, quanto para trabalhar alguns conteúdos, e o
resultado foi positivo. Tive a oportunidade de assistir a uma
dessas aulas, e realmente percebi a diferença de atenção e
postura dos alunos, sendo que a professora responsável pôde

constatar um aumento considerável nas notas após o início de
tais atividades.
Como salienta Kay Pranis no livro já citado: "na
tarefa de preparar as futuras gerações para o mundo, o Círculo
se torna uma ferramenta essencial para transmitir o
conhecimento, criar um fórum de diálogo reflexivo e estimular
o uso de soluções criativas e pacíficas para os conflitos. As
possibilidades são intermináveis".
Vemos então um leque de possibilidades se abrir
para a escola. Penso que a aplicação da Justiça Restaurativa,
na medida em que remeterá todos os envolvidos a uma rede de
pertencimento, fará total diferença para alcançar o resultado
que todos esperamos: a escola como reduto de formação de
cidadãos conscientes, responsáveis, preparados para viver a
vida adulta e que incorporem os Direitos Humanos na vida
diária.

4. Projeto Falando em Família
Trata-se de Projeto de Extensão, numa parceria do
CEJUSC/Ponta Grossa, da UEPG-Universidade Estadual de
Ponta Grossa e da Faculdade SECAL de Ponta Grossa, lançado
em 15/05/2015.
O projeto consiste em orientação para partes
litigantes em ações das Varas de Família de Ponta Grossa,
partes estas que passarão por oficinas, antes da audiência de
conciliação, que se realizará no CEJUSC, buscando que estejam
mais conscientes e sabedoras de seus direitos e deveres.
Durante as oficinas, trabalhar-se-á com acolhida,
ambientalização, e com dinâmicas baseadas em técnicas
extraídas das práticas circulares da Justiça Restaurativa.
Serão trabalhadas três áreas: questões processuais
(sobre a tramitação do processo como a morosidade e a
decisão judicial que substitui a vontade das partes); questões
materiais (critérios para definir alimentos, definição da pensão

alimentícia, etc) e questões consequenciais (lugar ocupado pelo
filho numa situação de divórcio, alienação parental, abandono
afetivo).
Haverá dinâmicas, com todo o grupo e depois em
grupos menores, procurando clarear os sentimentos e
organizar os pensamentos, com reflexão final, com todo o
grupo, com um enfoque prospectivo, tudo para que os
participantes consigam resolver o conflito da melhor forma,
evitando o desgaste psicológico e emocional das partes e a
sobrecarga desnecessária do Poder Judiciário com demandas
que podem ser solucionadas pacificamente.
Estas oficinas serão coordenadas pelos docentes
proponentes com o apoio e atuação dos docentes participantes,
de profissional da área da Psicologia e dos discentes envolvidos
que, em decorrência de sua ação junto às partes,
desenvolverão, na prática, os conteúdos teóricos adquiridos em
sala de aulas, ao mesmo tempo em que estarão contribuindo
diretamente para a solução de conflitos de interesses sem a
necessidade de longas e extenuantes demandas.
A previsão é que ainda neste semestre as oficinas
comecem a se realizar, e ainda não atenderão a todos os feitos,
mas a intenção é que no futuro as oficinas precedam todas as
conciliações das Varas de Família de Ponta Grossa.

5. Projeto Na Medida, Que Eu Penso!
O CEJUSC/Ponta Grossa busca, através do Projeto
"Na Medida, que Eu Penso!", em consonância com as diretrizes
e princípios norteadores presentes no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/90) e na lei que instituiu o SINASE
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), por meio
de pressupostos filosóficos e dos princípios da Justiça
Restaurativa, ofertar aos adolescentes que tenham cometido
ato infracional um espaço seguro de reflexão acerca de suas
atitudes e consequências pretéritas e ou futuras, procurando
fornecer a tais adolescentes um novo repertório de

pensamentos e comportamentos, através da participação em
uma oficina com cinco encontros.
O objetivo do projeto está relacionado à
possibilidade dos adolescentes em conflito com a lei refletirem
e perceberem de que forma os conceitos postulados na
sociedade contemporânea, como a legitimação do efêmero, o
incentivo capitalista a condutas individualistas e egocêntricas
como forma de sobrevivência, violência como figura de ordem e
segurança, banalização do sexo, influenciam em seu
comportamento individual e interacional, para que possua
condições de construir novos conceitos embasados nos
princípios de alteridade e resiliência, proporcionando a
responsabilização e reparação do dano causando e
consequentemente a diminuição dos índices de reincidência e a
efetivação da inserção e ressocialização em sua universalidade.
Assim, nas oitivas informais, em sendo verificado
que o ato infracional tem relação com questões ligadas a
valores, moral e ética, oferece-se a remissão, como forma de
exclusão do processo, condicionada ao cumprimento de medida
socioeducativa de liberdade assistida, com inserção do
adolescente no mencionado projeto, na forma de orientação,
apoio e acompanhamento temporários, tudo conforme previsão
dos artigos 101, II, 118, parágrafo 1º, 126, caput e 180, inciso
II do Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a conclusão
da oficina, a execução da medida prossegue no CREAS.

6. Projeto Alfabetizando Na Medida
Um dos problemas verificados durante as oitivas
informais realizadas em Ponta Grossa diz respeito à
alfabetização. Muitos dos adolescentes, matriculados ou
evadidos da rede de ensino, não são capazes de ler frases
simples, não obstante estarem, algumas vezes, no 6º ou 8º
ano do ensino fundamental.
Em alguns casos, o comportamento violador da lei
está atrelado a situações de discriminação e consequente

exclusão do adolescente no ambiente escolar, pelos pares e por
vezes pelos próprios professores.
Considerando
a
necessidade
individual
do
adolescente que não sabe ler e/ou escrever, como pessoa em
desenvolvimento, nasceu a ideia de se realizar, através do
presente projeto, a intervenção pedagógica necessária para a
efetivação da alfabetização, como primeiro passo na
socieducação, por acreditarmos que sem isso, não há como se
fazer a reestruturação da sua e estabelecer novas perspectivas.
O CEJUSC/Ponta Grossa, assim, juntamente com a
Faculdade Secal de Ponta Grossa, está elaborando projeto de
extensão com o curso de Pedagogia, para que acadêmicos,
devidamente supervisionados por professores, apliquem aulas
de alfabetização para tais adolescentes, com roteiros
específicos que atendam suas particularidades, visando a
promoção pedagógica.

Conclusão
O texto em mesa foi elaborado com o fim de
divulgar as boas práticas realizadas na Comarca de Ponta
Grossa, e também aquelas que estão na fase de
implementação, práticas estas que se traduzem em ações e
experiências que contribuem para aprimorar a prestação
jurisdicional e o bem estar social. Espero que esse relato possa
servir para reflexão, e talvez como incentivo para replicação
dos projetos ou programas em outras comarcas.
Evidentemente que todo o trabalho aqui relatado faz
parte de uma construção, que está ainda no início, mas
acredito que cada uma dessas ações se constituem em
importantes ferramentas de transformação.
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São José dos Pinhais - PR

Boas práticas

Clemen Silvia L. P. B. Gomes*

Ao longo dos vinte e três anos como Promotora de
Justiça do Estado do Paraná, dos quais os últimos doze anos
junto à Vara da Infância e Juventude, verificamos a
necessidade de conhecer as reais demandas da população à
qual se destina o nosso trabalho. Não há como transformar
aquilo que não se conhece e não há como propor a criação ou
aperfeiçoamento de programas e serviços sem saber qual sua
relevância na vida daqueles aos quais se destina.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor
desde 1990, veio adotar o princípio da proteção integral,
reconhecendo as crianças e os adolescentes como sujeitos de
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direitos e em fase especial de desenvolvimento, carecendo de
prioridade absoluta em todos os atendimentos.
A partir de tais premissas, temos adotado algumas
práticas, não apenas junto à rede de proteção, mas envolvendo
todo sistema de garantias de direitos dos municípios nos quais
atuamos.
Dentre essas práticas, elencamos duas que tem
repercutido positivamente não apenas na tramitação dos
processos mas também na vida das crianças e adolescentes
envolvidas. São essas: na área cível, a visita de inspeção às
unidades de acolhimento com a realização de roda de conversa
e entrevista individual e voluntária com os acolhidos, sejam
crianças ou adolescentes; e na área infracional o questionário
sociofamiliar, em complementação às declarações do
adolescente e responsável, exigidas no artigo 179 do ECA.

Visita de inspeção às unidades de acolhimento com
a realização de roda de conversa e entrevista
individual voluntária com os acolhidos:

Sempre que ocorrem violações ou ameaças aos
direitos de crianças e adolescentes, deve haver por parte dos
componentes da rede de proteção atuação no sentido de fazer
cessar tal situação.

Embora o direito a convivência familiar seja
reconhecido na Constituição Federal, é certo que em
determinadas circunstâncias, quer em razão de ação (violência,
negligência, uso de drogas ilícitas, entre outras) ou omissão
dos pais ou responsáveis, a permanência da criança ou
adolescente na família se torna impossível eis que tais pessoas,
que deveriam garantir sua proteção, são aquelas que as
colocam em risco.
Nessas situações de risco, quando se revela
necessária a retirada da vítima do ambiente onde vive, e não
havendo família extensa ou terceira pessoa apta a assumir de
imediato sua guarda, aplica-se, por determinação judicial,
excepcionalmente, a medida protetiva de acolhimento
institucional às crianças e adolescentes, nos termos do artigo
101-VII do mesmo diploma legal92.
A retirada abrupta de uma criança e/ou adolescente
da família, e por consequência, do ambiente ao qual está
habituada, entretanto, é sempre permeada de sofrimento, que
embora se manifeste de modo mais ou menos intenso, de
acordo com as características de cada um, está sempre
presente.
Diante disto, após o acolhimento, é de fundamental
importância que a equipe técnica da entidade que recebe o
infante/adolescente, em conjunto com a rede municipal de
proteção, busque o resgate e/ou a manutenção dos vínculos
afetivos pré existentes, visando a reintegração à família de
origem ou extensa o mais breve possível, e apenas na
impossibilidade de retorno, a colocação em família substituta.
Neste sentido, vieram as alterações na lei
estatutária, através da lei 12.010, de 03 de agosto de 2009,
que determinou no artigo 19, §2º, que a permanência da
criança e do adolescente em programa de acolhimento não se

92 Lei Federal Nº 8069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente artigo 101- Verificada qualquer das hipóteses prevista no
art.98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras as, as
seguintes medidas: VII – Acolhimento Institucional.

prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada
necessidade que atenda seu superior interesse, devidamente
fundamentada pela autoridade judiciária.
Uma vez que o acolhimento institucional é medida
exclusiva da autoridade judiciária, as atuações do Ministério
Público e do próprio Judiciário no processo de execução de
medida protetiva é fundamental, não apenas para que o
período de acolhimento não se prolongue além do necessário,
mas também para que o desacolhimento se dê de modo a não
haver a restauração do risco inicialmente verificado e o retorno
ao Abrigo.
Como parte do sistema de garantia de direitos da
criança e do adolescente, o Promotor de Justiça, como agente
de transformação, na defesa dos direitos daqueles que, de
algum modo, dependem de sua atuação, tem que estar
continuamente atento às demandas do local em que atua, a fim
de buscar maneiras de supri-las.
As inspeções a serem realizadas pelo Ministério
Público nas unidades de acolhimento de crianças e adolescente
estão previstas na Resolução do Conselho Nacional do
Ministério Público sob o nº 71 de 15 de maio de 2011, com
alterações por meio das Resoluções nºs 67/2011, 96/2013 e
97/2013.
Assim,
diante
da
necessidade
desse
acompanhamento, a fim de garantir a observação do cotidiano
das instituições, as visitas são realizadas sem agendamento
prévio e compreendem-se de 04 (quatro) etapas:
Etapa I - Aplicação do Roteiro de Inspeção do Conselho Nacional do Ministério
Público;
Etapa II - Reunião com a equipe técnica da unidade para escuta coletiva dos
técnicos e coordenador da unidade;
Etapa III - Reunião da Promotora de Justiça com todas as crianças e
adolescentes da unidade;
Etapa IV- Escuta individual da criança e/ou adolescente pela Promotora de
Justiça - demanda espontânea.
Devido à inexistência de equipe técnica para atuar junto à
Promotoria de Justiça de Infância e Juventude no Foro Regional de São José dos

Pinhais, PR, para a realização das inspeções contamos com a participação de 1
(um) assistente social disponibilizado pelo município de São José dos Pinhais,
PR, e uma psicóloga voluntária.

Etapa I - Aplicação do Roteiro de Inspeção do Conselho Nacional do
Ministério Público:
A comarca do Foro Regional de São José dos Pinhais é composta
por dois municípios, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, e por critério
populacional a periodicidade das inspeções é trimestral e anual, com o
preenchimento pelo Promotor de Justiça, do roteiro de inspeção, disponibilizado
pelo CNMP.

Etapa II - Reunião com a equipe técnica da unidade para escuta coletiva
dos técnicos e coordenador da unidade:
Consiste em, de posse da listagem de acolhidos na unidade,
constando além da identificação, o período e a motivação do acolhimento,
discutir cada caso com a equipe técnica do abrigo e os técnicos atuantes junto ao
Ministério Público, observando peculiaridades e demandas ainda não lançadas
no processo, as quais são lançadas em campo próprio da listagem já
mencionada, e que resultam em requerimentos no processo e/ou ações
diretamente junto à rede de proteção.

Reunião com a equipe técnica do Abrigo Municipal de Passagem.

Etapa III - Reunião com todas as crianças e adolescentes da
unidade:
Esta etapa surgiu pelo fato de que as visitas às unidades de
acolhimento devem transcender a mera atenção às determinações legais.
Fato é que, no momento em que o membro do Ministério Público
vai até o local onde a criança e/ou adolescente está acolhido ele não apenas
conhece tais pessoas, que deixam de ser um mero nome ou número num
processo e ganham um rosto, mas também lhe dá a possibilidade de conversar
com os acolhidos. Com isso faz com quem percebam que não estão
“abandonados” pela Justiça, mas que há pessoas interessadas em suas histórias e
por consequência em seus processos judiciais, trabalhando para o seu bem e
para que possam voltar a ter um lar.

Roda de conversa no Abrigo Municipal do Adolescente

Roda de conversa no Lar Mãe Maria

Roda de conversa no Lar Mãe Maria

Roda de conversa no Abrigo Municipal de Passagem

Etapa IV- Escuta individual da criança e/ou adolescente pela Promotora de
Justiça - demanda espontânea:
Após o cumprimento da etapa III, a Promotora de Justiça oferece
a oportunidade de o acolhido conversar particularmente. Nesta ocasião, que
deve ser espontânea por parte da criança e/ou adolescente, é possível, inclusive,
observar se há alguma dificuldade a ser sanada com a convivência com os
profissionais que atuam na unidade e/ou com a família de origem ou extensa,
vez que o acolhido se mostra mais aberto e mais seguro.
A partir das observações nas visitas de inspeções, das coletas de
dados, da escuta das crianças/adolescentes e dos técnicos, foram identificadas
demandas que necessitaram de intervenções da Promotora de Justiça, tais como,
nos anos de 2014 e 2015:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Expedição de Recomendação para Dirigente de Entidade;
Expedição de Recomendação para Secretaria Municipal de
Assistência Social- Gestor da Rede de acolhimento;
Reunião/participação com a Promotora de Justiça, Juízo,
equipe técnica da Infância e Juventude, dirigentes de
unidades e equipe técnica de acolhimento para fortalecer
articulação entre os serviços;
Desativação de 06 (seis) unidades de acolhimentos por não
atenderem as orientações previstas na legislação;
Firmado TAC - Termo de Ajustamento e Conduta - para
Implantação e manutenção de 02 (duas) unidades de
Acolhimento para adolescentes no município de São José
dos Pinhais ;
Diversos requerimentos dentro dos processos relativos aos
acolhidos e agilização dos procedimentos necessários ao
desacolhimento.

7. Jurisprudência

Jurisprudência Selecionada

Matéria não infracional

- STJ mantém entendimento que não se trata de
ingerência do judiciário a determinação para o Poder
Público fornecer creche e pré-escola às crianças até seis
anos de idade
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES E
PRÉ-ESCOLAS.
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
REPRODUZIDA NO ART. 54 DA LEI 8.069/90.
DISCRICIONARIEDADE AFASTADA.
1. Esta Corte tem manifestado entendimento no sentido
de que é legítima a determinação de obrigação de fazer
pelo Judiciário, com o objetivo de tutelar direito subjetivo
de menor à assistência educacional, não havendo que se
falar em discricionariedade da Administração Pública.
2. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.
9.394/96, art. 4º, II e IV) quanto o Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei n. 8.069/90, arts. 53, V, 54, IV),
impõem que o Estado ofereça às crianças menores de até
6 (seis) anos de idade atendimento público educacional
em creche e pré-escola. Estando o Estado subsumido ao
princípio da legalidade, é seu dever assegurar que os
serviços supramencionados sejam prestados.

3. "A determinação judicial desse dever pelo Estado, não
encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da
administração. Deveras, não há discricionariedade do
administrador frente aos direitos consagrados, quiçá
constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada
sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a
garantia pétrea." (REsp 575.280/SP, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 25/10/2004).
4. Agravo regimental não provido.
(STJ. 2ª T. Ag.Rg. no A.R.Esp. nº 587.140/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques. J. em 09/12/2014).
- STJ mantém condenação do Estado, por dano moral,
em decorrência de rebelião ocorrida em unidade de
internação para adolescentes, devendo o montante
reverter ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. REBELIÃO EM CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO.
EXISTÊNCIA DE INTERESSES
DIFUSOS OU COLETIVOS RELATIVOS A ADOLESCENTES.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 201 DO ECA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS DIFUSOS.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM COM CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem, a partir dos elementos de
convicção dos autos, condenou a recorrente ao
pagamento de indenização por danos morais difusos ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
por tratamento desumano e vexatório aos internos
durante rebeliões havidas na unidade. Insuscetível de
revisão o referido entendimento, por demandar reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
2. O Ministério Público é parte legítima para "promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos
interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à

infância e à adolescência", nos termos do art. 201 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de
danos morais encontra óbice na Súmula 7/STJ, somente
sendo admitida ante o arbitramento de valor irrisório ou
abusivo, circunstância que não se configura na hipótese
dos autos.
4. Confirmado o intuito protelatório dos embargos de
declaração opostos para rediscutir matéria devidamente
analisada pelas instâncias ordinárias, deve ser mantida a
aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. Agravo regimental
improvido.
(STJ. 2ª T. Ag.Rg. no R.Esp. nº 1368769/SP. Rel. Min.
Humberto Martins. J. em 06/08/2013).
- STJ reconhece desnecessidade da intervenção da
Defensoria Pública na condição de curador especial de
criança/adolescente em ação de destituição do poder
familiar
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL. INTERESSE DE MENOR. DEFESA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
INTERVENÇÃO. CURADORA ESPECIAL.
1. No procedimento de acolhimento institucional quem
age em defesa do menor é o Ministério Público - art. 201,
incs. II, V, VI e VIII, da Lei nº 8.069/90 (ECA) e,
portanto, resguardados os interesses da criança e do
adolescente, não se justifica a nomeação de curador
especial.
2. Não existe previsão legal para a intervenção
obrigatória da Defensoria Pública, na condição de
curadora especial, nos feitos em que se discutem
interesse de menores. Precedentes da 2ª Seção.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. 4ª T. Ag.Rg. no A.R.Esp. nº 1416820/RJ. Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti. J. em 18/12/2014);
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
DEFESA DO MENOR JÁ EXERCIDA PELO MINISTÉRIO

PÚBLICO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO
PÁTRIO
PODER.
INTERVENÇÃO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
1. Compete ao Ministério Público, a teor do art. 201, III e
VIII, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), promover e
acompanhar o processo de destituição do poder familiar,
zelando pelo efetivo respeito aos direitos e garantias
legais assegurados às crianças e adolescentes.
2. Nas ações de destituição do poder familiar, figurando o
Ministério Público em um dos polos da demanda, pode
ainda atuar como fiscal da lei, razão pela qual se dispensa
a nomeação de curador especial.
3. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do
agravo, conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
(STJ. 3ª T. Ag.Rg. no A.R.Esp. nº 218243/RJ. Rel. Min.
João Otávio de Noronha. J. em 28/04/2015).
- STJ confirma decisão que concedeu pensão por morte a
crianças/ adolescentes que se encontravam sob a
guarda do avô
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EXCOMBATENTE. ÓBITO DO TITULAR. REVERSÃO DO
BENEFÍCIO A NETOS MENORES QUE SE ACHAVAM SOB
SUA GUARDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NA LEI Nº 8.059/90 QUE DEVE SER SUPRIDA PELA
APLICAÇÃO DO ECA (ART. 33, §3º). CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
PRIORIDADE ABSOLUTA (ART. 227 DA CF/88) E DA
DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL (ART. 1º DO ECA).
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
(ONU/1989). RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e
do Adolescente-ECA (Lei nº 8.069/90), "A guarda confere
à criança ou adolescente a condição de dependente, para
todos
os
fins
e
efeitos
de
direito,
inclusive
prrevidenciário";
2. O art. 5º da Lei nº 8.059/90, por sua vez, não
relaciona os menores sob guarda como beneficiários de

pensão especial de ex-combatente, detentor da guarda,
que vai a óbito;
3. Tal omissão legislativa, contudo, não tem o condão de
impedir que os infantes percebam referida pensão, vez
que, pelo critério da especialidade, terá primazia a
incidência do comando previsto no referido art. 33, § 3º
do ECA, cuja exegese assegura que o vínculo da guarda
conferirá à criança ou adolescente a condição de
dependente para todos os fins e efeitos de direito (e não
apenas previdenciário), sendo, portanto, desinfluente que
a pensão do ex-combatente não se revista de natureza
previdenciária;
4. O princípio da prioridade absoluta no atendimento dos
interesses e direitos de crianças e adolescentes,
positivado no art. 227 da Constituição Federal, conclama
a soluções interpretativas que, no plano concreto,
assegurem, em favor daqueles sujeitos vulneráveis, a
efetiva proteção integral prometida pelo art. 1º do ECA,
compromisso, aliás, solenemente adotado pelo Estado
brasileiro ao ratificar a Convenção Internacional Sobre os
Direitos da Criança.
5. Recurso especial da União desprovido.
(STJ. 1ª T. R. Esp. nº 1339645/MT. Rel. Min. Sergio
Kukina. J. em 03/03/2015).
- STJ reconhece legitimidade do Ministério Público para
propositura de ação de alimentos em favor de criança
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE
ALIMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DIREITO
INDIVIDUAL
INDISPONÍVEL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, aprovam-se as
seguintes teses:
1.1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para
ajuizar Ação de alimentos em proveito de criança ou
adolescente.
1.2. A legitimidade do Ministério Público independe do
exercício do poder familiar dos pais, ou de o menor se
encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer

outros questionamentos acerca da existência ou eficiência
da Defensoria Pública na comarca.
2. Recurso especial não provido.
(STJ. 2ª Seção. R. Esp. nº 1327471/MT. Rel. Min. Luis
Felipe Salomão. J. em 14/05/2014).
- STJ concede indenização por dano moral em
decorrência de abandono afetivo promovido pelos pais
em relação a seus filhos
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO
AFETIVO.
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
POSSIBILIDADE.
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras
concernentes à responsabilidade civil e o consequente
dever de indenizar/compensar no Direito de Família.
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com
essa expressão, mas com locuções e termos que
manifestam suas diversas desinências, como se observa
do art. 227 da CF/88.
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi
descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de
ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non
facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leiase, o necessário dever de criação, educação e companhia
- de cuidado - importa em vulneração da imposição legal,
exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear
compensação por danos morais por abandono psicológico.
4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a
possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em
relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados
parentais que, para além do mero cumprimento da lei,
garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade,
condições para uma adequada formação psicológica e
inserção social.
5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de
excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por
demandarem revolvimento de matéria fática - não podem
ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso
especial.

