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~ 1° É obrigatória a escolarização e
a profissionalização, devendo, sempre
que possível, ser utilizados os recur
sos existentes na comunidade.
§ 20 A medida não comporta prazo
determinado. aplicando-se, no que
couber, as disposições relativas à in
ternação.

gill1e de semiliberdade ou de liberda
de assistida.
§ 5" A liberação será compulsória
aos 21 (vinte e um) anos de idade.
6° Em qualquer hipótese a desin
ternação será precedida de autoriza
ção judicial, ouvido o Ministério PÚ
blieo.

*

Art. 122. A medida de internação

• V. arts. 121, § 2°, e 124.

Seção VII
Da internação
Art. 121. A internação consl!tul
medida privativa da liherdade, su
jeita aos princípios de brevidade, ex
cepcionalidade e respeito à condi
ção peculiar de pessoa em desen
volvimento.
•

V, art. 227, § 3°, V, CF.

§ 1° Será permitida a realização de
atividades externas. a critério da equi
pe técnica da entidade. salvo expres
sa determinaçãojudici<ll em contrário.

só podcrá ser aplicada quando:
I tratar-sede ato infracional çome
tido mediante grave ameaça ou vio
lência li pessoa:
11 - por reiteração no eometimento
de outras infrações graves; .
111- por descumprimento reiterado
e injustificável da medida anterior
mente imposta.
§ 10 0 prazo de internação na hipó
tese do inciso III deste artigo não po
derá ser superior a J (três) meses.
2" Em nenhuma hiplítese será apli
cada a interna,·fio. havendo outra me
dida adequada.

*

Art. 123. /\ internação devcr<Í scr

• V, arts, 94, 100 e 113,

§ 2° A medida nào comporta prazo
determinado. devendo sua manuten
ção ser reavaliada. mediante decisão
fundamentada. no máximo a cada 6
(seis) meses.
•

V, art. 94. XIV.

cumprida em entidade exclusiva para
adolescentes. em local distinto daquc
le destinado ao ahrigo. ohcdecida ri
gorosa scparação por critérios de ida
de, compleição física e gravidade da
infraçfio.

~ )0

Em nenhuma hipótese;) perÍo.
do máximo de internação c,xceder,í a
;\ (I rês) anos.
• V, arts, 108 e 183.

*

4" Atingido o limite estabelecido
no parágrafo anterior. o adolescentc
deverá ser libcrado. eolocado em re
-56

•

V. arts, 101, parágrafo único, e 185,

§ 1u •
1'l\r:í~rllrO

línit'o. Durallte () perío
dodl' illh:rn'l(;i1o. inclusive provís,íria.
sn.to ohrigatórias alivida.!..:s pl'dag!;
t!il'as.
•

V. arts, 94. X e Xl. 124, XI e XII, e 208.
VIII.

AI·t. 124. São direitos do adolesçcn
te privado de liberdade, entre outros,
os seguintes:
I-cntrevistar-se pessoalmente com
o representante do Ministério Públi
co;
•

V. art. 141,

x - habitar alojamento em condi
ções adequadas de higiene e salubri
dade:
•

•

11 - petidonar diretamente a qual
quer autoridade;
•
•

V, art. 246.
V, art, 5°. XXXIV, a, CF.

111- avistar-se reservadamente com
seu defensor;

• v,

art. 246.

IV - ser informado de sua situação
processual, sempre que solicitada;
•

V, art. 94, XV.

V ser tnltado
nida"e:
•

respeito c di~

V, arts. 15, 17, 18 e 94. IV,

VI -- pCrlll<II1l'CCI' internado na nles
ma localidade ou naquela mais prúxi
ma ao domicílio de seus pais ou res
ponsável:
•

V, arts. 94, V, e 185, § 1".

VII receher visitas, ao menos se
lllalwll11entc:
•

V. art, 246.

VIII, c()rrc~p()l1der-sc COIll seus
familiares e al\lig()~:
•

V, ar!.