6. A alteração do valor fixado a título de compensação
por danos morais é possível, em recurso especial, nas
hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ. 3ª T. R. Esp. nº 1159242/SP. Rel. Min. Nancy
Andrighi. J. em 24/04/2012).
STJ
mantém
condenação,
por
improbidade
administrativa, de membro do Conselho Tutelar pelo uso,
para fins particulares, de motorista e veículo oficial do
órgão
ADMINISTRATIVO E SERVIDOR PÚBLICO. LEI Nº
8.429/92.
AÇÃO
CIVIL
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONSELHEIRO TUTELAR. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DE VEÍCULO E DE MOTORISTA OFICIAIS
PARA FINS PARTICULARES. DOLO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO EVIDENCIADOS. REDIMENSIONAMENTO DAS
SANÇÕES APLICADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão,
sobre o qual não há controvérsia, restou demonstrado o
dolo do réu, no mínimo genérico, decorrente da reiterada
utilização irregular de veículo e de motorista do Conselho
Tutelar para o atendimento de interesses particulares, daí
resultando inescapável enriquecimento ilícito.
2. Redimensionamento das sanções aplicadas, em
atenção aos vetores hermenêuticos da proporcionalidade
e da razoabilidade.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido,
unicamente para se decotar as penalidades impostas.
(STJ. 1ª T. R. Esp. nº 1186969/SP. Rel. Min. Sérgio
Kukina. J. em 19/09/2013).

- TJPR, reiteradamente, reconhece obrigação do Poder
Público em fornecer a criança vaga em creche na rede
municipal de ensino, sendo competente para apreciar a
matéria a Justiça da Infância e da Juventude
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO
DE OFÍCIO - SÚMULA 490 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VAGAS EM CRECHES
MUNICIPAIS PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS INEXISTÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO
ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL E PELO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OBRIGAÇÃO
DO
MUNICÍPIO
DE
ASSEGURAR
A
PRESTAÇÃO EDUCACIONAL DE FORMA EFETIVA - MULTA
DIÁRIA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO FUNDO
ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXCLUSÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REFORMADA
PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO.
1. Direito a educação que se configura como direito social
básico e necessário ao mínimo básico e existencial ao ser
humano.
2. O serviço de educação é dever fundamental do Estado,
e ante o descumprimento do dever constitucional pelo
Município, deve o Judiciário, quando provocado,
determinar que se cumpra a ordem fundamental, sob
pena de aplicação de multa diária.
3. A condenação ao pagamento de honorários
advocatícios deve ser excluída, pois não pode o Estado
ser condenado ao pagamento de honorários em causas
ajuizadas por um de seus Órgãos, como é o caso do
Ministério Público, agindo como substituto processual.
(TJPR. 6ª C. Cível. AC nº 1198928-5, de Cornélio
Procópio. Rel. Prestes Mattar - Unânime - J. em
05/08/2014);
REEXAME NECESSÁRIO - Matrícula em creche mais
próxima da residência da autora. Pedido negado
administrativamente. Previsão constitucional de direito ao
acesso á educação e à permanência em escola. Melhor

interesse da criança. Previsão replicada nos demais textos
normativos como o ECA e a Lei de Diretrizes e bases da
Educação. Leitura conglobante. Interpretação pró infante.
Necessidade de matrícula conforme o requerido. Recurso
desprovido e sentença mantida em reexame necessário.
(TJPR. 7ª C. Cível. ACR nº 1180414-1, de Medianeira.
Rel. Luiz Antônio Barry - Unânime - J. em 31/03/2015);
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Pleito de
matrícula em creche da rede municipal de ensino.
Sentença. Segurança concedida. Reexame necessário
conhecido. Ausência de vaga. Irrelevância. Direito
garantido. Previsão na Constituição Federal, Estatuto da
Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional. Violação a direito líquido e certo.
Segurança concedida na origem. Sentença mantida.
Reexame necessário conhecido e sentença mantida.
(TJPR. 6ª C. Cível. RN nº 1174549-2, de Araucária. Rel.
João Antônio De Marchi - Unânime - J. em 28/04/2015);
AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA
MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
VAGA - REJEIÇÃO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA DIREITO
CONSTITUCIONALMENTE
GARANTIDO.
PREVISÃO
NO
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE (ECA). EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
DIREITO DA PARTE AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR. 6ª C. Cível. AC nº 1313299-9/01, de Curitiba. Rel.
Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. em
31/03/2015);
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de
Segurança. Pleito de matrícula em creche da rede
municipal de ensino em período integral. Ausência de
vaga.
Superior
interesse
da
criança.
Direito
constitucionalmente garantido. Previsão no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Existência de violação á
direito líquido e certo. Pedido julgado procedente.
Alegação de inobservância dos princípios da separação

dos poderes. Reserva do possível. Rejeição. Sentença
mantida em sede de reexame necessário. Recurso
desprovido.
(TJPR. 6ª C. Cível. ACR nº 1158120-7, do Foro Central de
Maringá. Rel. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. em
12/08/2014);
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA Ação julgada procedente para determinar a matrícula do
impetrante em centro municipal de educação infantil.
Competência do juízo da infância e juventude para decidir
as ações fundadas em interesses afetos à criança e ao
adolescente. Artigo 148 do ECA - Municipalidade que é
responsável pela oferta de vagas em creches e préescolas no ensino público. Sentença mantida em sede de
reexame necessário.
(TJPR. 6ª C. Cível - RN nº 1167200-9, do Foro Regional
de Araucária, da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba. Rel. Carlos Eduardo A. Espínola - Unânime - J.
em 29/07/2014).
- TJPR mantém decisão que determinou busca e
apreensão de criança entregue pela mãe biológica a
pretensos adotantes impedindo a efetivação de uma
“adoção à brasileira”
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO
PODER FAMILIAR CUMULADO COM ADOÇÃO E PEDIDO DE
GUARDA - JULGADOR QUE DETERMINA A BUSCA E
APREENSÃO DA INFANTE - INSURGÊNCIA DOS
PRETENSOS ADOTANTES POSTULANDO A GUARDA "ADOÇÃO À BRASILEIRA" E BURLA À LEGISLAÇÃO QUE
REGE A ADOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA GUARDA NOS
TERMOS DO ART. 33 DO ECA - AUSÊNCIA DE VÍNCULOS
AFETIVOS - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA
CRIANÇA.
Os agravantes receberam a criança, entregue pela mãe
biológica juntamente com o absurdo "termo de doação"
com cláusula de impossibilidade de arrependimento,
documento que além de chegar às vias da ilegalidade
demonstra a burla ao procedimento legal de adoção.

Ademais, inexiste qualquer motivo legal que autorize a
concessão da guarda da infante aos pretensos adotantes,
devendo ser dada prevalência ao princípio da proteção
integral da criança. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.
(TJPR. 11ª C. Cível. AI nº 1115527-2, do Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Rel.
Gamaliel Seme Scaff - Unânime - J. em 09/07/2014).
- TJPR mantem decisão que nega pedido de autorização
de visitas a crianças acolhidas para fins de futura adoção
APELAÇÃO CÍVEL. Autos de autorização para visitas.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Pleito de visitação
a menores abrigados para, futuramente, adotá-los.
Ausência de qualquer hipótese de excepcionalidade do
art. 50, §13, do ECA. Crianças cujos pais foram
destituídos do poder familiar, que se encontram em
processo de adoção. Princípio do melhor interesse dos
menores. Visitação que poderia lhes causar embaraço,
dificultando adaptação à nova família. Prejuízo aos
menores. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJPR. 11ª C. Cível. RA nº 1157481-1, do Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Maringá. Rel. Dilmari
Helena Kessler - Unânime - J. em 11/06/2014).
- TJPR declara nulo processo de adoção que tramitou
sem intimação/ citação da genitora biológica
Ação de Adoção - Sentença de Improcedência Formal inconformismo - nulidade de ofício - ausência de citação
da genitora biológica para manifestar seu consentimento
- suspensão provisória do poder familiar que não autoriza
a mitigação da regra contida no artigo 45 do ECA nulidade processual - sentença cassada - análise
meritória prejudicada - Pela sistemática contida no atual
Estatuto da Criança e do Adolescente, nos processos de
adoção de infante exige-se expressa aquiescência dos
pais ou do representante legal do adotando, admitindo-se
mitigação somente quando os pais sejam desconhecidos
ou tenham sido destituídos do pátrio poder (art. 45, §1°).

O processo de adoção que tramitou sem a regular
intimação/citação da genitora biológica para que
manifestasse quanto o seu assentimento paira de
nulidade insanável. Apelação cível prejudicada com
reconhecimento, de ofício, de nulidade do processo de
adoção. Mandado de Segurança prejudicado. Agravo de
instrumento prejudicado.
(TJPR. 12ª C. Cível. RA nº 1157768-3, de Matinhos. Rel.
Joeci Machado Camargo - Unânime - J. em 01/10/2014).
- TJPR mantém sentença que indeferiu adoção unilateral
ajuizada pelo padrasto ante a discordância da adotanda
maior de doze anos
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de adoção unilateral ajuizada pelo
padrasto. Oitiva da adolescente em juízo. Manifestação
contrária à pretensão. Maior de 12 anos - Art. 45, §2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Necessidade de seu
consentimento. Figura paterna atribuída desde cedo ao
seu avô. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR. 11ª C. Cível. AC nº 1172217-7, de Paranaguá. Rel.
Ruy Muggiati - Unânime - J. em 08/10/2014).
- TJPR condena município
acolhimento institucional

a

manter

programa

de

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. OFERTA E MANUTENÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE
CRUZEIRO DO OESTE, DE PROGRAMAS PROTETIVOS DE
ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
DESTINADO
ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMPARADAS PELO ART. 98
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ENTE
MUNICIPAL QUE SE OMITE NA REFORMA E MANUTENÇÃO
DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CASA LAR SÃO
FRANCISCO DE ASSIS. SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES
OS
PEDIDOS FORMULADOS NA
INICIAL,
AFASTANDO
A
RESPONSABILIDADE
DO
REFERIDO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, COM O INTUITO DE CONDENAR O REFERIDO
MUNICÍPIO NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSISTENTES
NA CONSTRUÇÃO DOS MUROS LIMÍTROFES DA CASA LAR

E REFORMA DE UM DOS BANHEIROS DA INSTITUIÇÃO,
ADAPTANDO-O PARA USO DE PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. ACOLHIMENTO.
OMISSÃO CONFIGURADA POR PARTE DO ENTE
MUNICIPAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE
CRUZEIRO DO OESTE NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER
APONTADAS NA INICIAL.
(TJPR. 4ª C. Cível. RA nº 1248180-2, de Cruzeiro do
Oeste. Rel. Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime J. em 10/03/2015).
- TJPR reconhece a impossibilidade jurídica do
ajuizamento de ação rescisória em casos de adoção em
que os autores pretendem “devolver” o filho adotivo
PROCESSUAL CIVIL. ECA. AÇÃO RESCISÓRIA DE
ADOÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PAIS ADOTIVOS QUE
ABANDONARAM O FILHO NO CONSELHO TUTELAR E
PRETENDEM RESCINDIR A ADOÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA.
ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. FATO ISOLADO QUE NÃO
IMPLICA NA NULIDADE DA ADOÇÃO REGULARMENTE
REALIZADA. PRETENSÃO DE EXIMIR-SE DOS DEVERES E
RESPONSABILIDADES INERENTES AO PODER FAMILIAR.
PAIS QUE FORAM SUPERVENIENTEMENTE DESTITUÍDOS
DO PODER FAMILIAR EM MEDIDA DE PROTEÇÃO
INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O
ABANDONO DO INFANTE. EXTINÇÃO COM FULCRO NO
ART.
267,
VI,
DO
CPC,
COM
PROVIDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS DE OFÍCIO.
1. Para que seja rescindida a sentença com fundamento
no artigo 485 do CPC é imperiosa a caracterização de
uma das hipóteses elencadas no dispositivo, sendo
descabido seu ajuizamento com o intuito de obter um
novo julgamento. In casu, sequer restou demonstrado
que a interpretação realizada pela decisão rescindenda
viola frontalmente o texto de lei.
2. Autores que buscam se valer da Ação Rescisória para
formalizar a "devolução" formal do filho adotivo que
abandonaram em flagrante ilegalidade. Teratologia do ato

e também da ação intentada, em flagrante desrespeito ao
princípio constitucional do Superior Interesse da Criança.
3. O sentido da expressão poder parental deve ser
compreendido como um poder-dever de tornar aquela
criança um ser humano plenamente capaz de exercitar
sua autonomia e suas capacidades. A conduta dos
requerentes é absolutamente incompatível com esta
noção de autoridade parental, mormente em se
considerando tratar-se também de um direito subjetivo
dos genitores, contudo, um dever de caráter relacional
inerente ao exercício da maternidade e da paternidade
responsáveis em favor dos filhos.
4. Julgamento de mérito que resta prejudicado ante a
superveniente perda do poder familiar em decorrência de
Ação de Destituição do Poder Familiar ajuizada pelo
parquet após o abandono do infante. Extinção do feito
sem julgamento de mérito que se impõe.
5. Flagrante violação ao Princípio do Melhor Interesse da
Criança que torna imperiosa a tomada de medidas
administrativas de oficio, com remessa de cópias ao
Ministério Público, a fim de averiguar a conduta dos
Autores nos âmbitos cível e criminal, assim como a
desabilitação definitiva do Cadastro Nacional de Adoção.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E DE OFICIO,
REMESSA DE CÓPIAS AO PARQUET, PARA AS DEVIDAS
PROVIDENCIAS.
(TJPR. 12ª C. Cível. AR nº 1244561-1, de Curitiba. Rel.
Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - J. em
04/03/2015).
- TJPR, em reiteradas decisões, reconhece competência
do Ministério Público para propor medida de proteção
em favor de adolescente independente da atuação do
Conselho Tutelar
APELAÇÃO
CÍVEL.
MEDIDA
PROTETIVA.
FALTA
INJUSTIFICADA ÀS AULAS ESCOLARES. INTERESSE
PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONGRUIDADE. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA
ADOLESCENTE.
1. A Constituição Federal prevê em seu art. 227, ‘caput’,
que "É 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."
2. A competência do Conselho Tutelar não exclui a do
Ministério Público para intentar medida de proteção, ato
inerente ao dever de proteção ao melhor interesse da
criança e do adolescente. Recurso provido.
(TJPR. 11ª C. Cível. RA nº 1184726-2, de Jacarezinho.
Rel. Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime - J. em
25/06/2014);
APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE
MEDIDA DE PROTEÇÃO - LEGITIMIDADE CONCORRENTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PEDIR A APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 101,
INCISOS I A VII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - DEVER DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE - RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA
REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS PARA O DEVIDO
PROCESSAMENTO.
1. A atribuição do Conselho Tutelar de aplicação de
medidas de proteção previstas nos incisos I a VII do
Estatuto da Criança e do Adolescente não tem caráter
exclusivo, inexistindo vedação de que o Poder Judiciário,
por provocação do Ministério Público, aplique referidas
medidas.
2. O Ministério Público tem o dever de "zelar pelo efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às
crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais
e extrajudiciais cabíveis", consoante o teor do inciso VIII,
do artigo 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A Constituição Federal em seu artigo 227 da
Constituição
Federal
confere
responsabilidade
compartilhada entre família, sociedade e Estado para
proteção da criança e do adolescente. Recurso conhecido
e provido.

(TJPR. 12ª C. Cível. RA nº 1175158-5, de Jacarezinho.
Rel. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo - Unânime - J.
em 04/06/2014);
MEDIDA PROTETIVA - Competência do Ministério Público
para intentar medida de proteção em favor de
adolescente, inobstante a atuação do conselho tutelar Garantia à educação e proteção - Incumbência do Órgão
Ministerial de zelar pelo efetivo respeito aos direitos de
crianças e adolescentes promovendo as medidas judiciais
cabíveis. Recurso conhecido e provido.
(TJPR. 12ª C. Cível. RA nº 1183540-8, de Jacarezinho.
Rel. Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. em
09/07/2014).
- TJPR mantém decisão que destituiu da função membro
do Conselho Tutelar em razão da prática de conduta
incompatível com a função, demonstrando ainda falta de
equilíbrio mental e emocional para atuação na defesa
dos interesses infanto-juvenis.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DESTITUIÇÃO
DE
CONSELHEIRO
TUTELAR.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA POR CONDUTAS INCOMPATÍVEIS AO
REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL PARA O EXERCÍCIO
DO CARGO. PROVA IRREFUTÁVEL DE DIVERSAS
CONDUTAS E FATOS ABSOLUTAMENTE INAPROPRIADOS
À DEFESA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO CARGO QUE SE
COADUNA À PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE
ABSOLUTA
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE AFASTAMENTO
POR MOTIVO DE SAÚDE, A FIM DE GARANTIR DIREITOS
TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
PEDIDO.
SENTENÇA
ESCORREITA.
1. O exercício das funções inerentes ao cargo de
conselheiro tutelar exige conduta especialmente zelosa,
diligente, cuidadosa, bem como idoneidade nos atos
praticados junto à comunidade, a fim de assegurar, com
prioridade absoluta, a efetivação dos direitos e garantias

fundamentais da criança e do adolescente, conforme a
doutrina da proteção integral.
2. Neste viés, importa que a primazia é dos direitos da
criança e do adolescente, e não de conselheiro que sintase prejudicado com a destituição contra si operada,
porque lhe macularia a imagem.
3. Tal função requer equilíbrio mental e emocional
suficientes para com segurança e tranquilidade exercer o
munus em prol da integral proteção das crianças e
adolescentes.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO
PROVIDO.
(TJPR. 12ª C. Cível. RA nº 1112497-7, da Região
Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina Rel. Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - J. em
10/06/2015).
- TJRS reconhece necessidade de observância da lista de
habilitados à adoção e da prevalência do melhor
interesse da criança
ADOÇÃO. CASAL NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
ADOÇÕES. PRETENSÃO DE BURLAR A LISTA DE
HABILITADOS À ADOÇÃO. PEDIDO FORMALIZADO PARA
UMA CRIANÇA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA.
1. O processo de adoção deve observar a forma legal,
devendo-se atentar exclusivamente para o interesse da
infante e não para o interesse das pessoas postulantes da
adoção.
2. O pedido de adoção não fica restrito a determinada
criança, devendo ser respeitada a lista de habilitados para
adoção, que não pode ser burlada. Recurso desprovido.
(TJRS. 7ª C. Cível. AI nº 70062301866. Rel. Des. Sérgio
Fernando de Vasconcellos. J. em 26/11/2014);
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. OBSERVÂNCIA DA
LISTA DE ADOTANTES, NOS TERMOS DO ART. 197-E DO
ECA. ORDEM CRONOLÓGICA.
A convocação dos habilitados para a adoção é feita de
acordo com a ordem cronológica de habilitação e a
disponibilidade de crianças adotáveis, como preconiza o

art. 197-E do Estatuto da Criança e do Adolescente.
APELO DESPROVIDO.
(TJRS. 7ª C. Cível. AC nº 70061725347. Rel. Sandra
Brisolara Medeiros. J. em 25/03/2015).
- TJRS mantem decisão que determinou o acolhimento
institucional conjunto de mãe e filho menores com a
manutenção do poder familiar e assistência dos órgãos
de proteção em observância ao princípio da prevalência
da família natural
APELAÇÃO
CÍVEL.
MEDIDA
PROTETIVA.
ECA.
ABRIGAMENTO DE MÃE E FILHO MENORES. SUSPENSÃO
DO PODER FAMILIAR MANTIDA. PREVALÊNCIA DO
INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.
Situação de fato em que o menor foi abrigado,
juntamente com a genitora, ora apelante, também menor
de idade, ao tempo do nascimento, por meio de medidas
protetivas, em decorrência da verificação de que a
genitora não apresenta condições de manter plenamente
o poder familiar sobre o infante e desempenhar os
deveres decorrentes da guarda, situação que ainda
permanece. Mister a manutenção da medida, sem
prejuízo
à
possibilidade
de
continuidade
do
desenvolvimento do vínculo parental, mantendo-se a
assistência dos órgãos de proteção à infância e à
juventude no caso concreto, em observação do princípio
da prevalência da família natural. APELO DESPROVIDO.
(TJRS. 7ª C. Cível. AC nº 70061658548. Rel. Des. Sandra
Brisolara Medeiros. J. em 05/03/2015).
- TJSP mantem decisão que compeliu o Município a
instituir unidade adequada para acolhimento de crianças
e adolescentes
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Agravo
de
instrumento.
Interposição contra decisão que compeliu o Município a
instituir unidade adequada para acolhimento de crianças
e adolescentes, em situação de risco social e, ainda, a
firmar convênio com entidades da região para
atendimento de urgência. Alegação de decisão extra

petita afastada, porquanto proferida dentro dos limites do
pedido. Ausente programa desta espécie no Município,
legítima a intervenção estatal, mediante atuação corretiva
do Judiciário, imprescindível à concretização dos direitos
fundamentais aparentemente violados. Inteligência dos
artigos 227 da CF e 86 a 88 do ECA. Dever do Estado
(gênero) de assegurar o efetivo exercício dos direitos das
crianças e adolescentes, sobretudo aqueles ligados à sua
dignidade. Quanto às astreintes, seu cabimento encontra
amparo normativo nos artigos 461, § 5º do CPC e 213, §
2º do ECA. Decisão reformada apenas quanto ao prazo
para instituição da unidade de acolhimento institucional
(elevado de 90 para 180 dias, contados da intimação
deste julgamento), bem como para afastar a obrigação
providenciar e comprovar convênio com unidade. Agravo
provido em parte.
(TJSP. Câmara Especial. AI nº 21660448720148260000.
Rel. Roberto Maia. J. em 16/03/2015).
- TJRS determina que é obrigação do Poder Público
fornecer medicamento não contido na lista do SUS para
tratamento de criança/adolescente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO CONTIDO NA LISTA DO
SUS. A condenação do Poder Público para que forneça
tratamento médico ou medicamento à criança e ao
adolescente, encontra respaldo na Constituição da
República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assim, comprovada a necessidade da menor em receber
o medicamento, é dever dos entes públicos fornecerem o
medicamento postulado para o tratamento de sua
patologia, ainda que ele não esteja contido nas listas de
dispensação do sistema Único de Saúde (SUS). AGRAVO
PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.
(TJRS. 8ª C. Cível. AI nº 70064278211. Rel. José Pedro
de Oliveira Eckert. J. em 08/04/2015).

- TJSC concede mandado de segurança contra negativa
de vaga para criança em centro de educação infantil
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO.
INFÂNCIA E JUVENTUDE. EDUCAÇÃO. VAGA EM
ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO. CRECHE
ESCOLAR. ACESSO QUE CONSTITUI DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO. NEGATIVA DE MATRÍCULA POR FALTA DE
VAGAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ATENDIMENTO ABSOLUTAMENTE PRIORITÁRIO EX VI
ART. 227 DA CF E 4º DO ECA. ORDEM MANTIDA.
Sendo
a
educação
um
direito
assegurado
constitucionalmente, bem como na legislação ordinária, a
sua inobservância pela Administração Pública enseja sua
proteção pelo Poder Judiciário, sem configurar ofensa ao
princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário,
desde que provocado, não pode escusar-se de apreciar
lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do art. 5º,
XXXV, da Constituição Federal, especialmente quando o
Município
deixa
de
cumprir
as
determinações
constitucionais, in casu, de proporcionar às crianças entre
zero e seis anos de idade o direito individual indisponível
à educação [...] (TJSC, ACMS nº 2012.068946-3, Rel.
Des. Carlos Adilson Silva, j. 27-11-2012).
(TJSC. Reexame Necessário em Mandado de Segurança
nº 2014.058251-2, de Itajaí. Rel. Des. Edemar Gruber. J.
em 14/05/2015).
- TJSC confirma sentença que julgou improcedente ação
de destituição do poder familiar ajuizada contra pais que
colocaram seus filhos aos cuidados de parentes, diante
da falta do propósito de abandoná-los e de justa causa
para tal medida extrema
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR DE AMBOS OS GENITORES E PEDIDO DE
ADOÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GUARDA
CONCEDIDA ESPONTANEAMENTE AOS TIOS-AVÓS DA
INFANTE. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
PAUTADO
NA
ALEGAÇÃO
DE
ABANDONO.
INSUBSISTÊNCIA. ENTREGA DA GUARDA A TERCEIROS
QUE DEMONSTRA PREOCUPAÇÃO COM O BEM ESTAR DA

CRIANÇA. VISITAS QUE PERMANECERAM APÓS A
COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. CONCORDÂNCIA
DOS GENITORES COM A MANUTENÇÃO DA GUARDA COM
OS TIOS-AVÓS. OPOSIÇÃO DO PAI SOBRE O PEDIDO DE
ADOÇÃO. PRETENSÃO DO GENITOR DE MANUTENÇÃO
DOS LAÇOS AFETIVOS COM A INFANTE. POSSIBILIDADE.
CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONDUTA QUE POSSA
COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
DA MENOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA ENSEJAR A DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR. INVIABILIDADE DO PEDIDO DE ADOÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
(TJSC. Apelação Cível nº 2014.059283-6, de Forquilhinha.
Rel. Jorge Luis Costa Beber. J. em 16/04/2015).
- TJSC mantém condenação de agente que ameaçou,
agrediu e impediu a atuação de membro do Conselho
Tutelar no exercício da função
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E
IMPEDIR ATUAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR
NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MATERIALIDADE E
AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. EXAME DE
CORPO DE DELITO ATESTANDO AS LESÕES CORPORAIS
SOFRIDAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E
COERENTES, NARRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS,
EM ESPECIAL A AMEAÇA E A OBSTRUÇÃO AO TRABALHO
DAS CONSELHEIRAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO INVIÁVEL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
DOSIMETRIA.
PENA
APLICADA
ACERTADAMENTE.
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE
AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL.
VALOR APRESENTADO PELA VÍTIMA EM DOCUMENTO
SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. PEDIDO NEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC. Apelação Criminal nº 2014.085080-0, de Tangará.
Rel. José Everaldo Silva. J. em 14/04/2015).

- TJSC mantém condenação de agente que, em portal
eletrônico,
publica
imagem
de
adolescente
supostamente envolvido na prática de ato infracional,
por violação ao contido no art. 247, do ECA
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. (ART. 247, LEI 8.069/90).
PUBLICAÇÃO
DE
IMAGEM
DE
ADOLESCENTE
SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO EM ATO INFRACIONAL.
PORTAL ELETRÔNICO. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO INDIRETA DO
MENOR. DANO QUE SE PRESUME DA PRÓPRIA
PUBLICAÇÃO, AINDA QUE AUSENTE DOLO INTENCIONAL
DE
PREJUDICAR
O
ADOLESCENTE.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À
PROTEÇÃO DA INTIMIDADE DO MENOR. SENTENÇA
MANTIDA.
Aquele que divulga, ainda que parcialmente, em veículo
de comunicação, imagem de adolescente a quem se
imputa a prática de ato infracional, de forma a permitir
sua identificação, incide na infração administrativa inserta
no art. 247, § 1º, do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). O ECA deve ser interpretado em favor
da proteção da dignidade e intimidade do jovem exposto
indevidamente em veículo de comunicação, em
detrimento do direito de informação. Parecer da PGJ pelo
conhecimento e o desprovimento do recurso. Recurso
conhecido e desprovido.
(TJSC. Apelação / Estatuto da Criança e do Adolescente
nº 2015.006391-2, de Caçador. Rel. Carlos Alberto
Civinski. J. em 24/03/2015).
- TJMG dá provimento a recurso do Ministério Público
para condenar guardiães que devolveram criança que
permaneceu por mais de 02 (dois) anos sob sua guarda
a prestar-lhe alimentos provisionais
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADOÇÃO - NÃO CONCLUÍDA - DEVOLUÇÃO DO MENOR DOENÇA HEREDITÁRIA - LIMINAR - EXISTÊNCIA DE

VÍNCULO FAMILIAR - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS
E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO PROVIDO.
Não há dúvidas de que a convivência pelo período de
mais de dois anos entre o menor e os agravados, resultou
em um vínculo familiar com o menor, interrompido
apenas em decorrência do fato de este apresentar uma
doença hereditária no sistema nervoso central.
Contudo não se pode desconhecer que se manteve o
vínculo sócio-afetivo, de modo que, embora não tenham
os agravados vínculo de consanguinidade com o menor,
tem a obrigação de arcar com os alimentos provisionais,
que lhe são devidos.
(TJMG. 2ª C. Cível. AI nº 1.0481.12.000289-6/001. Rel.
Hilda Teixeira da Costa. J. em 23/10/2012).

Jurisprudência Selecionada

Matéria infracional

- STJ reafirma posicionamento no sentido de que o
tráfico de entorpecentes não enseja aplicação da medida
socioeducativa de internação
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO
AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
INTERNAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO
PROVIDO.
I - A medida socioeducativa de internação está autorizada
nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA
(v. g. HC n. 291176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 21/8/2014).
II - A gravidade do ato infracional equivalente ao delito
de tráfico de entorpecentes não enseja, por si só, a
aplicação da medida socioeducativa de internação, se a
infração não foi praticada mediante grave ameaça ou
violência à pessoa, ou se não houve reiteração na prática
de outras infrações graves ou descumprimento reiterado
e injustificado de medida prévia. (Precedentes).
V - Este col. STJ, por meio da Súmula nº 492,
sedimentou o entendimento de que "o ato infracional
análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz

obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa
de internação do adolescente." Parecer da d.
Subprocuradoria-Geral
da
República
favorável
ao
provimento do recurso.
Recurso provido para, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida, desconstituir o r. decisum a quo
no tocante à medida socioeducativa aplicada.
(STJ. 5ª T. RHC nº 52.645/RJ. Rel. Min. Félix Fischer. J.
em 10/02/2015).
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. IMPEDIMENTO DA
SÚMULA N. 691 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ADOLESCENTE COM
OUTRA PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE
INFRAÇÕES
GRAVES
NÃO
CONFIGURADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
Nos termos do Enunciado nº 691 da Súmula do STF, não
se admite o processamento de habeas corpus impetrado
contra decisão do Desembargador Relator que indeferiu a
liminar em mandamus impetrado perante o Tribunal a
quo, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância. Tal óbice, contudo, pode ser ultrapassado em
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso
de poder. Nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança
e Adolescente, a medida socioeducativa de internação é
possível somente nas seguintes hipóteses: a) pela prática
de ato infracional mediante grave ameaça ou violência
contra a pessoa; b) pela reiteração no cometimento de
outras infrações graves; ou c) em razão do
descumprimento reiterado e injustificado de medida
anteriormente imposta. A Sexta Turma deste Superior
Tribunal de Justiça entende que, quando o paciente
praticou apenas um ato infracional anterior, não resta
configurada a hipótese de reiteração no cometimento de

infrações graves, prevista no art. 122, II, do ECA. No
caso dos autos, constata-se a insuficiência de
fundamentação da decisão que impôs a medida de
internação, com base apenas na gravidade abstrata do
ato infracional, praticado sem violência ou grave ameaça,
ao menor que, pelo que consta dos autos, não se
encontra em situação que se subsuma a nenhuma das
hipóteses previstas no art. 122 do ECA. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, para que seja
aplicada ao paciente a medida socioeducativa de
semiliberdade, se por outra razão não estiver internado.
(STJ. 6ª T. HC nº 309673/SP. Rel. Min. Ericson Maranho.
J. em 07/04/2015).
- TJPR mantém decisão que obriga do Estado do Paraná
a construir Centro de Socioeducação (CENSE) para
adolescentes em Toledo
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE UM
NOVO CENSE (CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO) NO
MUNICÍPIO DE TOLEDO PARA O ACOLHIMENTO DE
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PRAZO
PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE E COMINAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA IMPOSTA PESSOALMENTE AOS AGENTES
PÚBLICOS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO RECURSO DO
ESTADO DO PARANÁ - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO
INOCORRÊNCIA
POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A
ATUAÇÃO DO ESTADO DIANTE DA INÉRCIA DOS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO AO CUMPRIMENTO
DE DECISÕES CONSTITUCIONAIS - SUPOSTA AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PARA
DECISÕES QUE ENVOLVAM ALOCAÇÃO DE RECURSOS INSUBSISTÊNCIA - LEGITIMAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE
VEM SIDO AMPLAMENTE RECONHECIDA PARA APRECIAR
A ATUAÇÃO DOS DEMAIS PODERES EM CONTRARIEDADE
À
CONSTITUIÇÃO
PRECEDENTES
DO
STF
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O
CUMPRIMENTO DA DECISÃO - QUESTÃO ANALISADA À

LUZ DA "RESERVA DO POSSÍVEL" - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DA
AUSÊNCIA
DE
RECURSOS - DECISÕES POLÍTICAS CONSTITUCIONAIS
QUE NÃO SE SUBMETEM À DISCRICIONARIEDADE DO
ADMINISTRADOR
NA
TOMADA
DE
DECISÕES
ALOCATIVAS DE RECURSOS - IMPOSSIBILIDADE DE
OPOSIÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL AOS DIREITOS
COMPREENDIDOS
NO
"MÍNIMO
EXISTENCIAL"
NECESSÁRIO À GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA VIOLAÇÃO
DOS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
DOS
ADOLESCENTES INTERNADOS NA UNIDADE EM QUESTÃO
QUE NÃO SE PODE TOLERAR - ACERTADA DECLARAÇÃO
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MINISTERIAL
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO
AO ESTADO - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ
QUE ADMITE A COMINAÇÃO DE ASTREINTES À FAZENDA
PÚBLICA - RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS AGENTES
PÚBLICOS ENVOLVIDOS EM FACE DO EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO, COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
IMPOSSIBILIDADE
AGENTES
QUE
SEQUER
INTEGRARAM A LIDE - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA AFASTAR A
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS AGENTES. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PERDA PARCIAL DO OBJETO
RECURSAL - RETRATAÇÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO A
PARTE DO RECURSO - CONHECIMENTO DO RECURSO, NO
DEMAIS - PRETENSÃO DE COMINAÇÃO DE PRAZO DE
DOZE MESES PARA A CONSTRUÇÃO DO CENSE SENTENÇA QUE ESTABELECEU PRAZO PARA A DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
LICITAÇÃO, SEM COMINAÇÃO DE PRAZO PARA A
CONSTRUÇÃO - REGIME DE FAZENDA PÚBLICA QUE SE
REVELA INCONSONANTE COM A DETERMINAÇÃO DE
PRAZO TÃO EXÍGUO - SENTENÇA ESCORREITA AO
ESTABELECER TERMO APENAS PARA A DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E LICITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR. 12ª C. Cível. AC nº 1271111-8, de Toledo. Rel.
Denise Kruger Pereira - Unânime - J. em 03/06/2015).

- TJPR obriga Estado do Paraná a disponibilizar vagas no
Sistema Socioeducativo a adolescentes sentenciados à
medida de internação
EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROVIMENTO PARA QUE O E. P. DISPONIBILIZE VAGAS
EM UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA ADOLESCENTES
CUJA INTERNAÇÃO, SEJA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA,
OU A SEMILIBERDADE, SOB PENA DE MULTA.ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL
E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. DIREITO
FUNDAMENTAL SUBJETIVO DOS ADOLESCENTES EM
CONFLITO
COM
A
LEI.EMBARGOS
INFRIGENTES
CONHECIDOS E PROVIDOS.
É possível o Poder Judiciário determinar a implementação
de políticas públicas previstas na Constituição Federal,
principalmente quanto à disponibilização de vagas em
unidades
especializadas
para
adolescentes,
cuja
internação
seja
provisória
ou
definitiva,
ou
a
semiliberdade já tenha sido ou venha a ser determinada,
à luz das disposições do artigo 227 da Constituição
Federal e artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente,
inexistindo ofensa aos princípios da separação dos
poderes ou reserva do possível. A disponibilização de
vagas em unidades especializadas para cumprimento de
medida sócio-educativa por adolescente em conflito com
a lei é direito subjetivo do jovem e responsabilidade do
Estado.
(TJPR. 5ª C. Cível. EI nº 1012691-3/01, de Assis
Chateaubriand. Rel. Luiz Mateus de Lima. J. em
26/08/2014).
- TJPR determina a extinção de medida socioeducativa
em razão da perda do caráter pedagógico da mesma,
diante do tempo decorrido entre a prática do ato
infracional e o início do cumprimento da medida
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
ECA.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO
AO CRIME PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
E
INCONTESTES.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE

INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO PELA PERDA DO CARÁTER
PEDAGÓGICO. RECURSO PREJUDICADO.
Se o adolescente comete um ato infracional, é evidente
que necessita da intervenção do Estado para desenvolver
um projeto de vida responsável e abandonar a ilicitude;
contudo, havendo considerável espaço de tempo, desde a
prática do ato infracional, a aplicação de medida
socioeducativa resta prejudicada, justamente porque não
atendeu aos princípios da brevidade e excepcionalidade,
que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente.
(TJPR. 2ª C. Criminal. RAECA nº 1236441-9, de
Umuarama. Rel. José Mauricio Pinto de Almeida Unânime - J. em 30/10/2014).
RECURSO DE APELAÇÃO ECA. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO A TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, §4º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO
CP). SUSPENSÃO DO PROCESSO MEDIANTE REMISSÃO
CUMULADA
COM
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO MINISTERIAL DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
LIBERDADE
ASSISTIDA
PELA
ADVERTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO
MÉRITO POR TER O ADOLESCENTE ATINGIDO A
MAIORIDADE CIVIL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PELA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE ADVERTÊNCIA MESMO
APÓS
A
MAIORIDADE
DO
REPRESENTADO.
POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR DO ESTADO QUE
NÃO SE EXTINGUE AUTOMATICAMENTE ANTE A
MAIORIDADE
CIVIL.
LEGISLAÇÃO
E
PRINCÍPIOS
NORTEADORES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE QUE
OBRIGAM O ESTADO A INSISTIR NO RESGATE E NA
RESSOCIALIZAÇÃO DO JOVEM INFRATOR, ATÉ O LIMITE
DE
21
(VINTE
E
UM)
ANOS
DE
IDADE.
RECONHECIMENTO, TODAVIA, DA PERDA DO CARÁTER
PEDAGÓGICO DA MEDIDA, EM VIRTUDE DO DEMASIADO
ESPAÇO DE TEMPO ENTRE A SUPOSTA PRÁTICA
INFRACIONAL E A RESPOSTA DO ESTADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA DECLARAR A
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
EXTINGUIR
AUTOMATICAMENTE
A
EXECUÇÃO
DE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA ANTE A MAIORIDADE CIVIL DO
REPRESENTADO, MANTENDO-SE A EXTINÇÃO DO FEITO

SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA DO
CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1. Inadmissível a extinção automática da aplicação de
medida socioeducativa em razão do atingimento da
maioridade civil pelo representado: "RECURSO ESPECIAL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
LIBERDADE
ASSISTIDA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
MAIORIDADE
DURANTE
O
CUMPRIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA. IRRELEVÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE DA SUA EXTINÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. - Esta Corte Superior possui o
entendimento pacífico de que o Estatuto da Criança e do
Adolescente, no seu art. 121, § 5º, admite a possibilidade
da extensão do cumprimento da medida socioeducativa
até os 21 anos de idade, abarcando qualquer que seja a
medida imposta ao adolescente. - (...)". (STJ, Relator:
Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA
CONVOCADA
DO
TJ/SE,
Data
de
Julgamento:
05/12/2013, T6 - SEXTA TURMA) [grifou-se].
2. A resposta estatal ao ato infracional deve se dar no
menor espaço de tempo possível, sob pena de perda do
caráter pedagógico da medida socioeducativa, "isto
porque, longos espaços de tempo tornam a resposta
estatal dissociada de qualquer parametricidade com a
conduta praticada" ? (da ROSA, Alexandre Morais. LOPES,
Ana Christina Brito. Introdução crítica ao ato infracional.
2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p 270).
(TJPR. 2ª C. Criminal. RAECA nº 1255112-5, da Região
Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã. Rel.
José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. em
29/01/2015).
- TJPR reconhece nulidade absoluta de sentença
prolatada sem apresentação de alegações finais pela
defesa, determinando a desinternação do adolescente
ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato
infracional análogo a homicídio. Art. 121 §2º, inc. IV.
Sentença que determina a internação do adolescente.
Pleito de declaração de nulidade da sentença. Ausência de
apresentação de alegações finais. Prejuízo para a defesa
demonstrado. Ofensa ao contraditório, ampla defesa e

devido processo legal. Nulidade absoluta. Recurso provido
para declarar a nulidade da sentença com o retorno dos
autos á origem para que outra seja proferida. Expedição
de alvará de desinternação em favor do adolescente.
Demais tópicos recursais prejudicados.
(TJPR. 2ª C. Criminal. RA-ECA nº 1278720-5, do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Rel. José Carlos Dalacqua - Unânime - J. em
11/12/2014).
- TJPR mantém decisão que determinou a transferência
para local adequado de adolescentes que estavam
apreendidos em Delegacia de Policia além do prazo legal
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ausência
de vagas em unidade de internação socioeducativa.
Permanência dos adolescentes em Delegacia de Polícia
além do prazo legal. Determinação para que o Estado do
Paraná cumpra as determinações do Estatuto da Criança
e do Adolescente e da Lei nº 12594/2012. Obrigação de
fazer consistente na transferência de adolescentes para
unidade adequada do sistema socioeducativo estadual.
Obrigação de não fazer consistente na abstenção de
encaminhar tais jovens a outra repartição policial ou
estabelecimento penal, bem como de permanecer nestes
locais além do prazo máximo legal. Decisum singular
escorreito. Sentença mantida em grau de reexame
necessário.
(TJPR. 4ª C. Cível. RN nº 1230164-3, do Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Maringá. Rel.
Cristiane Santos Leite - Unânime - J. em 04/11/2014).
- TJRS afirma entendimento sentido de que o tráfico de
entorpecentes
não
enseja
aplicação
da
medida
socioeducativa de internação
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
DESCABIMENTO.
O ato infracional de tráfico de drogas, por si, não é
motivo para ensejar aplicação de medida tão drástica

como a internação provisória. Este tem sido o
posicionamento do STJ, afastando a aplicação de medida
segregatória, quando não verificadas as hipóteses do art.
122 do ECA. No caso, como se constata dos termos da
representação, não estão presentes as hipóteses desse
dispositivo, pois o ato infracional não foi cometido com
violência ou grave ameaça. NEGADO SEGUIMENTO AO
RECURSO.
(TJRS. 7ª C. Cível. AI nº 70064237340. Rel. Des. Liselena
Schifino Robles Ribeiro. J. em 06/04/2015);
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE
DROGAS. 1. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. 2. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE CONDIZENTES À ESPÉCIE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. MATÉRIA
SUMULADA. INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA
DE ANTECEDENTES.
1. Está evidenciado nos autos, a autoria do fato descrito
no art. 33 da Lei 11.343/2006. Os adolescentes P. e H.
confirmaram a traficância. O restante do conjunto
probatório confirma a versão por eles sustentada, como a
quantidade de droga e os valores apreendidos. Em
relação ao jovem M., a prova não autoriza concluir que
estivesse envolvido com o tráfico.
2. Descabida, de regra, a internação em atos infracionais
desta natureza conforme pacificado entendimento deste
Tribunal, bem como do STJ, o que se encontra pacificado
pela súmula 492. Não configurada qualquer das hipóteses
autorizadoras da internação (art. 122 do ECA), sobretudo
porque os adolescentes não registram antecedentes
infracionais. Em situações semelhantes, adequada é a
prestação de serviços à comunidade, dado seu forte
cunho reeducativo, aqui corretamente cumulada com
liberdade
assistida.
À
UNAMINIDADE,
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E, POR
MAIORIA, PROVERAM EM PARTE O DA DEFESA.
(TJRS. 8ª C. Cível. AC nº 70058859158. Rel. Des. Luiz
Felipe Brasil Santos. J. em 05/06/2014).

- TJRS reconhece a necessidade de substituição da
medida socioeducativa de internação tão logo atingido
seus objetivos atestado através de relatório técnico
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL.
EXECUÇÃO
DE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.
PROGRESSÃO. Tendo o relatório avaliativo demonstrando
que o adolescente evoluiu no seu comportamento, é de
ser mantida a progressão da medida socioeducativa a fim
de possibilitar-lhe a gradativa reinserção social. A
vinculação e o comprometimento familiares têm
contribuído para a evolução no cumprimento da medida e
consequente mudança em seu comportamento. A
avaliação periódica, no máximo a cada seis meses (art.
121, §2º do ECA) tem por objetivo, justamente, verificar,
no jovem infrator, alteração no seu comportamento.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(TJRS. 7ª C. Cível. AI nº 70064317639. Rel.: Liselena
Schifino Robles Ribeiro. J. em 10/04/2015).

Jurisprudência Selecionada

Crimes contra crianças e adolescentes

- STJ considera válida a produção antecipada de prova
em caso relativo a estupro de vulnerável, como forma de
preservar a condição psicológica da criança vítima
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART.
156, I, DO CPP. JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. CABIMENTO.
1. O art. 156, inciso I, do Código de Processo Penal,
permite seja a prova produzida de forma antecipada,
desde que urgente, relevante, necessária, adequada e
proporcional.
2. Na espécie não se tem como motivação o risco tão
somente pelo decurso do tempo, mas a condição
psicológica e a necessidade de proteção de crianças,
vítimas vulneráveis de crime sexual - justificativa
adequada e relevante para a antecipação da prova.
3. Negado provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus.
(STJ. 6ª T. RHC nº 47525/DF. Rel. Min. Nefi Cordeiro. J.
em 07/08/2014).