IX
sários
•

:1

2~6,

ter ;llTSSO aos ohjetos lIl'ces
higienc c asseio 'pessoal:

V. art, 94, VII.

V. arts, 94, X, 123, parágrafo único,
208, VIII, e 246,

XII rcaliLar atividades culturais,
esportivas e de lazer:
•

V. arts. 94, XI, e 123, parágrafo único.

XIII - ter acesso aos meios de co
municação social;
XIV - receber assistência religiosa,
segundo a slIa crença, e desde que
assim o deseje;
•
•

COI11

V. art, 94, VII.

XI - receber escolarização e profis
sional ização;

V, art, 94, XII.
V art, 5", VI, CF.

X V - manter a posse de seus ohje
los pessoais e dispor de local segl'lrtl
para guanlá-Ias, recchclldo eOIllI)!'(I
v;lntc daqueles porventura deposita
dos elll poder da elllidade:
•

V, art. 94. XVII.

XV I reccber. quando de sua de
sinternação, os doçumcntos pessoais
indispcnsáveis vida cm socicdade.
~ 1° Em nenhum caso haverá incoIllunicahilidade.
~ 2" /\ autoridade judiciária poder<i
sllspendçr lemporariamente a vísil;1.
inclllsivl: de pais ou respollslivcl, se
cxislin:1lI Illotivo;, sérios e fUlldados
d.: sua prl'jlldil'íalidad.: aos illtl'rl'sSCS
do adolcsCl~ntc.

u
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internos, cabendo-lhe adotar as medi
das adequadas de contenção e segu
rança.

ou de seu representante legal, ou do
Ministério Público.

Capítulo V
DA REMISSÃO

TÍTULO IV
DAS MEDIDAS PERTINENTES
AOS PAIS OU RESPONSÁVEL

•

Art. 126. Antes de iniciado o pro
cedimento judicial para apuração de
ato infracional, o representante do
Ministério Público poderá conceder a
remissão. como forma de exelusão do
processo. atendendo às cin:ullstfmcias
e conseqüências do fato. ao contexto
social. bem como à personalidade do
adolescente e sua maior ou menor
participação no ato infracional.

Art. 129. São medidas aplicáveis
aos pais ou responsável:

• V. arts. 180, 11, 181 e 201, I.

Parágrafo único. Iniciado o pro
cedimento, a concessão da remissão
pela autoridade judiciária importa
rá na suspensão ou extinção do pro
cesso.
o

V.arts.l10,111e181a190,

V. art. 188.

Art. 127. A remissão não implica
necessariamenle o reconhCl'i mcnto ou
comprovação da responsahi Iidade.
nem pn:valcce para deilo de <lnteL'<:
dentes. podendo incluire\'cntualmcn
te a aplicação de qualquer das medi
das previstas em lei. exceto a coloca
ção em regime de semiliberdade e a
internação.

V. art. 136, tI.
I - encaminhamento a programa
oficial ou comunitário de proteção li
família:
11- inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicôma
nos;
IIJ encaminhamento a tratamento
psicológico ou psiquiátrico:
IV encaminhamento a cursos ou
programas de orientação;
V ohrigação de matricular o filho
ou pupi lo e acompanhar sua freqüên
cia c aproveit<lmento escolar:
•

o

Art. 128. A mcdida aplicada por
força da remissão poderá ser revista
judicialmente. a qualquer tempo. me
diante pedido expresso do adolescente
-58

(1hriga~'ão

de ellcaminhar a
crian~'a ou adoleseentc a IratamenlO
especializado;
VII advertência;
VI

• V. art. 115.

VII I

perda da guurda:

• V, art,35.

IX

• V. arts, 101, 112 e 114.

V, art. 55.

•

destituição da tutela;
V. arts. 164 e 169,

X suspel1são ou destituição do
p:ítTio poder.

• v, arts.

155 a 163.

o

V. arts. 1,635 a 1.638, CC12002.

Art. 133. Para a candidatura a mem
bro do Conselho Tutelar, serão exigi
dos os seguintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a 21 (vintc e um)
anos;
111 - residir no município.

Parágrafo único. Na aplicação das
medidas previstas nos incisos IX e X
deste artigo. observar-se-lÍ o disposto
nos arts, 23 e 24.