- STJ reconhece que “cliente” de adolescente submetida
à exploração sexual pratica o crime do art. 218-B, do
Código Penal.
DIREITO
PENAL.
CONFIGURAÇÃO
DO
TIPO
DE
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE.
O cliente que conscientemente se serve da prostituição de
adolescente, com ele praticando conjunção carnal ou
outro ato libidinoso, incorre no tipo previsto no inciso I do
§ 2º do art. 218-B do CP (favorecimento da prostituição
ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável), ainda que a vítima seja
atuante na prostituição e que a relação sexual tenha sido
eventual, sem habitualidade. Assim dispõe o art. 218-B
do CP, incluído pela Lei 12.015/2009: “Submeter, induzir
ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração
sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou
dificultar que a abandone: Pena - reclusão, de 4 (quatro)
a 10 (dez) anos”. O inciso I do § 2º do referido artigo,
por sua vez, prescreve o seguinte: “Incorre nas mesmas
penas: I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato
libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de
14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste
artigo”. Da análise da previsão típica do art. 218-B do CP,
especialmente do inciso I do § 2º, extrai-se que o fato de
já ser a vítima corrompida, atuante na prostituição, é
irrelevante para o tipo penal. Não se pune a provocação
de deterioração moral, mas o incentivo à atividade de
prostituição, inclusive por aproveitamento eventual dessa
atividade como cliente. Pune-se não somente quem atua
para a prostituição do adolescente - induzindo, facilitando
ou submetendo à prática ou, ainda, dificultando ou
impedindo seu abandono -, mas também quem se serve
desta atividade. Trata-se de ação político-social de defesa
do adolescente, mesmo contra a vontade deste,
pretendendo afastá-lo do trabalho de prostituição pela
falta de quem se sirva de seu atendimento. A condição de
vulnerável é no tipo penal admitida por critério biológico
ou etário, neste último caso pela constatação objetiva da
faixa etária, de 14 a 18 anos, independentemente de

demonstração concreta dessa condição de incapacidade
plena de auto-gestão. O tipo penal, tampouco, faz
qualquer exigência de habitualidade da mantença de
relações
sexuais
com
adolescente
submetido
à
prostituição. Habitualidade há na atividade de prostituição
do adolescente, não nos contatos com aquele que de sua
atividade serve-se. Basta único contato consciente com
adolescente submetido à prostituição para que se
configure o crime. A propósito, não tem relação com a
hipótese em análise os precedentes pertinentes ao art.
244-A do ECA, pois nesse caso é exigida a submissão
(condição de poder sobre alguém) à prostituição (esta
atividade sim, com habitualidade). No art. 218-B, §2º, I,
pune-se outra ação, a mera prática de relação sexual com
adolescente submetido à prostituição - e nessa conduta
não se exige reiteração, poder de mando, ou introdução
da vítima na habitualidade da prostituição.
(STJ. 6ª T. HC nº 288.374/AM. Rel. Min. Nefi Cordeiro. J.
em 05/06/2014).
- STJ mantém condenação de autor de estupro de
vulnerável,
reconhecendo
a
irrelevância
do
consentimento ou da experiência sexual anterior da
vítima
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
ESTUPRO. MENOR DE CATORZE ANOS. ARTS. 213 E 224,
A, DO CP. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA
PARA A TIPIFICAÇÃO PENAL DENOMINADO ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA INÍCIO
DA AÇÃO PENAL. ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL
COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE. SÚMULA
83/STJ.
1. O órgão ministerial detém legitimidade para iniciar a
ação penal em decorrência da pobreza dos pais da vítima
e da denúncia formulada perante o Conselho Tutelar
contra o acusado, pela própria vítima ou por sua genitora.
2. O consentimento da vítima ou sua experiência em
relação ao sexo, no que tange ao delito previsto no art.
224, a, do Código Penal, não tem relevância jurídicopenal.

3. O recurso também não pode ser provido sob o
fundamento da alínea c, porque não realizou a parte o
necessário cotejo analítico. Isto é, in casu, não foram
demonstradas
suficientemente
as
circunstâncias
identificadoras da divergência com o caso confrontado,
conforme dispõem os arts. 541 do Código de Processo
Civil e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto
as razões reunidas na insurgência são incapazes de
infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(STJ. 6ª T. Ag.Rg. no R. Esp. nº 1427583/PB. Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior. J. em 05/06/2014).
- STJ nega concessão de habeas corpus a acusado de
estupro de vulnerável que contava com registros
anteriores de ocorrências junto ao Conselho Tutelar,
dada possibilidade concreta de reiteração delitiva
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO
FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC nº 109.956/PR,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC nº
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e
RHC nº 117.268/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de
13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção
desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo,
também passaram a repudiar a utilização desmedida do
writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC nº 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz,
DJe de 2/9/2014; HC nº 297.931/MG, Quinta Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC nº
293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
4/9/2014 e HC nº 253.802/MG, Sexta Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o
não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício.
III - No caso dos autos, o decreto de custódia cautelar do
paciente evidenciou de forma concreta a necessidade da
medida, em razão da possibilidade de reiteração delitiva,
tendo em vista as "peculiaridades do caso concreto, bem
assim a circunstância de haver o Conselho Tutelar
registrado o recebimento de várias denúncias de mães
que estão tendo seus filhos vigiados pelo paciente,
forçosa a expedição do competente mandado de prisão"
(fl. 50, e-STJ, grifei).
Habeas corpus não conhecido.
(STJ. 3ª T. HC nº 274845/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. J.
em 12/11/2013).

Julgado na Íntegra

STF - Ação Direta de Inconstitucionalidade
Ref. Lei nº 9.637/1998*

STF reconhece a constitucionalidade da Lei nº
13.019/2014 e estabelece os parâmetros a serem observados
nas parcerias entre o Poder Público e as ONGs.

ADIN nº 1.923/DF

Relator Min. Ayres Britto
Requerentes: Partido dos Trabalhadores - PT e Partido
Democrático Trabalhista - PDT
Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional
Interessados: Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, Academia Brasileira de Ciências e Sindicado dos
Trabalhadores e Servidores em Serviços de Saúde públicos,

STF, ADIN nº 1.923/DF, Rel. orig. Min. Ayres Britto, Red. p/ o acórdão
Min. Luiz Fux, J. em 15 e 16/04/2015.

*

conveniados, contratados e/ou consorciados ao
previdência do Estado do Paraná - SINDSAÚDE/PR

SUS

e

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATATIVO. TERCEIRO
SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO,
CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24,
XXIV,
DA
LEI
Nº
8.666/93.
MOLDURA
CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS
PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT),
EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART.
215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART.
225).
ATIVIDADES
CUJA
TITULARIDADE
É
COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A
SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE
COLABORAÇÃO PÚBLICOPRIVADA. INTERVENÇÃO
INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES
ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES
POLÍTICOS
DEMOCRATICAMENTE
ELEITOS.
PRINCÍPIOS
DA
CONSENSUALIDADE
E
DA
PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO
PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS
CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO
FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART.
37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE
CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO.
COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER
SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E
IMPESSOALIDADE,
À
LUZ
DE
CRITERIOS
OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA
DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO
DE
GESTÃO.
NATUREZA
DE
CONVÊNIO.
CELEBRAÇÃO NECSSARIAMENTE SUBMETIDA A
PROCEDIMENTO
OBJETIVO
E
IMPESSOAL.

CONSTITUCIONALIDADE
DA
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO
ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART.
12,
§3º,
DA
LEI
Nº
9.637/98.
FUNÇÃO
REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS
DA
IMPESSOALIDADE,
DA
PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO
PARA
OS
CONTRATOS
CELEBRADOS
PELAS
ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS
COM
TERCEIROS.
OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF,
ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA
CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO
OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS
CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
CEDIDOS.
PRESERVAÇÃO
DO
REGIME
REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O
PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA,
A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X,
E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO
CONSTITUCIONALMENTE DE DEFINIDO PARA O
EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70,
71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA
ESTATAL
EM
ASSOCIAÇÕES
E
FUNDAÇÕES
PRIVADAS
(CF,
ART.
5º,
XVII
E
XVIII).
CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA
ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
AOS
DIPLOMAS
IMPUGNADOS.
1.
A
atuação
da
Corte
Constitucional não pode traduzir forma de

engessamento e de cristalização de um
determinado modelo pré-concebido de
Estado,
impedindo
que,
nos
limites
constitucionalmente
assegurados,
as
maiorias políticas prevalecentes no jogo
democrático pluralista possam pôr em
prática seus projetos de governo, moldando
o perfil e o instrumental do poder público
conforme a vontade coletiva.
2. Os setores de saúde (CF, art.
199, caput), educação (CF, art. 209, caput),
cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF,
art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218)
e meio ambiente (CF, art. 225) configuram
serviços públicos sociais, em relação aos
quais a Constituição, ao mencionar que "são
deveres do Estado e da Sociedade" e que
são "livres à iniciativa privada", permite a
atuação,
por
direito
próprio,
dos
particulares, sem que para tanto seja
necessária a delegação pelo poder público,
de forma que não incide, in casu, o art. 175,
caput, da Constituição.
3. A atuação do poder público no
domínio econômico e social pode ser
viabilizada por intervenção direta ou
indireta,
disponibilizando
utilidades
materiais aos beneficiários, no primeiro
caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de
seu instrumental jurídico para induzir que os
particulares
executem
atividades
de
interesses públicos através da regulação,
com coercitividade, ou através do fomento,
pelo uso de incentivos e estímulos a
comportamentos voluntários.
4.
Em
qualquer
caso,
o
cumprimento
efetivo
dos
deveres
constitucionais
de
atuação
estará,
invariavelmente, submetido ao que a

doutrina contemporânea denomina de
controle da Administração Pública sob o
ângulo do resultado (Diogo de Figueiredo
Moreira Neto).
5.
O
marco
legal
das
Organizações Sociais inclina-se para a
atividade de fomento público no domínio dos
serviços sociais, entendida tal atividade
como a disciplina não coercitiva da conduta
dos particulares, cujo desempenho em
atividades de interesse público é estimulado
por sanções premiais, em observância aos
princípios
da
consensualidade
e
da
participação na Administração Pública.
6. A finalidade de fomento, in
casu, é posta em prática pela cessão de
recursos, bens e pessoal da Administração
Pública para as entidades privadas, após a
celebração de contrato de gestão, o que
viabilizará o direcionamento, pelo Poder
Público, da atuação do particular em
consonância com o interesse público,
através da inserção de metas e de
resultados a serem alcançados, sem que
isso configure qualquer forma de renúncia
aos deveres constitucionais de atuação.
7. Na essência, preside a
execução
deste
programa
de
ação
institucional a lógica, que prevaleceu no
jogo democrático, de que a atuação privada
pode ser mais eficiente do que a pública em
determinados domínios, dada a agilidade e a
flexibilidade que marcam o regime de direito
privado.
8. Os arts. 18 a 22 da Lei nº
9.637/98 apenas concentram a decisão
política, que poderia ser validamente feita
no futuro, de afastar a atuação de entidades

públicas através da intervenção direta para
privilegiar a escolha pela busca dos mesmos
fins através da indução e do fomento de
atores privados, razão pela qual a extinção
das entidades mencionadas nos dispositivos
não afronta a Constituição, dada a
irrelevância do fator tempo na opção pelo
modelo de fomento - se simultaneamente
ou após a edição da Lei.
9.
O
procedimento
de
qualificação de entidades, na sistemática da
Lei, consiste em etapa inicial e embrionária,
pelo deferimento do título jurídico de
"organização social", para que Poder Público
e particular colaborem na realização de um
interesse comum, não se fazendo presente
a contraposição de interesses, com feição
comutativa e com intuito lucrativo, que
consiste no núcleo conceitual da figura do
contrato administrativo, o que torna
inaplicável o dever constitucional de licitar
(CF, art. 37, XXI).
10. A atribuição de título jurídico
de legitimação da entidade através da
qualificação
configura
hipótese
de
credenciamento, no qual não incide a
licitação pela própria natureza jurídica do
ato, que não é contrato, e pela inexistência
de qualquer competição, já que todos os
interessados podem alcançar o mesmo
objetivo, de modo includente, e não
excludente.
11. A previsão de competência
discricionária no art. 2º, II, da Lei nº
9.637/98 no que pertine à qualificação tem
de ser interpretada sob o influxo da
principiologia constitucional, em especial aos
princípios da impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput).

É de se ter por vedada, assim, qualquer
forma de arbitrariedade, de modo que o
indeferimento
do
requerimento
de
qualificação,
além
de
pautado
pela
publicidade, transparência e motivação,
deve observar critérios objetivos fixados em
ato regulamentar expedido em obediência
ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando
de forma homogênea as diretrizes contidas
nos inc. I a III do dispositivo.
12. A figura do contrato de
gestão configura hipótese de convênio, por
consubstanciar a conjugação de esforços
com plena harmonia entre as posições
subjetivas, que buscam um negócio
verdadeiramente
associativo,
e
não
comutativo, para o atingimento de um
objetivo comum aos interessados: a
realização de serviços de saúde, educação,
cultura, desporto e lazer, meio ambiente e
ciência e tecnologia, razão pela qual se
encontram fora do âmbito de incidência do
art. 37, XXI, da CF.
13. Diante, porém, de um
cenário de escassez de bens, recursos e
servidores públicos, no qual o contrato de
gestão firmado com uma entidade privada
termina por excluir, por conseqüência, a
mesma pretensão veiculada pelos demais
particulares em idêntica situação, todos
almejando a posição subjetiva de parceiro
privado, impõese que o Poder Público
conduza a celebração do contrato de gestão
por um procedimento público impessoal e
pautado por critérios objetivos, por força da
incidência
direta
dos
princípios
constitucionais
da
impessoalidade,
da
publicidade e da eficiência na Administração
Pública (CF, art. 37, caput).

14. As dispensas de licitação
instituídas nos arts. 24, XXIV, da Lei nº
8.666/93 e no art. 12, §3º, da Lei nº
9.637/98 têm a finalidade que a doutrina
contemporânea
denomina
de
função
regulatória da licitação, através da qual a
licitação passa a ser também vista como
mecanismo de indução de determinadas
práticas sociais benéficas, fomentando a
atuação de organizações sociais que já
ostentem, à época da contratação, o título
de qualificação, e que por isso sejam
reconhecidamente colaboradoras do Poder
Público no desempenho dos deveres
constitucionais no campo dos serviços
sociais. O afastamento do certame licitatório
não exime, porém, o administrador público
da
observância
dos
princípios
constitucionais, de modo que a contratação
direta deve observar critérios objetivos e
impessoais, com publicidade de forma a
permitir o acesso a todos os interessados.
15. As organizações sociais, por
integrarem o Terceiro Setor, não fazem
parte
do
conceito
constitucional
de
Administração Pública, razão pela qual não
se submetem, em suas contratações com
terceiros, ao dever de licitar, o que
consistiria em quebra da lógica de
flexibilidade do setor privado, finalidade por
detrás de todo o marco regulatório instituído
pela Lei. Por receberem recursos públicos,
bens públicos e servidores públicos, porém,
seu
regime
jurídico
tem
de
ser
minimamente informado pela incidência do
núcleo
essencial
dos
princípios
da
Administração Pública (CF, art. 37, caput),
dentre os quais se destaca o princípio da
impessoalidade,
de
modo
que
suas
contratações devem observar o disposto em
regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art.

4º, VIII), fixando regras objetivas e
impessoais para o dispêndio de recursos
públicos.
16.
Os
empregados
das
Organizações Sociais não são servidores
públicos, mas sim empregados privados, por
isso que sua remuneração não deve ter
base em lei (CF, art. 37, X), mas nos
contratos
de
trabalho
firmados
consensualmente. Por identidade de razões,
também não se aplica às Organizações
Sociais a exigência de concurso público (CF,
art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da
mesma forma como a contratação de obras
e serviços, deve ser posta em prática
através de um procedimento objetivo e
impessoal.
17. Inexiste violação aos direitos
dos
servidores
públicos
cedidos
às
organizações sociais, na medida em que
preservado o paradigma com o cargo de
origem, sendo desnecessária a previsão em
lei para que verbas de natureza privada
sejam pagas pelas organizações sociais, sob
pena de afronta à própria lógica de
eficiência e de flexibilidade que inspiraram a
criação do novo modelo.
18.
O
âmbito
constitucionalmente definido para o controle
a ser exercido pelo Tribunal de Contas da
União (CF, art. 70, 71 e 74) e pelo
Ministério Público (CF, arts. 127 e
seguintes) não é de qualquer forma
restringido pelo art. 4º, caput, da Lei nº
9.637/98, porquanto dirigido à estruturação
interna da organização social, e pelo art. 10
do mesmo diploma, na medida em que trata
apenas do dever de representação dos
responsáveis pela fiscalização, sem mitigar

a
atuação
de
constitucionais.

ofício

dos

órgãos

19. A previsão de percentual de
representantes
do
poder
público
no
Conselho de Administração das organizações
sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII
e XVIII, da Constituição Federal, uma vez
que dependente, para concretizar-se, de
adesão voluntária das entidades privadas às
regras do marco legal do Terceiro Setor.
20.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade cujo pedido é julgado
parcialmente procedente, para conferir
interpretação conforme à Constituição à Lei
nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV da Lei nº
8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para
que: (i) o procedimento de qualificação seja
conduzido de forma pública, objetiva e
impessoal, com observância dos princípios
do caput do art. 37 da CF, e de acordo com
parâmetros fixados em abstrato segundo o
que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii)
a celebração do contrato de gestão seja
conduzida de forma pública, objetiva e
impessoal, com observância dos princípios
do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses
de dispensa de licitação para contratações
(Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga
de permissão de uso de bem público (Lei nº
9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas
de forma pública, objetiva e impessoal, com
observância dos princípios do caput do art.
37 da CF; (iv) os contratos a serem
celebrados pela Organização Social com
terceiros, com recursos públicos, sejam
conduzidos de forma pública, objetiva e
impessoal, com observância dos princípios
do caput do art. 37 da CF, e nos termos do
regulamento próprio a ser editado por cada
entidade; (v) a seleção de pessoal pelas

Organizações Sociais seja conduzida de
forma pública, objetiva e impessoal, com
observância dos princípios do caput do art.
37 da CF, e nos termos do regulamento
próprio a ser editado por cada entidade; e
(vi) para afastar qualquer interpretação que
restrinja o controle, pelo Ministério Público e
pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.
VOTO-VISTA
O Senhor Ministro Luiz Fux:
1. O Partido dos Trabalhadores - PT e o Partido
Democrático Trabalhista - PDT ajuizaram a presente ADIN
postulando a declaração de inconstitucionalidade, na íntegra,
da Lei nº 9.637/98, que "dispõe sobre a qualificação de
entidades como organizações sociais, a criação do Programa
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades
que menciona e a absorção de suas atividades por
organizações sociais, e dá outras providências". Formulam,
ainda, pedido de declaração de inconstitucionalidade da
redação do art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, conferida pela
Lei nº 9.648/98, prevendo a dispensa de licitação "para a
celebração de contratos de prestação de serviços com as
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas
esferas de governo, para atividades contempladas no contrato
de gestão".
2. Alegam os autores, em síntese, que o regime
jurídico das Organizações Sociais, instituído pelos diplomas
impugnados, ao transferir responsabilidades do Poder Público
para o setor privado, teria incorrido nas seguintes violações à
Constituição Federal:
(i) ofensa aos deveres de prestação
de serviços públicos de saúde, educação,
proteção ao meio ambiente, patrimônio
histórico e acesso à ciência (CF, arts. 23, 196,
197, 199, § 1º, 205, 206, 208, 209, 215, 216, §
1º,
218
e
225):
a
transferência
de
responsabilidade
pela
atuação
nos
setores

apontados, do Poder Público para os particulares,
representaria burla aos deveres constitucionais de
atuação da Administração Pública. A atuação
privada nesses casos, segundo a Constituição, darse-ia apenas de modo complementar, sem substituir
o Estado. A Lei das OS’s, porém, na ótica dos
autores da ADIN, acaba transferindo recursos,
servidores e bens públicos a particulares, o que
configuraria verdadeira substituição da atuação do
Poder Público. Essa fraude à Constituição interfere
imediatamente no regime da atividade a ser
prestada: enquanto exercida pelo Poder Público, a
natureza seria de serviço público, submetida,
portanto, ao regime de direito público; quando
prestada pelo particular, tal atividade seria atividade
econômica em sentido estrito, prestada sob regime
de direito privado. Deste modo, a criação das OS’s
configuraria apenas uma tentativa de escapar do
regime jurídico de direito público;
(ii) violação à impessoalidade e
interferência
indevida
do
Estado
em
associações (CF, arts. 5º, XVII e XVIII, e 37,
caput): a Lei impugnada não prevê a exigência de
que o processo de qualificação das OS’s seja
conduzido de modo impessoal pela Administração
Pública, dando margem à prática de arbitrariedades
em descompasso com o princípio constitucional da
impessoalidade. Além disso, o art. 3º da Lei define
que a estrutura do conselho de administração das
OS’s deverá ser integrada por um percentual de
representantes do Poder Público, como condição
para o deferimento da qualificação, configurando
interferência inconstitucional no domínio das
associações privadas;
(iii) descumprimento do dever de
licitação (CF, arts. 22, XXVII, 37, XXI, e 175):
por receberem recursos públicos, as OS’s não
poderiam se furtar à observância da regra da
licitação. Os arts. 4º, VIII, e 17 da Lei nº 9.637/98,
porém, prevêem que tais entidades editarão

regulamentos próprios para contratação de obras e
serviços com dinheiro público. De outro lado, o art.
12, § 3º, da mesma Lei prevê que a permissão de
uso de bem público poderá ser outorgada à
Organização Social, pelo Poder Público, com
dispensa de licitação. Além disso, a Lei nº 9.648/98,
em seu art. 1º, alterou a Lei nº 8.666/93 para
instituir dispensa de licitação (Art. 24, XXIV) para
que o Poder Público contrate a OS para a prestação
de
serviços
relacionados
às
"atividades
contempladas no contrato de gestão", o que quebra
a lógica isonômica que preside o certame licitatório.
Por fim, a própria execução das atividades da OS,
através da celebração do contrato de gestão,
violaria, segundo os autores, a regra constitucional
de licitação para a delegação de serviços públicos
(CF, art. 175, caput);
(iv)
ofensa
aos
princípios
da
legalidade e do concurso público na gestão de
pessoal (CF, art. 37, II e X, e 169): a Lei das
OS’s prevê que a própria entidade, como condição
para a celebração de contrato de gestão, fixará, por
seu Conselho de Administração, a remuneração dos
membros de sua diretoria, a estrutura de seus
cargos e, através de regulamento, o plano de
cargos, salários e benefícios de seus empregados
(art. 4º, V, VII e VIII). Caberá, ainda, ao contrato
de gestão estabelecer limites e critérios para as
despesas com pessoal (art. 7º, II). Tais normas
desconsideram a exigência de lei formal para o
regime jurídico dos servidores públicos, além de
tomarem como pressuposto a desnecessidade de
concurso público para a contratação de pessoal nas
Organizações Sociais;
(v) descumprimento de direitos
previdenciários dos servidores (CF, art. 40,
caput e § 4º): na cessão de servidores públicos à
OS, não caberá, segundo a Lei, a incorporação à
remuneração de qualquer vantagem que àqueles
venha a ser paga pela entidade privada (art. 14, §

1º). Por consequência, essas verbas não seriam
levadas em conta "para fins de cálculo dos
proventos de inatividade", ferindo o direito à
integralidade e à paridade dos inativos;
(vi)
insubmissão
a
controles
externos (CF, art. 70, 71 e 74): o caput do art.
4º da Lei, ao listar as "atribuições privativas do
conselho de administração", conduz à interpretação
de excluir o controle do Tribunal de Contas da União
sobre a aplicação dos recursos públicos; e (vii)
restrição da atuação do Ministério Púbico (CF,
art. 129): o art. 10 da Lei, ao condicionar a
determinados requisitos a atuação fiscalizadora do
MP sobre as OS’s - gravidade dos fatos e interesse
público -, teria incorrido em inconstitucionalidade à
luz do art. 129 da CF, que não toleraria restrições.
3. Prestadas as informações pelas autoridades que
editaram os atos impugnados (fls. 151 e segs.), e após a
manifestação do Advogado-Geral da União (fls. 186 e segs.), o
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento
iniciado em 24 de junho de 1999 e concluído em 01 de agosto
de 2007, indeferiu, por maioria, a medida cautelar requerida
pelos autores (fls. 264 e segs.), conforme ementa assim
lavrada:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.637, DE 15 DE
MAIO DE 1.998. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES
COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. INCISO XXIV DO
ARTIGO 24 DA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1.993, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.
9.648, DE 27 DE MAIO DE 1.998. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 5º; 22; 23; 37; 40; 49; 70; 71; 74,
§ 1º E 2º; 129; 169, § 1º; 175, CAPUT; 194; 196;
197; 199, § 1º; 205; 206; 208, § 1º E 2º; 211, §
1º; 213; 215, CAPUT; 216; 218, §§ 1º, 2º, 3º E 5º;
225, § 1º, E 209. INDEFERIMENTO DA MEDIDA
CAUTELAR EM RAZÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA.