Art. 130. Verificada a hipótese de
maus-tratos. opressão ou abuso sexual
impostos pelos pais ou responsável,
a autoridade judiciária poderá deter
minar. como medida cautelar, o afas
tamento do agressor da moradia co
mum.

Art. 134. Lci Municipal disporá
sobre local, dia e horário de funciona
mento do Conselho Tutelar, inclusi
ve quanto a eventual remuneração de
seus membros,
•

V. arts, 796 a 811, CPC.

IJarágrafo único. Constará da Lei
Orçamentária Municipal previsão dos
recursos necessários ao funcionamen
to do Conselho Tutelar.
Art. 135. O exercício efetivo da
função de conselheiro constituirá ser
viço público relevante, estabelecerá
presunção de idoneidade moral e as
segurará prisão especial, em caso de
crime comum. até o julgamento defi
nitivo.

TÍTULO V
DO CONSELHO TUTELAR
Capítulo I
DlSPOSIÇÕt<:S GERAIS
Art. 131. O Conselho Tutelar é ór
gão permanente e autônomo. não ju
risdicional. encarregado pela socie
dade de zelar pclo cUlllprill1el1tt) dos
direilos da criança e do adolcsl:cnte,
del'inidos nesta Lei.

C:lpílnlo 11
nAS ATIUIHIH,'ÚES
I){) CONSELHO

V, arts, 259 e 262.
V, Ras, 75/2001, CONANDA (Criação
e luncionamento dos Conselhos Tu
telares).

Ar!. 13(,. Sã,) alribuiçües do
selim Tutelar:

AI'I. 132. Em cada MUl1icípio have

n:í.

V. art. 30, I e 11, CF.

COII

• V. arts, 13.95 e 194,

mínimo. um Conselho Tutelar
composto de cinco memhros. eSl:olhi ..
dos peJa comunidade local para 111<111
dato de três anos, permitida uma re
condução,
110

atender as crianças e adolescen
tes nas hipóteses previ~tas nos arts. 9R
e 105, aplicando as medidas previs
tas no arl. 101, I a Vil;
I I at:l1der e a<~ollseJhar os pai:" ou /.;L;:-~
respollsavcl, apllcando as I1lCdldas(.~, \'~"'~f:
(;
prcvistasl1oarLI29.laVII:
7.;J;;/
(.,14\
_,
'

Artigo com redação determinada pela

lei 8.242/1991,
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111 - promover a execução de suas
decisões, podendo para tanto:
tI) requisitar serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço so
cial, previdência, trabalho e seguran
ça;
b) representar junto à autoridade
judiciária nos casos de descumpri
mento injustificado de suas delibera
ções;
IV - encaminhar ao Ministério PÚ
blico notícia de fato que constitua in
fração administrativa ou penal contra
os direitos da criança ou adolescente:
V encaminhar à autoridade judi
ciária os casos de sua competência;
• V. art. 148, VII.

VI - providenciar a medida estabe
lecida pela autoridade judiciária, den
tre as previstas no art. 101, de I a VI,
para o adolescente autor de ato infra
cional;
•

V. art. 112, VIL

VII - expedir notificações:
VIII - requisitar certiJões de nas
cimento e de úhito de criança ou ado
lescente quando necessário:
•

XI representar :\0 Ministério PÚ
hlico, para efeito das ações de perda
ou suspensão do pátrio poder.
•
•

V. arts. 155 a 163.
V. arts. 1.635 a 1.638, CC/2002.

Art. 137. As decisões do Conselho
Tutelar somente poderão ser revistas
pela autoridade judiciária a pedido de
quem tenha legítimo interesse.
•

I)arágraro único. Estende-se () im
pedimento do conselheiro, na forma
deste artigo, em relação à autoridade
judiciária e ao representante do Mi
nistério Público com atuação na Jus
tiça da Infância e da Juventude. em
exercíeio na Comarca, Foro Regional
ou Distrital.