1. Organizações Sociais --- pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
direcionadas ao exercício de atividades referentes a
ensino,
pesquisa
científica,
desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação do meio
ambiente, cultura e saúde.
2. Afastamento, no caso, em sede de
medida cautelar, do exame das razões atinentes ao
fumus boni iuris. O periculum in mora não resulta
no caso caracterizado, seja mercê do transcurso do
tempo --- os atos normativos impugnados foram
publicados em 1.998 --- seja porque no exame do
mérito poder-se-á modular efeitos do que vier a ser
decidido, inclusive com a definição de sentença
aditiva.
3. Circunstâncias que não justificariam a
concessão do pedido liminar.
4. Medida cautelar indeferida.
(ADI 1923 MC, Relator(a): Min. ILMAR
GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU
(ART.38,IV,b, DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado
em 01/08/2007, DJe-106 DIVULG-20-09-2007
PUBLIC- 21-09-2007 DJ 21-09-2007 PP-00020
EMENT VOL-02290-01 PP-00078 RTJ VOL-00204-02
PP-00575)
4. No curso do processo, requereram ingresso no
feito, em petição conjunta, a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências,
defendendo a constitucionalidade das leis impugnadas.
Intervieram, ainda, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos de
Saúde no Estado de São Paulo/SINDSAÚDE/SP e o Sindicato
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior,
sustentando a invalidade do modelo institucional das
Organizações Sociais, em petições que restaram juntadas por
linha aos presentes autos.

5. Nova manifestação foi trazida aos autos pelo
Advogado-Geral da União (fls. 406 e segs.), após o que se
seguiu o parecer do Procurador-Geral da República à época,
Exmo. Sr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, opinando
pela procedência parcial do pedido (fls. 429-452) para (i)
reputar imprescindível que a opção política pelo modelo de
atuação pública através do contrato de gestão seja precedido
de processo decisório dotado de publicidade, acessível aos
interessados;
(ii)
afirmar
a
inconstitucionalidade
do
condicionamento da qualificação a critérios discricionários, do
que decorreria a invalidade da expressão "quanto à
conveniência e oportunidade de sua qualificação como
organização social" constante do art. 2º, II, da Leio nº
9.637/98; (iii) asseverar a inconstitucionalidade da dispensa de
licitação prevista no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93,
porquanto incompatível com a lógica da eficiência que o próprio
modelo das organizações sociais pretende promover; e (iv)
ratificar a incidência, sem qualquer restrição, do exercício das
atividades de controle pelo Ministério Público e pelo Tribunal de
Contas da União.
6. O eminente Min. Relator Ayres Britto, ao trazer o
feito a julgamento na sessão plenária de 07 de abril de 2011,
votou pela procedência parcial dos pedidos. Após afirmar que,
no campo dos serviços públicos, o Estado é ator por excelência,
ressaltou a existência, na Constituição Federal, de serviços
públicos não exclusivos, cujo exercício pode se dar também por
particulares, de modo que "se prestadas pelo setor público, são
atividades públicas de regime jurídico igualmente público", e
"se prestadas pela iniciativa privada, óbvio que são atividades
privadas, porém sob o timbre da relevância pública", citando
como exemplos as disposições constantes dos arts. 194 seguridade social -, 197, 199, §§ 1º e 2º - saúde - , 202,
caput e § 3º - previdência privada -, 205, 209, caput, 213,
caput e §§ 1º e 2º - educação -, 216, §1º - cultura -, 218,
caput e § 4º - desenvolvimento científico, pesquisa e
capacitação tecnológicas -, dentre outros.
7. Na sequência, asseverou o Min. Relator que, no
campo dos serviços públicos não exclusivos, a atuação da
iniciativa privada ocorreria de modo complementar, sem
substituir a ação do poder público. Disso decorreria a

inconstitucionalidade dos arts. 18 a 22 da Lei nº 9.637/98, eis
que, ao extinguirem entidades públicas e determinarem a
absorção de suas atividades por organizações sociais,
configurariam verdadeira substituição do Estado, reservando a
este o mero papel de indutor, fiscalizador e regulador, o que
seria próprio apenas às atividades econômicas, e não aos
serviços públicos. Entendeu o Min. Relator por modular, no
ponto, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade,
preservando os atos praticados até o momento com base no
diploma legal.
8. No que pertine, por sua vez, ao modelo geral das
Organizações Sociais instituído pela Lei, ressaltou o Min.
Relator a circunstância de o contrato de gestão, com a típica
natureza de convênio, configurar forma de parceria entre o
Estado e os particulares, de modo que, através do repasse de
recursos e bens públicos, estaria aquele fomentando a atuação
de particulares em áreas dotadas de relevância pública. A
natureza de convênio, ainda, afastaria a pecha de
inconstitucionalidade com relação às dispensas de licitação
previstas no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 e no art. 12, §
3º,
da
Lei
nº
9.637/98,
desde
que
observados,
invariavelmente,
os princípios da impessoalidade, da
publicidade e da eficiência, através de um processo público e
objetivo para a qualificação das entidades e para as parcerias a
serem firmadas, razão pela qual conferiu interpretação
conforme aos referidos dispositivos e, ainda, aos arts. 5º, 6º e
7º da Lei, resguardando, em todas as hipóteses, o controle do
Ministério Público e do Tribunal de Contas da União à luz da
Constituição.
9.
Afirmou,
nessa
mesma
linha,
a
inconstitucionalidade da expressão "quanto à conveniência e
oportunidade de sua qualificação como organização social"
constante do art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98, porquanto, ao
conferir competência discricionária ao Poder Executivo,
mostrar-se-ia incompatível com a objetividade que deve
presidir o procedimento de qualificação. Por fim, após
considerar que, por não serem funcionários públicos, aos
empregados permanentes das Organizações Sociais não seriam
aplicáveis os princípios da legalidade na remuneração e do
concurso para admissão, reputou inconstitucional a expressão

"com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada
a hipótese de adicional relativo ao exercício de função
temporária de direção e assessoria", constante do § 2º do art.
14 da Lei nº 9.637/98, e, por conseqüência, o § 1º do mesmo
dispositivo, na medida em que, com relação aos servidores
públicos cedidos às entidades privadas, não seria possível o
pagamento de qualquer verba, ainda que privada, sem
previsão em lei.
a votar.

10. Feito o relato do ocorrido até o momento, passo

11. A solução das questões suscitadas na inicial da
presente ação depende de uma profunda reflexão sobre a
moldura constitucionalmente fixada para a atuação dos poderes
públicos em campos sensíveis como saúde, educação, cultura,
desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia,
referidos no art. 1º da Lei nº 9.637/98, todos muito caros ao
projeto coletivo de condução da República Federativa do Brasil
rumo à construção de uma sociedade livre, justa e solidária
(CF, art. 3º, I). E ainda que os olhos sejam postos na
relevância de que se revestem tais atividades, é preciso que se
enxergue o tema sem as amarras de uma pré-compreensão
rígida de um modelo específico de Estado, supostamente
avesso mesmo às manifestações de vontade que o povo, por
seus representantes eleitos, traga a público diante da evolução
provocada pelo passar dos anos.
12. É preciso, em outras palavras, identificar o que
é constitucionalmente exigido, imposto de forma invariável, e,
de outro lado, aquilo que é constitucionalmente deixado à
escolha das maiorias políticas prevalecentes, para que possam
moldar a intervenção do Estado nos domínios sociais à luz da
vontade coletiva legitimamente predominante. Com efeito, ao
mesmo tempo em que a Constituição exerce o papel de tutelar
consensos mínimos, as suas normas têm de ser interpretadas
de modo a viabilizar que, no campo permitido por suas balizas,
sejam postos em prática projetos políticos divergentes, como
fruto do pluralismo político que marca a sociedade brasileira
(CF, art. 1º, V).

13. Firmadas essas premissas teóricas, deve-se
analisar o modo como o texto constitucional alude ao tema em
exame na presente ação. Com efeito, a Constituição, quando se
refere aos setores de cultura (CF, art. 215), desporto e lazer
(CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio
ambiente (CF, art. 225), afirma que tais atividades são deveres
do Estado e da Sociedade. Faz o mesmo, em termos não
idênticos, em relação à saúde (CF, art. 199, caput) e à
educação (CF, art. 209, caput), afirmando, ao lado do dever de
o Estado de atuar, que tais atividades são "livres à iniciativa
privada".
14. Referidos setores de atuação do Poder Público
são denominados, na teoria do direito administrativo
econômico, serviços públicos sociais93, em contraposição aos
típicos serviços públicos industriais, como se passa com o
fornecimento de energia elétrica ou com os serviços de
telecomunicações. Por força das disposições constitucionais
antes mencionadas, o regime jurídico de tal gênero de
atividades, quanto à titularidade, configura o que a doutrina
contemporânea tem denominado de serviços públicos
compartidos94, serviços públicos não privativos95, ou serviços
públicos não exclusivos96: poder público e iniciativa privada
podem, simultaneamente, exercê-las por direito próprio,
porquanto de titularidade de ambos. Em outras palavras, e ao
contrário do que ocorre com os serviços públicos privativos,
pode o particular exercer tais atividades independentemente de
qualquer ato negocial de delegação pelo Poder Público, de que

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, Belo
Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p. 711; e ARAGÂO, Alexandre Santos de.
Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 181.

93

94 ARAGÂO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos, Rio de
Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 180 e segs.
95 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, São
Paulo: Ed. Malheiros, 2005, p. 123; e MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Ed. Malheiros, 2007, p.
666.
96 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Parcerias na administração pública,
São Paulo: Ed. Atlas, 2006, p. 264.

seriam exemplos os instrumentos da concessão
permissão, mencionados no art. 175, caput, da CF.

e

da

15. Se exercidas tais atividades pelo Poder Público,
assumem elas, inquestionavelmente, a natureza de serviços
públicos. Quando prestadas, ao contrário, diretamente pelos
particulares, a qualificação de tais atividades está sujeita a
polêmica no terreno doutrinário. Há quem entenda se tratar,
ainda assim, de serviço público, uma vez que o perfil material
da atividade não poderia ser afastado pela mudança apenas de
seu executor, que diz respeito somente ao ângulo subjetivo.
Há, no sentido diametralmente oposto, quem entenda tratar-se
de atividade econômica em sentido estrito, caracterizada pela
preponderância da livre iniciativa, já que ausente o Poder
Público na prestação, devendo prevalecer o perfil subjetivo
para a definição do respectivo regime jurídico. Por fim, há
posição intermediária que define tais atividades, quando
prestadas pelo particular, como atividade econômica de
interesse público, sujeita à incidência de um marco regulatório
mais intenso do que as meras atividades econômicas em
sentido estrito, porém menos intensa do que a cabível no
âmbito dos serviços públicos propriamente ditos.
16. Esta Corte Suprema já se posicionou sobre o
tema, afirmando que os serviços de educação, exemplo típico
de serviço público social e não privativo, ainda quando
prestados pelo particular por direito próprio, configuram
serviços públicos, aderindo, portanto, à primeira corrente
mencionada acima. Confira-se o precedente, relatado pelo Min.
Eros Grau:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.584/94 DO
ESTADO DA BAHIA. ADOÇÃO DE MATERIAL
ESCOLAR
E
LIVROS
DIDÁTICOS
PELOS
ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO.
SERVIÇO PÚBLICO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os serviços de educação, seja os
prestados pelo Estado, seja os prestados por
particulares, configuram serviço público não
privativo, podendo ser prestados pelo setor privado

independentemente de concessão, permissão ou
autorização.
2. Tratandose de serviço público,
incumbe às entidades educacionais particulares, na
sua prestação, rigorosamente acatar as normas
gerais de educação nacional e as dispostas pelo
Estado-membro, no exercício de competência
legislativa suplementar (§2º do ar. 24 da
Constituição do Brasil).
3.
Pedido
de
declaração
inconstitucionalidade julgado improcedente.

de

(ADI 1266, Relator(a): Min. EROS GRAU,
Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2005, DJ 23-092005 PP-00006 EMENT VOL- 02206-1 PP-00095
LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 27-36)
17. Essas considerações tornam, em primeiro lugar,
inaplicável ao caso o art. 175 da Constituição, que prevê a
delegação de serviços públicos por permissão ou concessão,
sempre condicionada à licitação. Ora, essa regra geral, dirigida
aos serviços públicos exclusivos ou privativos - como energia
elétrica ou telecomunicações (CF, art. 21, XI e XII, ‘b’) -, não
pode suprimir o âmbito normativo das diversas regras
específicas, previstas também na Constituição, com relação às
atividades definidas como serviços públicos não privativos. Os
dois regimes jurídicos não podem ser confundidos. E é por
força de tais regras específicas - arts. 199, 209, 215, 217, 218
e 225, todos da CF -, que o particular atua por direito próprio
nessas searas, sendo totalmente descabida a exigência de
licitação para que, repita-se, o particular possa fazer
justamente aquilo que sempre lhe era lícito executar, por
serem "livres à iniciativa privada" e/ou "deveres da Sociedade",
respeitadas as balizas que a própria Constituição já impõe
quanto ao conteúdo material do regime jurídico dessas
atividades.
18. Em suma, portanto, do próprio regime jurídico
constitucional de tais atividades se extrai que as Organizações
Sociais, quando se dirigem "ao ensino, à pesquisa científica, ao

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do
meio ambiente, à cultura e à saúde" (art. 1º, caput, da Lei),
não atuam por força do contrato de gestão ou por qualquer
espécie de delegação, mas sim por direito próprio. A rigor, a Lei
das Organizações Sociais não delega, no sentido próprio do
termo, serviços públicos, o que torna a matéria fora do âmbito
normativo do art. 175 da CF. O que a Lei em causa pretendeu
promover, muito pelo contrário, foi somente a instituição de
um sistema de fomento, de incentivo a que tais atividades
fossem desempenhadas de forma eficiente por particulares,
através da colaboração público-privada instrumentalizada no
contrato de gestão. E é nesse ponto da concretização da
atividade de fomento que, supostamente, configuram-se todas
as demais inconstitucionalidades alegadas na inicial.
19. Antes, porém, cabe analisar, a alegação de que
a Lei das Organizações Sociais representaria um abandono,
pelo Poder Público, de seus deveres constitucionais de atuação
nos setores elencados no art. 1º da Lei. Não é isto o que
ocorre, na realidade. Com efeito, a intervenção do Estado no
domínio econômico e social pode ocorrer de forma direta ou
indireta, como ensina Floriano Azevedo Marques Neto97:

97 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A nova regulação estatal e as
agências independentes, In: Direito administrativo econômico, (coord.)
Carlos Ari Sundfeld, São Paulo: Ed. Malheiros, 2006, p. 74: "O fato é que
podemos distinguir, com finalidade muito mais didática que doutrinária,
o intervencionismo estatal direito do indireto. Por óbvio que a
intervenção clássica do Estado (produção de utilidades públicas) sempre
se deu de forma direta. Desde o momento em que se abandonou a
perspectiva liberal do Estado Gendarme tivemos a atuação dos próprios
entes estatais no domínio econômico. Cuidou-se, é bom frisar, de uma
necessidade do próprio desenvolvimento capitalista, num momento em
que o incensado mercado não dispunha nem de capacidade financeira,
nem de escala organizacional para prover infraestrutura, bens ou
serviços essenciais para o avanço das condições de acumulação
capitalista. É neste contexto que os serviços de geração e distribuição de
energia, a estruturação de toda a plataforma de telecomunicações, o
saneamento básico, a rede de transportes e mesmo os setores de capital
intensivo (como petróleo e siderurgia) são assumidos pelo Estado. Porém,
paralelamente a este intervencionismo direto, podemos identificar outra
ordem de intervencionismo estatal no domínio econômico, que
designaríamos de intervencionismo indireto. Trata-se, aqui, não mais da

enquanto na primeira hipótese cabe ao aparelho estatal a
disponibilização de utilidades materiais aos beneficiários, na
segunda hipótese o Estado faz uso de seu instrumental jurídico
para estimular a que os próprios particulares executem
atividades de interesses públicos, seja através da regulação,
com coercitividade, seja através do fomento, fazendo uso de
incentivos e estímulos a comportamentos voluntários.
20. Como regra, cabe aos agentes eleitos a
definição de qual modelo de intervenção, direta ou indireta,
será mais eficaz no atingimento das metas coletivas
conclamadas pela sociedade brasileira, definindo o modelo de
atuação que se mostre mais consentâneo com o projeto político
vencedor do pleito eleitoral. Foi com base nisso que,
principalmente no curso do século passado, preponderou a
intervenção direta do Estado em diversos setores sociais, como
conseqüência dos ideais que circundavam a noção de Estado
Social.
21. Mais recentemente, porém, o modelo atual de
Estado, diante das exigências formais do regime jurídico
público tradicional e do agigantamento do aparelho estrutural
administrativo, muitas vezes tem se inclinado para a atuação
indireta, por regulação, indução e através do fomento público
(art. 174, caput, da CF, que dispõe de forma genérica sobre a
regulação, a fiscalização, o incentivo e o planejamento estatais
no âmbito das atividades econômicas). Sinal claro dessa
tendência consiste nos programas de privatização e de
desestatização, que povoaram o Brasil na década de noventa, e
na crescente relevância atribuída pela legislação às
denominadas agências reguladoras, cujo modelo institucional já
recebeu a chancela desta Corte Suprema no julgamento das
ADIn’s nº 1.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, e 1.949- MC/RS,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence.

assunção pelo Estado da atividade econômica em si, mas de sua
concreta atuação no fomento, na regulamentação, no monitoramento, na
mediação, na fiscalização, no planejamento, na ordenação da economia.
Enfim, cuidase da atuação estatal fortemente influente (por indução ou
coerção) da ação dos atores privados atuantes num dado segmento da
economia".

22. Assim, nos dois momentos, o que resultou foi a
vontade preponderante manifestada nos canais democráticos,
sem que a Constituição fosse lida como a cristalização de um
modelo único e engessado a respeito da intervenção do Estado
no domínio econômico e social98. E é justamente dessa forma,
optando pelo fomento acompanhado de uma regulação intensa,
que os serviços públicos sociais ainda continuarão a ser
efetivados pelo Estado brasileiro após a vigência da Lei nº
9.637/98 - e como de fato vêm sendo -, através da
colaboração público-privado.
23. Em outros termos, a Constituição não exige que
o Poder Público atue, nesses campos, exclusivamente de forma
direta. Pelo contrário, o texto constitucional é expresso em
afirmar que será válida a atuação indireta, através do fomento,
como o faz com setores particularmente sensíveis como saúde
(CF, art. 199, §2º, interpretado a contrario sensu - "é vedada a
destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos") e educação (CF, art.
213 - "Os recursos públicos serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação; II - assegurem a
destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de
encerramento de suas atividades"), mas que se estende por
identidade de razões a todos os serviços sociais.

98 Exemplo de leitura excessivamente abrangente da Constituição, capaz
de sufocar o espaço que deveria ser deixado aos agentes eleitos, consiste
na denominada Era Lochner no direito constitucional norteamericano.
Tal momento histórico foi caracterizado por uma postura interpretativa
da Suprema Corte americana no sentido de valorizar ao mais alto grau a
liberdade de contratar, invalidando diversas leis que pretenderam
intervir em setores da economia. O precedente que conferiu
denominação a tal período, Lochner v. New York, foi julgado em 1905,
tendo a doutrina ali manifestada vigorado até o ano de 1937, com a
decisão proferida em West Coast Hotel Co. v. Parrish.

24. Disso se extrai que cabe aos agentes
democraticamente eleitos a definição da proporção entre a
atuação direta e a indireta, desde que, por qualquer modo, o
resultado constitucionalmente fixado - a prestação dos serviços
Daí
porque
não
há
sociais
seja
alcançado99.
inconstitucionalidade na opção, manifestada pela Lei das OS’s,
publicada em março de 1998, e posteriormente reiterada com a
edição, em maio de 1999, da Lei nº 9.790/99, que trata das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, pelo foco
no fomento para o atingimento de determinados deveres
estatais.
25. Do ponto de vista conceitual, o fomento é a
disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo
desempenho em atividades de interesse público é estimulado
por sanções premiais100. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao

99
A doutrina atual do direito administrativo tem realçado a
preponderância, no cenário moderno, do controle do resultado na atuação
dos poderes públicos, principalmente à luz de princípios como eficiência
e economicidade, como destacado por NETO, Diogo de Figueiredo
Moreira. Novo referencial do direito administrativo: do controle da vontade
ao do resultado, In: Mutações do direito administrativo, Rio de Janeiro:
Ed. Renovar, 2007, p. 175 e segs.