TÍTULO VI
DO ACESSO À JUSTIÇA

V. art. 5°, XXXV, CF.

Capítulo 111

Capítulo I

DA COMPETÊNCIA
Art. 138. Aplica-se ao Conselho
Tutelar a regra de competência cons
tante do art. 147.
Capítulo IV

I)A ESCOLHA DOS
CONSELHEIROS
ArL 139. O processo para a esco
lha dos membros do Conselho Tute
lar será estabelecido em lei municipal
e realizado sob a responsabilidade do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do !\úo!cscente. e a fiscali
zação do Ministério púhlico.

V. arts. 102e 148, parágrafo único, h.

IX assessorar o Poder Executivo
local na elahoração da proposta orça
ment<Íria para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e
do adolescente:
X - representar. ellllJomc da pessoa
e da ramília. cOlJtra a violação dos
direitos previstos no al'I. 220. § ;10, 11.
da Constituição Federal:
• V. arts. 201. V.
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•

Artigo com redação determinada pela
Lei 8.242/1991.
V. art. 30, I , CF.

Capítulo V
UOS II\<JI>EDIMENTOS

Art. 1411. São impedidos de servir
no mesmo Conselho marido e ll1ulher.
ascendentes c descendentes. sogro e
!!.enro ou nora. irmflos. cunhados. du
;:anle o cUllhadio. tio e sobrinho. pa
drasto ou madrasta e enteado.

DISPOSIÇÜES GERAIS
Art. 141. É garantido o acesso de
toda criança ou adolescente à Defen
soria Pública, ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário, por qualquer de
seus órgãos.
•

V. arts. 5°, XXXV, e 134, CF.

~

10 !\ assistênci<J judiciária gratui

pais. tutores ou curadores, na fi.lrl11a da
fegislaçfío civil ou processual.

,

0
§ 2 As ações judiciais da í,;ompe
t(-!lcia da Justiça da Infância e da Ju
ventude são isentas de custas c emo
lumentos. ressalvada a hip<Ítese de li
tigflllcia de l1l:í-fé.

,

V. art. 17, CPC.

Art. 142. Os Illenores de 16 (dezes
seis) anos serflo .representados (' os
maiores de 16 (dezesseis) e menores de
21 (vinte e Ulll) anos assistidos pnrsells

V. art. 2°.
V. arts. 8° e 9°, I, CPC.

•

V. arts. 3°, 4°, 1.634, V, 1.690, caput,
1.747, I, e 1,774, CC/2002.

Parágrafo único. A autoridade
judiciária dará curador especial à
criança ou adolescente, sempre que os
interesses destes colidirem com os de
seus pais ou responsável, ou quando
carecer de representação ou assistên.
cia legal ainda que eventual.
*

V. art. 9Q , I, CPC.
V. art. 1.692, CC12002.
V. art. 33, CPP.

Art. 143. É vedada a divulgação de
atos judiciais, policiais e administra
tivos que digam respeito a crianças e
adolescentes a que se atribua autoria
úe ato infracional.

ta será prestada aos que dela necessi
tarcm, através dc defensor público ou
advogado nomeado.
V. arts. 111, 159 e 206.
V. art. 5", LXXIV, CF.
V. Lei 1.060/1950 (Assistência Judi
ciária).

*
•

*

•

V. art. 247.
V. art. 5°, LX, CF.
V. art. 155. CPC.

Parágrafo único. Qualquer notícia
a respeito do falo n[ío poderá identifi
car a crian~'a ou adolescente. vcdan
úo-se fotografia, referência a Ilome.
apelido. filiaçfío. parentesco. residên
cia e, inclusivc. inidais do nome e so
hrenomc.
•

Parágrafo único com redação determi
nada pela Lei 10.764/2003.

Art. 144. !\ expediçflo de c(lpia ou
certidiío de aios a que se rekre o arti
go anterior somente scr<Í deferida pela
autoridade judiciária competente. se
d('~non.strado o interesse e justi fi cada r: ---;;-.-..... .
a IlIlahdade.
/.\,,;..:::....,,:: (?'')...
I '~.R
~.(l· ..
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*

Capítulo 11
DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA
E DA JUVENTUDE

1° Nos casos de ato infracional.
será competente a autoridade do lugar
da ação ou omissão, observadas as
regras de conexão, continência e pre
venção.