SOUTO, Marco Juruena Villela. Fomento do desenvolvimento regional,
In: Direito administrativo estadual, Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris,
2008, p. 196; e OLIVEIRA, Gustavo Justino de. As organizações sociais e
o Supremo Tribunal Federal: comentários à medida cautelar da ADIn nº
1.923/DF, In: Direito administrativo democrático, Belo Horizonte: Ed.
Fórum, 2010, p. 202-203: "Gaspar Ariño Ortiz enfatiza a concepção do
Estado financiador, concentrado na atividade de fomento, entendida
como atividade de estímulo e pressão, realizada de modo não coativo,
sobre os cidadãos e grupos sociais, para imprimir um determinado
sentido a suas atuações. Para o autor, por meio de subvenções, isenções
fiscais e créditos, o Estado não obriga nem impõe; oferece e necessita de
colaboração do particular para que a atividade fomentada seja levada a
cabo. A transferência de recursos públicos a entidades privadas
caracteriza-se como uma das possíveis técnicas de fomento. Presta-se ao
menos para dois fins: a) para incentivar que tais entidades privadas,
quando lucrativas, por meio do exercício de atividade econômica acabem
gerando benefícios públicos; e b) para incentivar que entidades não
lucrativas passem a realizar atividades de interesse público, gerando
igualmente benefícios (sobretudo de modo direto) para a comunidade".
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tratar do tema, afirma que "o fomento público, conduzido com
liberdade de opção, tem elevado alcance pedagógico e
integrador, podendo ser considerado, para um futuro ainda
longínquo, a atividade mais importante e mais nobre do
Estado"101, porquanto fortemente calcada na efetivação do
princípio da consensualidade e da participação no direito
administrativo.
26. A finalidade de fomento, in casu, é posta em
prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da
Administração Pública para as entidades privadas, após a
celebração de contrato de gestão. Este mesmo contrato de
gestão, por outro lado, será o instrumento consensual que
viabilizará o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do
particular em consonância com o interesse público, através da
inserção de metas e de resultados a serem alcançados, em
uma versão branda da conhecida regulação, temperada pelo
princípio da consensualidade e pela participação dos
administrados. Além disso, a regulação ainda incidirá da forma
tradicional, pela imposição de deveres definidos em leis ou atos
infralegais, tal como decidido por este STF acerca da educação,
mesmo quando desempenhada por particulares, na acima
citada ADIn nº 1.266, Rel. Min. Eros Grau, mitigando a
predominância do princípio da livre iniciativa pela possibilidade
de incidência de regulação estatal.
27. A própria Lei nº 9.637/98 menciona
expressamente o termo fomento em diversos de sues
dispositivos, como se vê de seus arts. 5º, 6º, parágrafo único,
e 8º, bem como diretamente da denominação da Seção V - Do
fomento às Atividades Sociais da Lei, integrada pelos arts. 11 a
15. Não há, assim, risco de sucateamento dos setores, que,
pela só previsão em lei desse marco regulatório do terceiro
setor, não serão colocados à margem do controle do Estado.

NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Administração pública
consensual, In: Mutações do direito administrativo, Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 2007, p. 45.
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28. Portanto, o Poder Público não renunciou aos
seus deveres constitucionais de atuação nas áreas de saúde,
educação, proteção ao meio ambiente, patrimônio histórico e
acesso à ciência, mas apenas colocou em prática uma opção
válida por intervir de forma indireta para o cumprimento de tais
deveres, através do fomento e da regulação. Na essência,
preside a execução deste programa de ação a lógica de que a
atuação privada será mais eficiente do que a pública em
determinados domínios, dada a agilidade e a flexibilidade que
dominam o regime de direito privado.
29. Ademais, a lei não exige que o Estado saia de
cena como um vetor necessário. Decidiu-o, é verdade, com
relação a duas concretas entidades públicas mencionadas no
art. 21, extinguindo-as e determinando a transferência de
recursos, através de contratos de gestão a serem firmados à
época, para entidades privadas. Porém, essas decisões
específicas tomadas pelo legislador não são, repita-se, uma
imposição de um modelo perene de atuação do Poder Público,
que pela só edição da Lei nº 9.637/98 não se vê obrigado a
repeti-lo em hipóteses similares. Ao contrário, a opção pelo
atingimento dos resultados através do fomento, e não da
intervenção direta, ficará a cargo, em cada setor, dos
mandatários eleitos pelo povo, que assim refletirão, como é
próprio às democracias constitucionais, a vontade prevalecente
em um dado momento histórico da sociedade.
30. Não há sequer como apontar, nessa linha, que
aquelas duas decisões políticas específicas tomadas através da
edição do art. 21 da Lei, de extinção do Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron e da Fundação Roquette Pinto, vulnerariam a
Constituição. Como se viu mais acima, a moldura constitucional
da atuação do Estado nos setores mencionados pela Lei
permite a opção tanto pelo prestação direta como pelo
fomento, desde que, invariavelmente, a Administração Pública
seja controlada do ponto de vista do resultado102, sendo por

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novo referencial no Direito
Administrativo: do controle da vontade ao do resultado, In: Mutações do
Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2007, p. 175-194.
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isso válida, em abstrato, a instituição de um marco legal
definidor do regime jurídico a ser seguido no modelo de
fomento. Ora, se, portanto, seria válida no futuro a escolha
pela intervenção através do fomento, não há como enxergar
qualquer óbice a que a Lei optasse por fazê-lo pontualmente,
desde logo, com relação aos dois setores ocupados pelas
referidas entidades.
31. Em outras palavras, cada decisão gerencial de
utilização do regime do fomento através do contrato de gestão,
após a edição da Lei, representa, simultaneamente, o
afastamento da via da criação de entidades públicas para a
intervenção direta e a escolha pela busca dos mesmos fins
através da indução e do fomento de atores privados. O que fez
a Lei em seu art. 21, assim, foi apenas conjugar essas duas
decisões em um único dispositivo, submetendo a qualificação e
a celebração do contrato de gestão às demais normas do
diploma legal. Assim, reputar tal dispositivo inconstitucional,
com a devida vênia, seria sobremodo incoerente com a
chancela do marco legal das Organizações Sociais, porquanto o
fator tempo na opção política pelo modelo de fomento - se
simultaneamente ou após a edição da Lei, portanto - não
parece ser de qualquer modo relevante para aferir a sua
conformidade com a Constituição.
32. Afastadas a suposta afronta ao art. 175 da CF e
a inconstitucionalidade dos arts. 18 a 22 da Lei, cabe analisar
se há alguma violação ao dever constitucional de licitar (CF,
art. 37, XXI), diante dos pormenores do marco legal das
Organizações
Socais.
Neste
ponto,
a
argumentação
desenvolvida pelos autores diz respeito (i) ao procedimento de
qualificação como OS, (ii) à celebração do contrato de gestão,
(iii) à prestação de serviços, nos limites do contrato de gestão
já celebrado, pela OS ao Poder Público, (iv) à outorga de
permissão de uso de bem público à OS e (v) às contratações de
serviços pelas OS’s, com terceiros, fazendo uso de dinheiro
público, alegando que a ausência de licitação em cada um
desses atos representaria violação à Constituição.
33. Em primeiro lugar, deve ser afastada a
incidência do art. 37, XXI, da CF quanto ao procedimento de
qualificação como OS, porquanto tal ato não se configura como

contratação no sentido próprio do termo. É que não ocorre, em
tal hipótese, a contraposição de interesses, com feição
comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo
conceitual da figura do contrato administrativo, conforme
aponta a doutrina103 e conforme já ressaltado pelo voto do
ilustre Min. Relator. Ao contrário, a qualificação consiste em
uma etapa inicial, embrionária, pelo deferimento do título
jurídico de "organização social", para que Poder Público e
particular colaborem na realização de um interesse comum,
que consiste na prestação de serviços sociais para a população.
Essa prestação, mais à frente, será fomentada pelo Estado
através do repasse de recursos e da cessão de pessoal e de
bens, mas a etapa inicial, a condição primeira para que isso
ocorra, nos termos da Lei (Art. 1º), é a qualificação da
entidade como organização social. Assim, a qualificação como
OS consiste apenas na atribuição de um título jurídico de
legitimação da entidade, que passa a se habilitar a fruir, se
celebrado o contrato de gestão posteriormente, de
determinados benefícios.
34. Pelo regime da lei, os requisitos legais do inc. I
do art. 2º podem ser satisfeitos por todas as associações
interessadas - com a ressalva do conteúdo discricionário do inc.
II, a seguir analisado. Assim, não há, nesta etapa de
qualificação, verdadeira disputa entre os interessados, já que,
repita-se, todos que satisfizerem os requisitos poderão alcançar
o mesmo título jurídico, de "organização social", a ser
concedido
pela
Administração
Pública.
A
doutrina
contemporânea tem feito uso do termo credenciamento para
denominar tais casos104, em que, repita-se, não incide o dever
constitucional de licitar pela própria natureza jurídica do ato,
que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição,
já que todos os interessados podem alcançar o mesmo
objetivo, de modo includente, e não excludente.

103 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, Belo
Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p. 428.

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos, São Paulo: Ed. Dialética, 2005, p. 39-40.
104

35. Cabe analisar, ainda sob este prisma, o inc. II
do mesmo artigo, por força do qual a conclusão do
procedimento de qualificação depende de "aprovação, quanto à
conveniência e oportunidade de sua qualificação como
organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor
ou regulador da área de atividade correspondente ao seu
objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado". Assim, o procedimento de qualificação
fica condicionado (i) à satisfação dos requisitos do inc. I e (ii) à
conveniência e oportunidade do Poder Executivo.
36. Como não se ignora, conveniência e
oportunidade são termos que atribuem ao administrador o
exercício
da
cognominada
competência
discricionária,
conferindo-lhe uma margem de concretização do interesse
público à luz das particularidades de cada caso, flexibilizando
sua atuação, ao menos em parte, das amarras de uma
disciplina legal rigidamente pré-estabelecida105.
37. Discricionariedade, porém, não pode significar
arbitrariedade, de modo que o exame da conveniência e da
oportunidade na qualificação não deve ser levado a cabo por
mero capricho. Conforme a doutrina contemporânea tem
salientado, mesmo nos casos em que há competência
discricionária deve o administrador público decidir observando
a principiologia constitucional, em especial os princípios da
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art.
37, caput). Por essa via, informada pela força normativa da
Constituição e pelo ideário pós-positivista, o conteúdo dos
princípios constitucionais serve de instrumento para o controle
da Administração Pública, que, como componente da estrutura
do Estado, não pode se furtar à observância do texto
No
cenário
do
neoconstitucionalismo,
constitucional106.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo,
São Paulo: Ed. Malheiros, 2007, p. 925 e segs., e em especial às pp. 9289.
105

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional
contemporâneo - os conceitos fundamentais e a construção do novo
modelo, São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, p. 372-6.
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portanto, o exercício da discricionariedade não escapa do
respeito aos princípios constitucionais, e isso, veja-se bem,
mesmo quando a lei seja omissa, já que a legislação
infraconstitucional não pode represar, conter ou de qualquer
forma
mitigar
a
eficácia
irradiante
das
normas
constitucionais107.
38. Nesse sentido, por exemplo, já teve
oportunidade de se manifestar esta Suprema Corte no
julgamento da medida cautelar na ADC nº 12, posteriormente
confirmada em decisão de mérito, em que se decidiu pela
constitucionalidade do ato do CNJ que vedou o nepotismo no
Poder Judiciário. Afirmou-se, na essência da fundamentação do
decisium, que o ato regulamentar do CNJ, de inegável natureza
administrativa,
apenas
concretizava
os
princípios
constitucionais que regem a atuação da Administração Pública,

BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo - direitos
fundamentais, democracia e constitucionalização, Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 2006, p. 307-8: "24. A discricionariedade nasceu como um
atributo do poder real absoluto, situado, como tal, em um espaço
decisório externo ao direito. Tal noção sobreviveu historicamente após o
advento do Estado de direito como uma das categorias básicas do direito
administrativo: (i) primeiro, como fruto da autonomia decisória da
Administração Pública, fundada na idéia de legalidade como vinculação
negativa à lei; (ii) segundo, já sob a idéia de legalidade como vinculação
positiva à lei, como uma espécie de margem de liberdade decisória,
aberta
pelo
legislador
ao
administrador
público.
25.
A
constitucionalização do direito ensejou uma incidência direta dos
princípios constitucionais sobre os atos administrativos não diretamente
vinculados pela lei. Assim, não há espaço decisório da Administração
que seja externo ao direito, nem tampouco margem decisória totalmente
imune à incidência dos princípios constitucionais. Portanto, não é mais
correto se falar de uma dicotomia entre atos vinculados e atos
discricionários, senão que numa teoria de graus de vinculação à
juridicidade. Conforme a densidade normativa incidente ao caso, pode-se
dizer, assim, que os atos administrativos serão: (i) vinculados por regras
(constitucionais, legais ou regulamentares), exibindo alto grau de
vinculação à juridicidade; (ii) vinculados por conceitos jurídicos
indeterminados (constitucionais, legais ou regulamentares), exibindo
grau intermediário de vinculação à juridicidade; e (iii) vinculados
diretamente por princípios (constitucionais, legais ou regulamentares),
exibindo baixo grau de vinculação à juridicidade".
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e com isso reconhecendo-se a incidência direta das normas
constitucionais na atividade administrativa do Estado, verbis:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA
RESOLUÇÃO Nº 07, de 18/10/2005, DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR. (...) A
Resolução nº 07/05 do CNJ reveste-se dos atributos
da generalidade (os dispositivos dela constantes
veiculam
normas
proibitivas
de
ações
administrativas
de
logo
padronizadas),
impessoalidade (ausência de indicação nominal ou
patronímica
de
quem
quer
que
seja)
e
abstratividade (trata-se de um modelo normativo
com âmbito temporal de vigência em aberto, pois
claramente vocacionado para renovar de forma
contínua o liame que prende suas hipóteses de
incidência aos respectivos mandamentos). A
Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter
normativo primário, dado que arranca diretamente
do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como
finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos
dos princípios constitucionais de centrada regência
de toda a atividade administrativa do Estado,
especialmente o da impessoalidade, o da eficiência,
o da igualdade e o da moralidade. O ato normativo
que se faz de objeto desta ação declaratória
densifica apropriadamente os quatro citados
princípios do art. 37 da Constituição Federal, razão
por que não há antinomia de conteúdos na
comparação dos comandos que se veiculam pelos
dois modelos normativos: o constitucional e o
infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de
Justiça fez adequado uso da competência que lhe
conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04.
Noutro giro, os condicionamentos impostos pela
Resolução em foco não atentam contra a liberdade
de nomeação e exoneração dos cargos em comissão
e funções de confiança (incisos II e V do art. 37).
Isto porque a interpretação dos mencionados incisos
não pode se desapegar dos princípios que se
veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o

juízo de que as restrições constantes do ato
normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as
mesmas restrições já impostas pela Constituição de
1988, dedutíveis dos republicanos princípios da
impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da
moralidade.
É
dizer:
o
que
já
era
constitucionalmente proibido permanece com essa
tipificação, porém, agora, mais expletivamente
positivado. Não se trata, então, de discriminar o
Poder Judiciário perante os outros dois Poderes
Orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição
de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo
estariam inteiramente libertos de peias jurídicas
para prover seus cargos em comissão e funções de
confiança, naquelas situações em que os respectivos
ocupantes não hajam ingressado na atividade
estatal por meio de concurso público. (...) (ADC 12
MC, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 16/02/2006, DJ 01-09-2006 PP00015 EMENT VOL-02245-01 PP- 00001 RTJ VOL00199-02 PP-00427)
39. Assim, o fato de o art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98
condicionar à discricionariedade do Poder Executivo o
deferimento da qualificação não conduz à violação da
Constituição. Seria de fato inconstitucional qualquer leitura,
feita pelo administrador ou pelos demais intérpretes, que
extraísse dessa competência administrativa um permissivo para
a prática de arbitrariedades, criando redutos de favorecimento
a ser viabilizado por contratos de gestão dirigidos a
determinadas organizações sociais.
40. Contudo, tal dispositivo só pode ser
interpretado, à luz do texto constitucional, como deferindo o
manuseio da discricionariedade com o respeito aos princípios
que regem a administração pública, previstos no caput do art.
37 da CF, em especial os princípios da impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, dos quais decorre o dever
de motivação dos atos administrativos, como elemento da
necessária controlabilidade dos atos do poder público.

41. E mais: na realidade, o exercício da
competência discricionária, in casu, é balizado não só pela
incidência direta dos princípios constitucionais, combinado com
o controle a ser exercido pelo Ministério Público e pelo Tribunal
de Contas, conforme adiante será afirmado, mas também pela
própria sistemática adotada pela Lei nº 9.637/98. Com efeito, a
referida Lei dispõe, em seu art. 20, sobre a edição de Decreto
consubstanciando o Programa Nacional de Publicização - PNP,
"com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a
qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a
absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos
públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art.
1º, por organizações sociais, qualificadas na forma desta Lei,
observadas as seguintes diretrizes: I - ênfase no atendimento
do cidadão-cliente; II - ênfase nos resultados, qualitativos e
quantitativos nos prazos pactuados; III - controle social das
ações de forma transparente".
42. Ou seja, é a própria Lei que compele o
administrador a fixar, em abstrato, critérios objetivos em ato
regulamentar para que exerça, em cada caso concreto, a
competência que lhe foi deferida, com isso instituindo uma
auto-limitação da Administração Pública: ao densificar em um
ato regulamentar abstrato tais critérios, concretizando o que
previsto na Lei, as futuras decisões da Administração deverão
se reconduzir, fundamentadamente, às diretrizes fixadas. Em
última análise, portanto, a sistemática da Lei, se interpretada à
luz da Constituição, conduz a que a discricionariedade seja
entendida como um veículo para alcançar a concretização das
diretrizes instituídas no art. 20 do diploma, de modo a se
reduzir
drasticamente
a
margem
de
apreciação
do
administrador nos casos futuros, em prestígio à impessoalidade
e à igualdade de tratamento108.
43. O cenário de limitação à atuação do
administrador fica completo, na sistemática da Lei, pelo ato

Ressalta a homogeneidade que pode resultar da previsão em atos
regulamentares de critérios abstratos para o exercício de competências
discricionárias a obra de ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos
serviços públicos, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 327.
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oposto ao disciplinado pelo art. 2º, de desqualificação, para
cuja produção o art. 16, §1º, impõe um procedimento
administrativo formal, com aplicação da garantia da ampla
defesa, o que, pelo paralelismo da formas, só reforça a tese de
que não há espaço para arbitrariedades da Administração no
deferimento do título de "organização social" pelo procedimento
de qualificação - porquanto toda atividade decisória da
administração pública, quando capaz de produzir efeitos a
esferas
jurídicas
de
particulares,
é
necessariamente
processualizada.
44. Deste modo, a qualificação, que, como dito,
caberia em tese a qualquer interessado, só pode ser indeferida
por critérios comprovadamente objetivos e impessoais, fixados
em harmonia com o que prega o art. 20 da Lei, cuja
configuração in concreto seja demonstrada por razões
fundamentadas nos autos de processo administrativo,
preservando-se, assim, o alerta do Procurador-Geral da
República no sentido de que o procedimento de qualificação
"deve atender a juízos racionais do agente público" (fls. 447). É
este o conceito de discricionariedade que, in casu, deve ser
extraído da Constituição, sem que de qualquer forma se
configure, por essa linha, violação aos princípios da isonomia,
da impessoalidade e da moralidade, justamente as bases
axiológicas da regra constitucional da licitação. Portanto, não
há violação à Constituição pela ausência de licitação no
procedimento de qualificação, já que se trata, materialmente,
de atividade de credenciamento, a ser conduzido sempre com a
observância dos princípios constitucionais que regem a
Administração Pública.
45.
A
inicial
também
veicula
impugnação
consistente na ausência de licitação para a celebração do
próprio contrato de gestão entre a entidade qualificada e o
Poder Público. Tampouco aqui, porém, cabe falar em incidência
do dever constitucional de licitar, já que o contrato de gestão
não consiste, a rigor, em contrato administrativo, mas sim em
um convênio. Com efeito, no núcleo da figura dos convênios
está a conjugação de esforços para o atingimento de um
objetivo comum aos interessados: há plena harmonia entre as
posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente

associativo, e não
compartilhado109.

comutativo,

voltado

para

um

fim

46. É justamente isto que se passa no contrato de
gestão, em que a entidade privada, constituída para atuar sem
finalidade lucrativa nas áreas elencadas no art. 1º, e o Poder
Público, submetido aos deveres constitucionais de agir,
pretendem alcançar a mesma finalidade: a realização de
serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio
ambiente e ciência e tecnologia. Os interesses de ambas as
partes, portanto, confluem em uma mesma direção, o que é
totalmente diverso do que ocorre com a figura típica do
contrato administrativo, caracterizado pela oposição de
interesses. É nesse sentido que se expressa a doutrina,
recusando aos contratos de gestão a natureza verdadeiramente
contratual110.
47. Por não se tratar de contratos administrativos,
não cabe falar em incidência do dever constitucional de licitar,
restrito ao âmbito das contratações (CF, art. 37, XXI). Nem por
isso, porém, a celebração de contratos de gestão pode ficar
imunizada à incidência dos princípios constitucionais. Da
mesma forma como se ressaltou acima, a Administração deve
observar, sempre, os princípios estabelecidos no caput do art.
37 da CF. Dentre eles, têm destaque os princípios da
impessoalidade, expressão da isonomia (art. 5º, caput), e da
publicidade, decorrência da idéia de transparência e do
princípio republicano (CF, art. 1º, caput).

109 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, Belo
Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p. 428.
110 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Organizações sociais de
colaboração administrativa, In: Mutações do Direito Administrativo, Rio de
Janeiro: Ed. Renovar, 2007, p. 247-8; ARAGÃO, Alexandre Santos de.
Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 748;
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. As organizações sociais e o Supremo
Tribunal Federal: comentários à medida cautelar da ADIn nº 1.923/DF, In:
Direito administrativo democrático, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p.
198-199; e JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, Belo
Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p. 296.