Seção I

•

Disposições gerais
Art. 145. Os Estados e o Distrito
Federal poderão criar varas especiali
zadas e exclusivas da infância e da
juventude, cabendo ao Poder Judiciá
rio estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-Ias de
infra-estrutura e dispor sobre o aten
dimento, inclusive em plantões.
•

V. art. 150.
V. art. 96, I, b e d, CF.
V. art. 172, § 2°, CPC.

Seção li
Do Juiz
Art. 146. A autoridade a que se re
fere esta Lei é o Juiz da Infânci:. e da
Juventude, ou o Juiz que exerce essa
função, na forma da Lei de Organiza
ção Judiciária local.

V. arts. 76, 77 e 83, CPP.

§ 2° A execução das medidas pode
rá ser delegada à autoridade compe
tente da residência dos pais ou respon
sável, ou do local onde sediar-se a
entidade que abrigar a criança ou mlo
lescente.
•

*

V. art. 124, VI.

3° Em caso de infração cometida
através de transmissão simultânea de
rádio ou televisão, que atinja mais de
uma comarca, senl competente. para
apl icação da penalidade. a autorida
de judiciária do local da sede estadual
da emissora ou rede, tendo a sentcn,;a
eficácia para todas as transmissoras ou
retransmissoras do respectivo Estado.
•

V. arts. 247. § 2°, 253 e 254.

Art. 148. A Justi~'a da Infância c da
Juventude é competcnte para:
• V. arts. 141 e 198.
V. Súmula 108, STJ.

• V. arts. 101 e 262.
• V. Súmula 108, STJ.

Art. 147. A competência será de
terminada:
• V. art. 138.

pelo domicíl io dos pais ou res
ponsável:
• V. arts. 70 a 74 e 76, CC/2002.

11 pelo lugar ondc se enconlre a
nian<;" ou adolescente. ü falta dos pais
ou respollsável.

conhecer de represcnlaçflCs pro
movidas pelo Ministério Público. p:1I':1
apur<lí;ão de ato infracional atribuído
a adolesccnte. aplicando as mcdidas
cahíveis:
•

•

art,209;
•

• V, art. 126, parágrafo único.

V. arts. 208 a 224.

V conhecer de ações decorrentes
de irregularidades em entidades de
atendimento, aplicando as medidas
cabíveis;
•

V. arts. 97, 191 a 193.

VI

aplicar penalidades adminis
trativas nos casos de infrações contra
norma de proteção a criança ou ado
lescentes;
•

• V. art. 136,111, b, e V.

J>anígrafo único. Quando se tratar
de crian~'a ou adolescente nas hipóte
ses do ar!. 9R. é tamhém competente
a Justiça da Inffll1da e da .Juventude
para () fim de:
li) conhecer de pedidos dc guarda c
tutela:

V, arts. 1.583 a 1.590, 1.611, 1.612,
1.616, 1.638 e U28 a 1.766, CC12002.

c) suprir a capacidade ou o consen
timento para o casamento;
•

V. art. 1.519. CC/2002.

d) conhecer de pedidos baseados
em discordância paterna ou materna,
em relação ao exercício do pátrio po
der:
•

V. art. 21.
V. art. 1.631, parágrafo único, CC/
2002,

e) conceder a emancipação, nos ter
mos da lei civil, quando faltarem os
pais;
•
•
•

V. arts. 98 a 102, 194 a 197 e 245 a
258.

V1I conhecer de casos encamí nha
dos pelo Conselho Tutelar, aplicando
as medidas cabíveis.

•

• V. arts. 24, 35, 38 e 155 a 164.
•

V. arts. 33, § 10, e 39 a 52.

IV conhecer de ações civis fun
dadas em interesses individuais. difu
sos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente, observado o disposto no

V. arts. 105. 112, 136, V, 182 e 262

11 conceder a remissão, COIllO for··
ma de suspensão ou extinção do pro
cesso:

-62

1II conhecer de pedidos de ado
ção e seus incidentes;

V. art. 20, parágrafo único.
V. art. 1.112, t, CPC.
V. arts. 30, 4°, 5°, parágrafo único, I,
go, li. 1.635, 11, e 1.763, I, CC12002,
V. arts. 29, IV, e 89 a 91, Lei 6.015/
1973 (Lei de Registros Públicos).

J) designar curador especial em ca
sos de apresentação de queixa ou re
presenta<,:ão. ou de outros procedi
mentos judiciais ou eXlrajudieiais em
que haja inleresses de criança ou ado
lescente:

V. arts. 33 a 38 e 165 a 170.
V. arts. 1.583 a 1.590, 1.612, 1.616,
1.634, 11, e 1.728 a 1.734, CC/2002.

li) L'onhccer de açücs de dcstiIUi~'iio
do p:Ílrio poder, perda oUll1odificação
da tutcla ou guarda:

-63

V. art. 142, parágrafo único.
• V. arts. 1.767 a 1.779, CC/2002.
• V. art. 39, CPP.

g) conhecer de ações de alimcntos;
•

V. art. 201,111.
V. arts. 1.694 a 1.710, CC/2002.
V. art. 100, li. CPC.
V. Lei 5.478/1968 (Ação de
mentos).

Lei 8.069/1990 - ECA
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11) determinar o cancelamento, a
retificação e o suprimento dos regis
tros de nascimento e óbito.

• V. art. 102.
• V. arts. 50 a 66,77 a 88, e 109 a 113,
Lei 6.015/1973 (Lei de Registros PÚ
blicos).
Art. 149. Compete à autoridade
judiciária disciplinar, através de por
taria, ou autorizar, mediante alvará:
• V. art. 199.
1 - a entrada e permanência de
criança ou adolescente, desacompa
nhado dos pais ou responsável. em:
a) estádio, ginásio e campo despor
tivo:
h) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmen
te diversões eletrônicas;
e) estúdios cinemutogníficos. de
teatro, rádio e televisão:
11- a participação de criança e ado
lescente em:
a) espetáculos públicos c seus en
SaiOS:

h) certames de beleza.

§ 1° Para os lins do disposto neste
artigo, a autoridade judiciária levará
em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
h) as peculiaridades locais:
c) a existência de instalações ade
quadas:
d) o tipo de freqüência habitual ao
local:
(') a adequaç:1(} do ambiente a en'n
lUal participaç:1o ou freqliência de
crianças e adolescentes:
f) a natureza do espetáculo.

§ 2° As medidas adotadas na con
formidade deste artigo deverão ser
fundamentadas, caso a caso, vedadas
as determinações de caráter geral.

Seção 111
Dos serviços auxiliares
Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário.
na elaboração de sua proposta orça
mentária, prcver recursos para manu
tenção de equipe interprofissional.
destinada a assessorar a Justiça da
Infância e da Juventude.

Art. 153. Se a medida judicial a ser
adotada não corresponder a procedi
mento previsto nesta ou em outra lei,
a autoridade judiciária poderá inves
tigar os ratos e ordcnar de ofício as
providências ne.cessárias, ouvido ()
Ministério Público.
Art. 154. Aplica-se às multas o dis
posto no art. 214.

Art. 151. Compete à equipe intcr
profissional, dentre outras atribuições
que lhe forem reservadas pela legis
lação local. fornecer subsídios por
escrito, mediante laudos. ou verbal
mente. na audiência, e bem assim dc
senvolvertrabalhos de aconsclhamcll
to, orientação. encaminhamento, pre
venção e outros, tudo soh 11 imediata
suhordinação à autoridadc judici;íria,
assegurada a livre manifestação do
ponto de vista técnico.
• V.arts. 161,§1°, 162,§1", 167e186,
§ 4°.
Capítulo 111

DOS PROCEDIMENTOS
Seção)

Disposições gerais
Art. 152. Aos procedimentos re!,u
lados nesta Lci aplicam-se subsidia
riamente as normas gerais prcvistas na
legislação processual pertinente.

•

V. arts. 245 a 258.

Seção 11
Da perda e da suspensão
do pátrio poder

• V. arts. 96, t, b, e 99, § 1°, CF.