48. Ora, no conteúdo do contrato de gestão,
segundo os arts. 12 e 14 da Lei, pode figurar a previsão de
repasse de bens, recursos e servidores públicos. Esses
repasses pelo Poder Público, como é evidente, constituem bens
escassos, que, ao contrário da mera qualificação como
organização social, não estariam disponíveis para todo e
qualquer interessado que se apresentasse à Administração
Pública manifestando o interesse em executar os serviços
sociais. Diante de um cenário de escassez, que, por
conseqüência, leva à exclusão de particulares com a mesma
pretensão, todos almejando a posição subjetiva de parceiro
privado no contrato de gestão, impõe-se que o Poder Público
conduza a celebração do contrato de gestão por um
procedimento público impessoal e pautado por critérios
objetivos, ainda que, repita-se, sem os rigores formais da
licitação tal como concebida pela Lei nº 8666/93 em
concretização do art. 37, XXI, da CF, cuja aplicabilidade ao
caso, reitere-se, é de se ter por rejeitada diante da natureza do
vínculo instrumentalizado pelo contrato de gestão. Por essa
razão, que tem por base, em última análise, a incidência direta
dos princípios constitucionais, que se deve acolher a lição de
Alexandre Santos de Aragão, verbis:
"A nossa opinião é que o contrato de gestão
realmente não possui natureza contratual: visa à realização de
atividades de interesse comum do Estado e da entidade da
sociedade civil, não possuindo, salvo se desvirtuado, caráter
comutativo. Esse fato, no entanto, apenas exclui a
obrigatoriedade da licitação formal, tal como prevista nas
minúcias da Lei nº 8.666/93. Nada leva, contudo, a que órgão
público ‘contratante’ possa deixar de realizar um procedimento
objetivo de seleção entre as organizações sociais qualificadas
no seu âmbito de atuação para que, de forma impessoal,
escolha com qual delas irá realizar a parceria. Essa
obrigatoriedade
deflui
dos
princípios
da
moralidade,
razoabilidade, igualdade, impessoalidade, economicidade e da
motivação, contemplados na Constituição Federal (arts. 37 e
70), na Lei nº 8.666/93 (art. 3º), mesmo para os casos de
dispensa de licitação (art. 24, XXIV c/c art. 26, parágrafo
único), e na própria Lei nº 9.637/98 (art. 7º). Não se pode
confundir o fato da licitação ser dispensável com a possibilidade
de escolha livre, desmotivada e sem publicidade prévia, que

violaria os princípios do Estado de Direito. Se o Estado possui
critérios objetivos de discriminação para, excluindo todas as
demais entidades da sociedade civil sem fins lucrativos,
celebrar contrato de gestão apenas com as organizações
sociais, já que estas passaram pelo respectivo processo de
qualificação - daí o art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 -, não há,
todavia, qualquer distinção razoável que se possa fazer entre
elas"111.
49. E isso só se confirma pela leitura do art. 7º,
caput, da Lei nº 9.637/98, que prevê que a elaboração do
contrato de gestão - literalmente, apenas a elaboração, porém
- será submetida aos "princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e, também, os
seguintes preceitos: (...)". A mesma lógica, felizmente de modo
mais abrangente, presidiu com mais intensidade a posterior
edição da Lei das OSCIP’s - Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, Lei nº 9.790/99, que não está em analise,
mas que guarda um vínculo muito íntimo de pertinência com a
matéria aqui tratada, já que relativa também ao Terceiro Setor:
é o que se lê do art. 4º, inc. I, que subordina as entidades,
para que se qualifiquem como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, à "observância dos princípios da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
economicidade e da eficiência". Esta tendência, portanto, já
deve ser extraída diretamente da Constituição, como um vetor
para a definição do regime jurídico do Terceiro Setor.
50. Assim, embora não submetido formalmente à
licitação, a celebração do contrato de gestão com as
Organizações Sociais deve ser conduzida de forma pública,
impessoal e por critérios objetivos, como consequência da
incidência direta dos princípios constitucionais que regem a
Administração Pública.
51. Por identidade de razões, mesmo a dispensa de
licitação instituída no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 deve

111 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos, Rio de
Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 748-749.

observar os princípios constitucionais. Em primeiro lugar, tal
dispositivo não é, em abstrato, inconstitucional. A dispensa de
licitação aí instituída tem uma finalidade que a doutrina
contemporânea denomina de função regulatória da licitação,
através da qual a licitação passa a ser também vista como
mecanismo de indução de determinadas práticas sociais
benéficas112. Foi assim, por exemplo, que a Lei Complementar
nº 123/06 institui diversos benefícios em prol de microempresas nas licitações públicas, estimulando o seu
crescimento no mercado interno. E é com a mesma finalidade
que os incisos XIII, XX, XXI e XXVII do art. 24 prevêem outros
casos de dispensa113, em idêntica linha ao que prevê o agora
impugnado inciso XXIV.

112 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, Belo
Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p. 493; GARCIA, Flávio Amaral. A Lei
Complementar nº 123/06 e o seu impacto nas licitações públicas, In:
Licitações e contratos administrativos - casos e polêmicas, Rio de Janeiro:
Ed. Lúmen Juris, 2009, p. 67- 69; e FERRAZ, Luciano. A função
regulatória
na
licitação,
disponível
em
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-19-AGOSTO-2009LUCIANO-FERRAZ.pdf.
113 Lei nº 8.666/93, Art. 24. É dispensável a licitação: (...) XIII - na
contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável reputação éticoprofissional e não tenha fins lucrativos; (...) XX - na contratação de
associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração
Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra,
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado; XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos
concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições
de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
(...) XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização
de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com
sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda
reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis,
com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública.

52. Ou seja, a finalidade da dispensa criada pela Lei
nº 9.648/98, ao incluir o inc. XXIV no art. 24 da Lei nº
8.666/93, foi fomentar a atuação de organizações sociais que
já ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e
que por isso sejam reconhecidamente colaboradoras do Poder
Público no desempenho dos deveres constitucionais de atuação
nos serviços sociais. É a própria finalidade de fomento,
portanto, prevista nos arts. 174, 199, § 2º, e 213 da CF, que
legitima a nova hipótese de dispensa, como concretização de
um tratamento desigual fundado em critério objetivo e razoável
de desequiparação, como meio de atingir uma finalidade
constitucional - a prestação eficiente dos serviços sociais114.
53. E veja-se que é a mesma justificativa que
permite concluir também pela validade do art. 12, § 3º, da Lei
n 9.637/98, ao dispensar a licitação para a permissão de bens
públicos para as Organizações Sociais, porquanto presente a
lógica do fomento, com a função regulatória das contratações
públicas.
54. De todo modo, nesses dois casos novamente
deve ser frisado que a existência de dispensa de licitação não
afasta a incidência dos princípios constitucionais da
Administração Pública (art. 37, caput, da CF), de modo que a
contratação direta deve observar critérios objetivos e
impessoais, com publicidade de forma a permitir o acesso a
todos os interessados, ainda que sem a necessidade de
observância dos requisitos formais rígidos do procedimento da
Lei n 8.666/93.
55. Por fim, ainda no tema das licitações, cabe
apreciar se as Organizações Sociais, em suas contratações com
terceiros fazendo uso de verbas públicas, estão sujeitas ao
dever de licitar. As organizações sociais, como já dito, não
fazem parte da Administração Pública Indireta, figurando no
Terceiro Setor. Possuem, com efeito, natureza jurídica de

OLIVEIRA, Gustavo Justino de. As organizações sociais e o Supremo
Tribunal Federal: comentários à medida cautelar da ADIn nº 1.923/DF, In:
Direito administrativo democrático, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p.
205.
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direito privado (Lei nº 9.637/98, art. 1º, caput), sem que
sequer estejam sujeitas a um vínculo de controle jurídico
exercido pela Administração Pública em suas decisões. Não são,
portanto, parte do conceito constitucional de Administração
Pública115. No entanto, o fato de receberem recursos públicos,
bens públicos e servidores públicos há de fazer com que seu
regime jurídico seja minimamente informado pela incidência do
núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF,
art. 37, caput), dentre os quais se destaca a impessoalidade.
56. Isso significa que as Organizações Sociais não
estão sujeitas às regras formais dos incisos do art. 37, de que
seria exemplo a regra da licitação, mas sim apenas à
observância do núcleo essencial dos princípios definidos no
caput. Essa incidência dos princípios administrativos deve ser
compatibilizada com as características mais flexíveis do setor
privado, que constituem justamente a finalidade por detrás de
todo o marco regulatório do Terceiro Setor, porquanto fiado na
premissa de que determinadas atividades podem ser mais
eficientemente desempenhadas sob as vestes do regime de
direito privado. Assim, a conciliação desses vetores leva
justamente ao que dispõe o art. 4º, VIII, da Lei nº 9.637/98,
segundo o qual o Conselho de Administração da OS deve
"aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos
que deve adotar para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios
dos empregados da entidade". Ou seja, embora não façam
formalmente licitação, tais entidades devem editar um
regulamento próprio para contratações, fixando regras
objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos116.

115 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, Belo
Horizonte: Ed. Fórum, 2010, p. 293.
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57. Desta forma, há plena conciliação do conteúdo
dos princípios constitucionais com a flexibilidade inerente ao
regime de direito privado, que não se harmonizaria com a
submissão pura e simples ao procedimento da Lei n 8.666/93,
reconhecidamente formal, custoso e pouco célere. Esse mesmo
raciocínio já conduziu a que a Segunda Turma desta Corte, em
sede cautelar, enxergasse a fumaça de bom direito na tese da
validade do procedimento simplificado de licitação instituído
pela Petrobrás com base na Lei nº 9.478/97 - embora até o
momento o Pleno não tenha firmado posição sobre o tema.
Confira-se o precedente, da relatoria do Min. Gilmar Mendes:
Ação Cautelar. 2. Efeito suspensivo a
recurso extraordinário admitido no Superior Tribunal
de Justiça. 3. Plausibilidade jurídica do pedido.
Licitações realizadas pela Petrobrás com base no
Regulamento
do
Procedimento
Licitatório
Simplificado (Decreto n° 2.745/98 e Lei n°
9.478/97). 4. Perigo de dano irreparável. A
suspensão das licitações pode inviabilizar a própria
atividade da Petrobrás e comprometer o processo de
exploração e distribuição de petróleo em todo o
país, com reflexos imediatos para a indústria,
comércio e, enfim, para toda a população. 5. Medida
cautelar deferida para conceder efeito suspensivo ao
recurso extraordinário
(AC 1193 MC-QO, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
09/05/2006, DJ 30-06-2006 PP-00018 EMENT VOL02239-01 PP-00042 RTJ VOL-00205-03 PP-01084)
58. Ora, se é possível que uma estatal, componente
da Administração Indireta, edite regulamento próprio de
compras à luz dos princípios constitucionais, inclinando-se em
busca da agilidade e da flexibilidade que presidem as
aquisições em regime de direito privado, não parece haver
motivo para que tal procedimento seja vedada no que
pertinente às Organizações Sociais, que sequer integram o
conceito constitucional de Administração Pública.

59. As razões expostas até aqui tornam mais
simples a resolução das questões ainda pendentes. Com efeito,
e com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário,
não há como vislumbrar qualquer violação, na Lei das
Organizações Sociais, aos princípios constitucionais que regem
a remuneração dos servidores públicos. Os empregados das
Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim
empregados privados. Por isso, sua remuneração não deve ter
base em lei, mas sim nos contratos de trabalho firmados
consensualmente. Já o procedimento de seleção de pessoal, da
mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve,
sim, ser posto em prática de modo impessoal e objetivo, porém
sem os rigores do concurso público. Se a OS não é entidade da
administração indireta, pois não se enquadra nem no conceito
de empresa pública, de sociedade de economia mista, nem de
fundações públicas, nem no de autarquias, já que não é de
qualquer modo controlada pelo poder público, não há como
incidir a regra do art. 37, II, da CF. O que há de se exigir é a
observância de impessoalidade e de objetividade na seleção de
pessoal, conforme regulamento próprio, mas não a submissão
ao procedimento formal do concurso público, devendo ser
interpretada nesse sentido a parte final do art. 4º, VIII, da Lei,
ao falar em regulamento próprio contendo plano de cargos dos
empregados.
60. Em relação aos servidores públicos cedidos, não
há qualquer violação à Constituição. A lei preserva a
remuneração a que o cargo faz jus no órgão de origem,
conforme o art. 14, § 3º, da Lei. Os que tiverem direito, nas
hipóteses restritas em que aplicáveis, às regras da paridade e
da integralidade no sistema previdenciário, deverão ter como
paradigma os cargos dos órgãos de origem, e não o que lhes
era pago de forma transitória na organização social. E isso se
impõe, ademais, porquanto não há sequer previsão para que,
quanto às verbas pagas transitoriamente pelas organizações
sociais, seja paga, pela Organização Social, a denominada
contribuição patronal (CF, art. 149, §1º), o que seria
indispensável para a manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial que, à luz do art. 40, caput, da CF, deve presidir o
regime próprio de previdência dos servidores públicos.

61. E não há qualquer inconstitucionalidade nos §§
1º e 2º do art. 14 da Lei nº 9.637/98. Da interpretação
conjugada de tais dispositivos extrai-se ser possível, em
primeiro lugar, que a Organização Social pague, com recursos
próprios, vantagens pecuniárias a servidores públicos que lhe
forem cedidos; caso se trate, porém, de recursos advindos do
contrato de gestão, tal pagamento apenas será válido "na
hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária
de direção e assessoria" (§2º do art. 14). Em qualquer dos
casos, porém, como visto, acima, "não será incorporada aos
vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido
qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela
organização social".
62. Tais disposições não ofendem a Constituição
porquanto os arts. 37, X, e 169, em seu §1º, apenas
condicionam ao princípio da legalidade os pagamentos feitos
aos servidores públicos por entidades da Administração Pública
Direta e Indireta, pois é isso que se extrai do caput do art. 37
(CF, Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (...)) e do próprio corpo do §1º do
art. 169 (CF, Art. 169. § 1º A concessão de qualquer vantagem
ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas: (...)).
63. Assim, embora a própria Lei nº 9.637/98 já
pudesse ser lida, em teoria, como uma autorização legislativa
para o pagamento das referidas verbas, a verdade é que a
natureza jurídica das OS’s, componentes do Terceiro Setor,
afasta a necessidade de previsão em lei para o pagamento de
verbas ainda que para os servidores cedidos. Entender de
modo contrário consubstanciaria, na realidade, uma verdadeira
autarquização das organizações sociais, afrontando a própria
lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação
do modelo.

64. Ao contrário do que aduzem os autores,
também não há afastamento do controle do Tribunal de Contas
pela Lei impugnada acerca da aplicação de recursos públicos. O
termo "privativo", ao tratar, no art. 4º da Lei, das
competências do Conselho de Administração, diz respeito
apenas à estrutura interna da organização social, sem afastar,
como sequer poderia, o âmbito de competência delimitado
constitucionalmente para a atuação do Tribunal de Contas (CF,
art. 70, 71 e 74). Além disso, as Organizações Sociais estão
inequivocamente
submetidas
ao
sancionamento
por
improbidade administrativa, caso façam mau uso dos recursos
públicos. A própria Lei nº 9.637/98 faz menção a diversas
formas de controle e de fiscalização, conforme se infere da
redação dos arts. 2º, I, f, 4º, IX e X, 8º, §§ 1º, 2º e 3º, art. 9,
e art. 10. De outro lado, não há igualmente restrição à atuação
do Ministério Público, já que o art. 10 só menciona um dever de
representação pelos responsáveis pela fiscalização, o que não
impede, evidentemente, a atuação de ofício do parquet no
controle da moralidade administrativa à luz dos arts. 127 e
seguintes da Constituição Federal.
65. Por fim, a interferência na atuação das
associações, inclusive com o percentual de representantes do
poder público no Conselho de Administração, é apenas um
requisito para um benefício a ser obtido voluntariamente
através da parceria entre o setor público e a organização social,
sem que ocorra ofensa ao art. 5º, XVII e XVIII, da CF. Se não
for do interesse de associações e fundações receber os
benefícios decorrentes do contrato de gestão, não há qualquer
obrigatoriedade de submissão às exigências formais da lei.
Assim, a intervenção na estrutura da entidade é condicionada,
e instituída no benefício da própria organização, que apenas se
submeterá a ela se assim o desejar. Nesse sentido é a lição de
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em texto escrito sobre o
regime da Medida Provisória nº 1.501/97, posteriormente
convertida na Lei nº 9.637/98, impugnada nesta ADIn117.

117 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Organizações sociais de
colaboração administrativa, In: Mutações do Direito Administrativo, Rio de
Janeiro: Ed. Renovar, 2007, p. 246: "Como a livre associação está

66. Ex positis, voto no sentido de julgar
parcialmente procedente o pedido, apenas para conferir
interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao
art. 24, XXIV da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98,
para que:
(i) o procedimento de qualificação seja conduzido de
forma
pública,
objetiva
e
impessoal,
com
observância dos princípios do caput do art. 37 da
CF, e de acordo com parâmetros fixados em
abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº
9.637/98;
(ii) a celebração do contrato de gestão seja
conduzida de forma pública, objetiva e impessoal,
com observância dos princípios do caput do art. 37
da CF;
(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para
contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e
outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº
9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma
pública, objetiva e impessoal, com observância dos
princípios do caput do art. 37 da CF;
(iv) os contratos a serem celebrados pela
Organização Social com terceiros, com recursos
públicos, sejam conduzidos de forma pública,
objetiva e impessoal, com observância dos
princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos
do regulamento próprio a ser editado por cada
entidade;

garantia na Constituição (art. 5º, XVII), as entidades vocacionadas ao
interesse público poderiam ser constituídas sem mais formalidades que
as exigidas para quaisquer outras; a diferença, porém, oferecida pela
Medida Provisória, está na possibilidade de poderem as entidades
criadas com atendimentos aos requisitos nela previstos, se habilitarem à
qualificação como organização social (art. 2º, da MP)".

(v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais
seja conduzida de forma pública, objetiva e
impessoal, com observância dos princípios do caput
do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento
próprio a ser editado por cada entidade; e
(vi) para afastar qualquer interpretação
que restrinja o controle, pelo Ministério Público e
pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.

Julgado na Íntegra

STJ - Habeas Corpus
Ref. Permanência em Centros Comerciais
("Rolezinhos")*

STJ, em decisão monocrática, concede habeas
corpus de ofício para suspender os efeitos de portaria
expedida pela Justiça da Infância e Juventude que
impedia o acesso de adolescentes a shopping centers,
para participar dos chamados “rolezinhos”
O julgado abaixo transcrito constitui-se numa
decisão emblemática, na medida em que reconhece a
impossibilidade jurídica da expedição de portaria judicial fora
das hipóteses restritas relacionadas no art. 149, do ECA,
traçando um interessante paralelo entre a sistemática vigente
sob a égide do revogado Código de Menores e a atual.
HABEAS CORPUS Nº 320.938 - SP (2015/0080619-0)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

STJ, HC nº 320938/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. em
05/06/2015, P. em 09/06/2015.

*

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADO : BRUNO CÉSAR DA SILVA E OUTRO(S)
IMPETRADO
PAULO

: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO

PACIENTES : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS
OU QUE SE ENCONTREM EM CARATÉR TRANSITÓRIO NA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - SP
DECISÃO
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra ato do
Tribunal de Justiça de São Paulo que indeferiu a liminar no
Habeas Corpus nº 2052411-64.2015.8.26.0000.
Alega o órgão impetrante que, no dia 20 de março
de 2015, o Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude
da Comarca de Ribeirão Preto/SP, mediante pedido da
Associação dos Lojistas do Shopping Center Ribeirão Preto, do
condomínio do Shopping Center de Ribeirão Preto, da
Associação dos Lojistas do Fundo de Promoções do Shopping
Center Santa Úrsula e do Condomínio Comercial do Shopping
Center Santa Úrsula de Ribeirão Preto, editou a Portaria n.
1/2015, na qual, diante das considerações nela expostas,
resolveu:
1º) Ficam proibidos o acesso e permanência de
crianças e adolescentes, com menos de 15 anos de idade,
desacompanhados de seus pais ou responsáveis legais, nos
dias de sexta-feira, sábado e domingo, em qualquer horário,
nos centros comerciais denominados Shopping Santa Úrsula e
Ribeirão Shopping;
2º) O descumprimento deste preceito proibitório
ensejará a responsabilização por ato infracional ou crime de
desobediência, tanto de adolescentes quanto de seus pais ou
responsáveis legais, sem prejuízo da imposição de sanção
pecuniária aos pais;

3º) Genitores e responsáveis legais que deixarem
seus filhos sozinhos nos referidos centros comerciais serão
responsabilizados de igual forma pelo crime de desobediência,
sem prejuízo de sanção pecuniária por descumprimento aos
preceitos desta portaria;
4º) Adolescentes que, respeitado o limite etário
estabelecido nesta portaria e presentes nos centros comerciais
aqui referido apresentem conduta geradora de tumultos,
desassossego, perturbação ou risco de qualquer natureza aos
demais frequentadores dos shopping centers, deverão ser
prontamente removidos do local e submetidos ao crivo da
autoridade policial para registro e posterior apuração de atos
infracionais que tenham cometido;
5º) O acesso de adolescentes com quinze anos ou
mais, desacompanhados de seus pais ou responsáveis legais,
nos centros comerciais referidos nesta portaria, somente será
permitido mediante a apresentação e a conferência de cédula
de identidade original;
6º) Pelo caráter excepcional e pela natureza
restritiva das medidas aqui impostas, a presente portaria
vigorará pelo prazo de noventa dias, sendo aferida,
posteriormente, a sua eficácia e a necessidade ou conveniência
de sua revogação, modificação ou prorrogação. Afirma, ainda,
que no mesmo dia, o referido magistrado expediu nova Portaria
(2/2015) regulando o tema e reduzindo a idade de proibição de
ingresso de 15 para 13 anos, nos seguintes termos:
1º) Ficam proibidos o acesso e a permanência de
crianças e adolescentes, com menos de 13 anos de idade,
desacompanhados de seus pais ou responsáveis legais, nos
dias de sexta-feira, sábado e domingo, em qualquer horário,
nos centros comerciais denominados Shopping Santa Úrsula_e
Ribeirão Shopping;
2º) Permanecem inalteradas
disposições da Portaria nº 01/15.

todas

as

demais

Ressalta que apesar da manifesta ilegalidade e da
urgência, pois a liberdade das crianças e dos adolescentes não
pode esperar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
indeferiu a liminar por ausência de urgência.

Salienta a violação dos artigos 3º, 15, 16 e 149 do
Estatuto da Criança e do Adolescente; ao artigo 16 da
Convenção das Nações unidas sobre os direitos das crianças e
adolescentes, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº
99.710/1990; e violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I
e IV, 5º, caput, e 227, da Constituição. Tal conclusão decorre
da imposição de interpretação restritiva das normas que
excepcionam os direitos das crianças e adolescentes (art. 149
do ECA); bem como em razão do desvio de finalidade, pois, sob
o argumento de proteger os menores, protege-se, na verdade
os interesses econômicos dos shopping centers. A Décima
Segunda Subseção da Seção de São Paulo da Ordem dos
Advogados do Brasil pleiteia sua participação no feito como
amicus curiae e reforça os argumentos veiculados pela
Defensoria Pública. O Ministério Público Federal opina no
sentido de denegar a ordem, pois não cabe habeas corpus
contra decisão indeferitória de liminar em writ anteriormente
apresentado e pendente de julgamento, salvo em casos
excepcionais, de manifesta ilegalidade do ato atacado, o que
não se verifica na hipótese dos autos, como bem ressaltado no
decisum acima transcrito.
É o relatório.
Decido.
2. O presente remédio constitucional foi impetrado
contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
indeferiu a liminar. O Supremo Tribunal Federal já se
manifestou pela impossibilidade de conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão de relator que indefere a liminar em
sede de habeas corpus, salvo no caso de decisão teratológica
ou flagrantemente ilegal ou abusiva. Vale transcrever:
NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL
CONHECER DE "HABEAS CORPUS" IMPETRADO
DECISÃO DO RELATOR QUE, EM "HABEAS
REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A
(Sumula 691/STF).

FEDERAL
CONTRA
CORPUS"
LIMINAR

Transcrevem-se ainda:
DIREITO

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE

LIMINAR. SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se
conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de
liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de
teratologia. 2. Inviável a análise do pedido pelo Supremo
Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do
mérito. (HC 124574, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe067 DIVULG 09-04-2015 PUBLIC 10-04-2015);
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR EM WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA 691 DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO
DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA EM
ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA A INTERNAÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A superação da Súmula 691 do STF
constitui medida que somente se legitima quando a decisão
atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou
abusiva. II - No caso sob exame, a situação é excepcional, apta
a superar o entendimento sumular, diante do evidente
constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. III Passados quase três anos do recolhimento do paciente em
estabelecimento prisional, o Estado não lhe garantiu o direito
de cumprir a medida de segurança estabelecida pelo juízo
sentenciante. IV - Segundo consta no Relatório de Internações,
emitido em 11/10/2013 pela Vara de Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo, o paciente está na 698ª posição e
permanece recolhido na Penitenciária de Franco da Rocha III. V
- Diante da falta de estabelecimento adequado para internação,
o paciente permaneceu custodiado por tempo superior ao que
disposto pelo juízo sentenciante e não foi submetido ao
tratamento médico determinado no decreto condenatório, o
que evidencia a manifesta ilegalidade apta a ensejar a
concessão da ordem. VI - Habeas corpus não conhecido. VII Ordem concedida de ofício para confirmar a medida liminar
deferida e determinar a inclusão do paciente em tratamento
ambulatorial, sob a supervisão do juízo da execução criminal.
(HC 122670, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-082014)
No mesmo sentido se direciona a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Transcrevem-se as seguintes
ementas:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE
NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO SUMÁRIO DO MANDAMUS.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é
incabível habeas corpus contra indeferimento de medida
liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia
da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de
instância. Exegese da Súmula 691/STF. 2. Encontrando-se a
decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada,
não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio
constitucional, imposto pela súmula apontada, merecendo,
portanto, ser confirmado o decisum agravado, por seus
próprios fundamentos. 3. A existência de associação criminosa
voltada para a comercialização de drogas em unidades
prisionais, que foi constatada por intermédio de interceptações
telefônicas devidamente autorizadas, afastam qualquer
constrangimento que seja hábil a autorizar, excepcionalmente,
a superação da súmula apontada. 4. Ademais, o revolvimento
das questões aventadas no writ originário e aqui reiteradas
certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois
serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada
como coatora, quando do julgamento do seu mérito. 5. Agravo
regimental improvido. (Ag.Rg. no HC 315.767/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
07/04/2015);
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
SÚMULA
691/STF.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
DESNECESSIDADE.
FACULDADE
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO PRÓPRIO

TIPO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Impetração contra decisão
monocrática por meio da qual foi indeferido pedido de medida
liminar. A hipótese, de regra, atrairia a incidência da Súmula
691 do Pretório Excelso. Contudo, verificada flagrante
ilegalidade, é possível a concessão da ordem em habeas corpus
impetrado contra o indeferimento de liminar. II - Com as
inovações trazidas pela Lei 10.792/03, alterando a redação do
art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), afastou-se a
exigência do exame criminológico para fins de progressão de
regime. Por outro lado, este eg. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que o magistrado de primeiro grau, ou
mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso
concreto, podem determinar a realização da referida prova
técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa
decisão seja adequadamente motivada. (Enunciado sumular de
nº 439/STJ e Súmula Vinculante de nº 26/STF). III - No
presente caso, a r. decisão do Juízo da Vara de Execução
Criminal, ao determinar a realização do exame criminológico do
paciente, embasou-se, genericamente, na gravidade abstrata
do crime pelo qual o paciente foi condenado - roubo qualificado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes -, não
apontando elementos concretos dos autos que pudessem
justificar a necessidade do exame técnico para a formação de
seu convencimento. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para cassar a decisão do juízo da Vara de
Execução Criminal da Comarca de São Vicente/SP, proferida
nos autos da Execução Criminal nº 1.049.843, determinando
ao Juízo da Execução que aprecie o pedido de progressão de
regime prisional do paciente, à luz do art. 112 da Lei de
Execução Penal. (HC 310.232/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 10/04/2015).
3. No entanto, pois, apesar de não ser o caso de
conhecer do habeas corpus é necessária a análise da
possibilidade de concessão de ofício da ordem. O caso em tela
versa sobre os limites do poder normativo da autoridade
judiciária conferido pelo art. 149 da Lei nº 8.069/1990. De
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses
gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana.

Transcreve-se:
Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.
Verifica-se, também, que a Lei nº 8.069/1990
reforçou o poder familiar, atribuindo, antes de tudo, à família o
dever e a responsabilidade de assegurar a proteção desses
direitos:
Art. 4º. É 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.
O referido estatuto limitou a atuação do magistrado
no que tange à edição de portarias restritivas dos direitos dos
menores e do exercício do poder familiar:
Art. 149. Compete à autoridade judiciária
disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou
adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões
eletrônicas;
televisão.

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;

b) certames de beleza.
A regra é a desnecessidade de alvará ou portaria,
salvo nos casos previstos no art. 149 da Lei nº 8.069/1990.
Segundo Carlos Maximiliano: Em regra, é estrita a
interpretação das leis excepcionais, das fiscais e das
punitivas_(MAXIMILIANO, Carlos - Hermenêutica e aplicação do
direito, Ed. Forense, 20ª Edição, pg. 167).
Não há previsão legal para necessidade de alvará ou
portaria para entrada de criança ou adolescente em shopping
center. Também não se pode considerar o citado
estabelecimento como similar ou análogo a nenhum dos
descritos no inciso I do art. 149 da Lei nº 8.069/1990.
Assim, uma portaria restringindo a entrada de
crianças e adolescentes em shopping center viola as normas do
art. 149 do ECA.
Torna-se oportuno ressaltar que as regras de
interpretação previstas no referido estatuto (art. 6º e art. 149,
§ 1º) não permitem a autoridade judiciária disciplinar, por
portaria, "a entrada e permanência de criança ou adolescente,
desacompanhada dos pais ou responsável" em shopping
center.
A legislação impõe aos pais a avaliação sobre onde
seus filhos menores podem, sem acompanhamento, ir ou
permanecer. É, inclusive, uma forma de conscientizar os
genitores quanto às responsabilidades inerentes ao poder
familiar. Diminui-se o caráter interventivo do estado para
respeitar a forma de criação escolhida pela família, dentro das
limitações legais. (maus tratos e abandono, por exemplo, são
crimes).
Tem-se,
ainda,
que,
em
regra,
tais
estabelecimentos, na maioria das cidades, é um dos poucos,
senão o único, local seguro de lazer para crianças e
adolescente. Além de lojas, há cinemas e locais específicos
para diversão dos menores. São, portanto, locais frequentados
habitualmente como pontos de encontro e diversão de crianças
e adolescentes. O ambiente e as instalações são adequados,

não gerando riscos aos menores como nos casos dos locais
previstos no inciso I da Lei nº 8.069/1990.
Vale as transcrições dos dispositivos da referida lei:
Art. 6º. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em
conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a
condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas
em desenvolvimento.
Art. 149, §1º. Para os fins do disposto neste artigo,
a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de frequência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação
ou frequência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
3.1. Também não se pode negar o caráter geral e
abstrato da Portaria nº 1/2015, editada pelo Juízo de Ribeirão
Preto com competência para matéria referente à infância e
juventude.
Tal portaria impede o acesso e permanência de
crianças e adolescentes, com menos de 13 anos de idade,
desacompanhados de seus pais ou responsáveis legais, nos
dias de sexta-feira, sábado e domingo, em qualquer horário,
nos centros comerciais denominados Shopping Santa Úrsula e
Ribeirão Shopping; bem como restringe o acesso de
adolescentes com 15 anos ou mais, desacompanhados de seus
pais ou responsáveis legais, nos centros comerciais referidos na
mencionada portaria, pois somente será permitido mediante a
apresentação e a conferência de cédula de identidade original.
Portanto, apesar de mencionar apenas dois centros
comerciais, a portaria traz determinações de caráter geral ao

impedir o acesso de menores de 13 (treze) anos
desacompanhados dos pais ou responsáveis legais; bem como
ao exigir apresentação de cédula de identidade original para os
maiores de 15 (quinze) anos em todas as sextas-feiras,
sábados e domingos durante a vigência da Portaria nº 1/2015,
alterada pela Portaria nº 2/2015, independente da existência
de um evento determinado. Além da previsão do tipo penal de
desobediência, para os pais que deixarem de cumprir os termos
da portaria.
Há nítida violação ao §2º do art. 149 da Lei nº
8.069/1990, que dispõe: _as medidas adotadas na
conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a
caso, vedadas as determinações de caráter geral.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal
de Justiça em acórdão assim ementado:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PODER NORMATIVO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. LIMITES.
LEI 8.069/90, ART. 149. 1. Ao contrário do regime estabelecido
pelo revogado Código de Menores (Lei 6.697/79), que atribuía
à autoridade judiciária competência para, mediante portaria ou
provimento, editar normas "de ordem geral, que, ao seu
prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à assistência,
proteção e vigilância ao menor" (art. 8º), atualmente é bem
mais restrito esse domínio normativo. Nos termos do art. 149
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a
autoridade judiciária pode disciplinar, por portaria, "a entrada e
permanência de criança ou adolescente, desacompanhada dos
pais ou responsável" nos locais e eventos discriminados no
inciso I, devendo essas medidas "ser fundamentadas, caso a
caso, vedadas as determinações de caráter geral" (§ 2º). É
evidente, portanto, o propósito do legislador de, por um lado,
enfatizar a responsabilidade dos pais de, no exercício do seu
poder familiar, zelar pela guarda e proteção dos menores em
suas atividades do dia a dia, e, por outro, preservar a
competência do Poder Legislativo na edição de normas de
conduta de caráter geral e abstrato. 2. Recurso Especial
provido. (R.Esp. 1292143/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe
07/08/2012).
Desse acórdão, extrai-se a seguinte lição:

O que ocorre com o Estatuto é que o exercício do
pátrio poder foi reforçado. Exemplo: antes pai e mãe só podiam
frequentar certos lugares com os filhos se o Juiz de sua
Comarca assim o julgasse adequado. A legislação anterior
autorizava o juiz a agir como se fosse o legislador local para
esses assuntos, expedindo portarias que fixavam normas sobre
o que os pais podiam ou não fazer nesse terreno. Ou seja, o
Juiz era autorizado, por lei, a interferir no exercício da
cidadania dos pais em relação aos filhos. O Juiz era quem
autodeterminava no lugar dos pais! Agora, cabe aos pais
disciplinarem a entrada e permanência dos filhos, desde que os
acompanhe (ECA, 75; 149, I), em: estádio, ginásio e campo
desportivo; bailes e promoções dançantes; boate e
congêneres; casa que explore comercialmente diversões
eletrônicas; estúdios cinematográficos, de tetro, rádio e
televisão. Desacompanhados os filhos, cabe ao Juiz local
disciplinar essa frequência, obedecidas certas exigências do
Estatuto (SÊDA, Edson. Constuir o Passado - ou Como mudar
hábitos, usos e costumes, tendo como instrumento o Estatuto
da Criança e do Adolescente, SP: Malheiros, 1993, p. 47).
Bem se vê, portanto, que, ao contrário do regime
estabelecido pelo revogado Código de Menores, que atribuía à
autoridade judiciária competência para, mediante portaria ou
provimento, editar normas "de ordem geral, que, ao seu
prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à assistência,
proteção e vigilância ao menor" (art. 8º), atualmente é bem
mais restrito esse domínio normativo. Conforme faz claro o art.
149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a autoridade
judiciária pode disciplinar, por portaria, "a entrada e
permanência de criança ou adolescente, desacompanhada dos
pais ou responsável" nos locais e eventos discriminados no
inciso I, devendo essas medidas "ser fundamentadas, caso a
caso, vedadas as determinações de caráter geral" (§ 2º).
É evidente, portanto, o propósito do legislador de,
por um lado, enfatizar a responsabilidade dos pais de, no
exercício do seu poder familiar, zelar pela guarda e proteção
dos menores em suas atividades do dia a dia, e, por outro,
preservar a competência do Poder Legislativo na edição de
normas de conduta de caráter geral e abstrato.

3.2. Esses argumentos já são suficientes para
demonstrar a ilegalidade da Portaria nº 1/2015, alterada pela
Portaria nº 2/2015, ambas editadas pelo juízo de Ribeirão Preto
com competência para questões relacionadas à infância e
juventude.
Entretanto,
verifica-se,
ainda,
a
desproporcionalidade da referida Portaria.
O magistrado de primeiro grau fundamenta a
necessidade da portaria da seguinte forma:
É notória a ocorrência de tumultos, algazarras e
toda a sorte de problemas que estão sendo provocados pelo
afluxo imoderado e orquestrado de adolescentes que
rotineiramente, nos finais de semana, buscam os dois shopping
centers mencionados nos autos.
É imaginável também o risco que o grande volume
de pessoas tem provocado em tais circunstâncias.
Algazarras, tumultos e correrias potencializam o
risco de acidentes graves com crianças e adolescentes que
frequentam os dois shopping centers.
O Shopping Center Santa Úrsula, por exemplo, é
dotado de três pavimentos e o risco de queda de criança e
adolescentes em meio a tumultos e a correrias é grande e
sério.
Também tem sido notado que crianças de pouca
idade tem sido deixadas por seus pais nos referidos shopping
centers para que ali permaneçam, circulem e se divirtam sem
qualquer vigilância ou controle, o que torna possível o risco a
sua integridade física.
É de rigor que se estabeleçam critérios e limites que
venha a possibilitar maior proteção para as crianças e
adolescentes que frequentam tais centros comerciais, espaços
de lazer importantes para jovens desta cidade.
(...)
Abstenho-me de disciplinar neste momento iguais
critérios para o ingresso de crianças e adolescentes nos demais
shopping centers da cidade porque não há noticia de que em
tais centros comerciais estejam ocorrendo os mesmos
problemas (...).

Já o magistrado de segundo grau indeferiu a liminar
com o seguinte fundamento:
De fato, os argumentos trazidos com a impetração
impressionam, mormente quando lá se defende o direito
constitucional de ir, vir e permanecer, além dos valores da
liberdade e da igualdade.
As razões da autoridade impetrada, entretanto,
também têm consistência, em especial no que toca à
necessidade da proteção de crianças e adolescentes,
notadamente
vulneráveis
em
tumultos
gerados
por
aglomerações de pessoas em um espaço confinado.
Nota-se que a referida _notória ocorrência de
tumultos, algazarras e toda a sorte de problemas que estão
sendo provocados pelo afluxo imoderado e orquestrado de
adolescentes que rotineiramente, nos finais de semana,
buscam os dois shopping centers mencionados nos autos_
decorrem dos chamados “rolezinhos”.
De acordo com a matéria _Conheça a história dos
“rolezinhos” em São Paulo, publicada no site G1 (disponível em
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conhecahistoria-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html. Acesso em: 16 de
abril de 2015):
Desde o fim de 2013, jovens têm organizado
encontros pelas redes sociais, principalmente, em shoppings da
capital paulista e da Grande São Paulo. Os eventos ficaram
conhecidos como "rolezinhos". A primeira iniciativa a ganhar
repercussão aconteceu no Shopping Metrô Itaquera, Zona Leste
de São Paulo, em 8 dezembro. Algumas lojas fecharam com
medo de saques e o centro comercial encerrou o expediente
mais cedo.
Este tipo de encontro em lugares públicos-privados
não é propriamente uma novidade em São Paulo. E não
começaram especificamente no ano passado. Estacionamentos
de supermercados e postos de gasolina também são
corriqueiramente ocupados nas noites e madrugadas aos finais
de semana por um grupo que quer se fazer ouvir - ou apenas
se divertir - independentemente do estilo musical que entoa.
(...)

Lojistas, políticos e organizadores estão em lados
opostos quanto ao futuro dos encontros e suas origens. A
Alshop pede que a Prefeitura de São Paulo ofereça espaços,
como o Sambódromo do Anhembi. O prefeito Fernando Haddad
(PT) afirmou nesta segunda-feira que não deve empurrar o
problema para a Prefeitura e que é preciso discutir a cidade.
Não adianta ficar [dizendo]: cuida dessas pessoas que o
problema é seu. É a cidade que precisa ser discutida e nós
precisamos evoluir no sentido de abrir espaços públicos para
que as pessoas possam usufruir mais da cidade, disse Haddad.
O sociólogo Fred Lúcio, da Escola Superior de
Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP), faz uma
análise semelhante à do prefeito Haddad. Ele observa que os
jovens que participam desses encontros têm uma demanda
reprimida por lazer, por diversão, por cultura e uma capacidade
muito forte de mobilização.
Organizador de um dos "rolezinhos" no Shopping
Internacional de Guarulhos, Jefferson Luís, de 20 anos,
defendeu, em entrevista ao G1 em dezembro, que o evento
não tem ligação com o funk, mas com a falta de opções de
lazer. Ele também negou que seja uma forma de protesto
contra a opressão dos bailes funks nas ruas da cidade. Não
seria um protesto, seria uma resposta à opressão. Não dá para
ficar em casa trancado, disse. Nesse contexto, a Portaria nº
1/2015, alterada pela Portaria nº 2/2015, apesar de adequada
para
evitar
tais
manifestações,
é
desnecessária
e
desproporcional em sentido estrito.
Desnecessária porque existem meios evidentemente
menos gravosos para atingir a mesma finalidade. É notório que
alguns centros comerciais conseguiram liminares impedindo
“rolezinhos” marcados para determinadas datas, evitando,
assim, os prejuízos que previam; já o Shopping Leblon, situado
no Rio de Janeiro, preferiu fechar as portas na data marcada
para um desses eventos. Esses são exemplos de medidas
evidentemente menos gravosas para evitar tumultos do que
proibir a entrada de menores de 13 anos desacompanhados
nos finais de semana; bem como menos gravosas do que a
exigência de apresentação e conferência de cédulas de
identidade original.

Vale ressaltar que os referidos “rolezinhos” somente
são capazes de causar tumultos quando marcados previamente
pela internet e com grande antecedência, para viabilizar o
conhecimento da data e local e conseguir a adesão de muitos
jovens. Tanto é verdade que os centros comerciais têm
conseguido monitorar as referidas manifestações e evitá-las,
seja através de liminares específicas, seja fechando as portas
do estabelecimento no dia marcado para o evento.
Salienta-se, ainda, que, caso a finalidade da referida
portaria fosse outra que não evitar os “rolezinhos”, o
magistrado teria estendido as restrições para os outros centros
comerciais da cidade, além de aplicá-la nas vésperas do Natal,
Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, dentre outras
datas específicas nas quais os shoppings ficam notoriamente
cheios.
Quanto à desproporcionalidade em sentido estrito,
de um lado está o interesse dos centros comerciais em evitar
os “rolezinhos” e eventuais prejuízos, sob o argumento de
proteger a integridade física das crianças e adolescentes. Do
outro lado da balança, estão o direito de ir e vir e o direito ao
lazer, além do interesse dos pais em decidir o que é melhor
para seus filhos.
Em tese, o direito à integridade física pode ter mais
peso do que o direito de ir e vir ou do direito ao lazer. Contudo,
no caso dos autos, o impedimeto à entrada e permanência de
crianças e adolescentes em centros comerciais não evita
eventuais danos à integridade física dos menores. Pelo
contrário, se os pais não podem acompanhá-los, estes ficarão
nas ruas ou parques - expondo-se a riscos ainda maiores - ou
ficarão em casa privados do convívio com outras crianças e
adolescentes e do lazer.
Assim, o conflito entre o direito à integridade física
dos menores e o direito ao lazer é apenas aparente. Na
verdade, o único interesse protegido é o econômico dos centros
comerciais, conforme se verifica pela transcrição da seguinte
disposição da mencionada portaria:
4º) Adolescentes que, respeitado o limite etário
estabelecido nesta portaria e presentes nos centros comerciais
aqui referido apresentem conduta geradora de tumultos,
desassossego, perturbação ou risco de qualquer natureza aos

demais frequentadores dos shopping centers, deverão ser
prontamente removidos do local e submetidos ao crivo da
autoridade policial para registro e posterior apuração de atos
infracionais que tenham cometido;
Portanto, o interesse econômico dos centros
comerciais é de valor menor, no caso em tela, do que o direito
das crianças e adolescentes de ir e vir e o direito ao lazer.
Sendo que, pelo menos em tese, a integridade física dos
menores estaria mais em risco nas ruas do que nos centros
comerciais.
Assim, a Portaria nº 1/2015, alterada pela Portaria
nº 2/2015, é manifesta e evidentemente violadora do princípio
da proporcionalidade.
4. Por fim, no que tange ao risco de dano
irreparável ou de difícil reparação para justificar a liminar,
verifica-se sua presença.
Crianças e adolescentes de até 13 (treze) anos não
podem frequentar determinados centros comerciais da cidade
se os pais ou responsáveis não puderem acompanhá-los. Os
maiores de 15 (quinze) anos que não possuem cédula original
de identidade não podem entrar ou permanecer sem o
acompanhamento de um adulto. Imagina aqueles que não têm
sequer registro de nascimento! Então, se os pais trabalham às
sextas-feiras e sábados, a criança fica impedida de ir a um
shopping, mesmo que os pais acreditem na sua maturidade
para tanto.
Tal portaria afeta, principalmente, jovens de
comunidades carentes e mais distantes, que não têm outras
opções de lazer e não podem, muitas vezes contar com os pais
para leva-los e permanecer com eles no referido
estabelecimento.
A cidade, com o tempo, passa a se acostumar com a
impossibilidade de crianças e adolescentes irem ou
permanecerem em determinados shoppings da localidade sem
estarem acompanhados ou identificados.
Além disso, com o indeferimento da liminar pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, o mérito pode ficar

prejudicado pelo tempo, em razão do prazo de vigência da
portaria. Isso significa que portarias como ora questionada
poderiam vigorar por certo espaço de tempo em outras cidades
ou em outros momentos.
Assim, a liminar é imprescindível para restabelecer a
legalidade, no sentido de respeitar o poder familiar e impedir
restrições à entrada, em centros comerciais, de crianças e
adolescentes que, mesmo em grupo, ajam de forma pacífica.

corpus.

5. Ante o exposto, deixo de conhecer do habeas

Entretanto, concedo a ordem liminar de ofício para
suspender os efeitos das Portarias nº 1/2015 e nº 2/2015 da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ribeirão Preto, a
fim de restabelecer o integral direito de locomoção de todas as
crianças e adolescentes.
Publique-se e intimem-se. Oficie-se ao Juízo, por fax
e com urgência.
Ciência ao MPF.
Brasília (DF), 05 de junho de 2015.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator

8. Mensagem Final

Mensagem Final

Agradecimentos

O Centro de Apoio da Criança e do Adolescente e da
Educação aproveita o ensejo para agradecer e parabenizar
todos aqueles que, ao longo destes 25 anos de existência do
Estatuto da Criança e do Adolescente, contribuíram para sua
efetiva e integral implementação, em especial aos membros do
Ministério Público, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do
Brasil, Delegados de Polícia, Conselhos de Direitos da Criança e
do Adolescente e Tutelares, gestores e servidores públicos,
dirigentes e funcionários de entidades de atendimento e
mesmo cidadãos anônimos que, de alguma forma, dedicaram
esforços para transformar - para melhor - a vida de nossas
crianças e adolescentes.
Estamos convictos que a jornada rumo à tão
sonhada “proteção integral” infanto-juvenil ainda está em seu
início, e muito ainda há por fazer, razão pela qual, mais do que
nunca, devemos nos unir na luta por este ideal que, além de
um “dever de todos”, em última análise encerra a esperança de
um futuro melhor para o Brasil.

E como estamos diante de uma tarefa que não tem
fim, vale transcrever o pensamento do imortal Berthold Brecht:
Há aqueles que lutam um dia e são bons, há outros
que lutam um ano e são melhores, há os que lutam
muitos anos e são muito melhores. Mas há os que
lutam toda a vida... e estes são imprescindíveis.

Para finalizar, sendo o momento também propício
para um registro histórico, gostaríamos de lembrar e
homenagear todos aqueles membros do Ministério Público do
Estado do Paraná e servidores que, com muito amor, dedicação
e perseverança, atuaram neste Centro de Apoio ao longo de
todos esses anos, compartilhando conosco esse verdadeiro
ideal de vida.
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