Art. 157. Havendo motivo grave,
poderá a autoridade judiciária, ouvi
do o Ministério Público, decretar a
suspcnsão do pátrio poder, liminar ou
ineidcntalmente, até o julgamento
delinitivo da causa, licando a criança
ou adolescente confiado a pessoa idô
nea, mediante tenno de responsabili
dade.

• V. arts. 1.635 a 1.638, CC/2002.
Art. 155. O procedimento para a
perda ou a suspensão do pátrio poder
tcní início por provocação do Minis
tério Público ou de quem tenha legíti
mo interessc.
V. arts. 22 a 24 e 136. XI.
• V. arts. 1.635, V, 1.637 e 1.638, CC/
2002.
Art. 15ft, A petição inicial índica

r;í;

I a autoridadc judiciária a quc for
dirigida:
1i o nome, oestado civil, a profis
. I'cncla
. do requerente c do
são C a reSlt
requerido. dispensada a quali Ilcaç:1o
em se tratando de pedido formulado
porrepresentante do Ministério Púhli
co:
111 a l'xposição sumária do fato c
o pedido:
IV as provas que scrão produzi
da,.. oferccendo. dcsdc logo. o rol de
testemunhas e documentos.
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V.

arts. 32 e 33, § 2°.

Art. 158. O requerido será citado
para, no prazo de 10 (dez) dias, ofere
cer resposta escrita, indicando as pro
vas a serem produzidas e oferecendo
desde logo o rol de testemunhas e
documentos.
Parágrafo único. Deverão ser e,.
gotados todos os meios para a citação
pessoal.
Art. 159, Se o requerido não tiver
possihilídadc de constituir advogado.
sem prejuízo do pr6prio sustemo e de
sua família, poderá requerer. em car
tôrio, que lhe scja nOllleado dativo, ao
qual inclllllhiní li apresellta~':1() de res
posta, contando-se o prazo li partir da
intimaç:1o do despacho de nomeação.
• V. art. 5°, LXXIV, CF.
• V. art. 4°, § 1°, Lei 1.060/1950 (Assis
tência Judiciária).
Art. 160. Sendo necessário, a auto
ridade judiciária requisitará de qual
qucr repartição ou órgão público a
apresentação de documento que inte
resse à causa, de ofício ou a requeri
mento das partes ou do Ministério
púhlico.
Art. 161. Não sendo contcsta(!~; ,f~ L--,:: ?:'À
pedido, a autoridade judiciár(~~-:ífr~~>,.;,{<.~

~(~~(~ )~
~ ~_./

/.)'
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vista dos autos ao Ministério Público.
por 5 (cinco) dias. salvo quando este
for o requerente. decidindo em igual
prazo.
~ 1° Havendo necessidade. a auto
ridade judiciária poderá determinar a
realização de estudo social ou perícia
por equipe interprofissional, bem
como a oitiva de testemunhas.
•

Art. 163. A sentença que decretar
a perda ou a suspensJo do pátrio po
der será averbada à margem Jo regis
tro de nascimento da criança ou ado
lescente.
V. art. 47. § 2°.
V. art. 102. ilem 6°. lei 6.015/1973 (lei
de Registros Públicos).

V. art. 151.

§ 2° Se o pedido importar em modi
ficação de guarda. será obrigatória.
desde que possível e razoável, a oitiva
da criança ou adolescente.
*

dala para sua leilUra no prazo máxi
mo de 5 (cinco) dias.

V. art. 28. § 1°.

Art. 162. Apresentada a resposta,
a allloridade judiciária dará vista dos
autos ao Ministério Público, por 5
(cinco) dias, salvo quando este for n
requerente, designando, desde logo,
audiência de instrução e julgamento.
§ 1° A requerimento de qualquer das
partes. do Ministério Público. ou de
ofício, a autoridade judiciária poderá
determinar a realização de estudo so
cial ou, se possível. de perícia por
equipe interprofissional.
§ 2° Na audiência. presentes as par
tes e o Ministério Público. serão ou
vidas as tcstemunhas. colhendo-se
ol"<llmente o parecer técnico. sal vo
quando apreselllado por escrito, ma
nifestando-se sucessivamente n re
querente, o requerido e o Ministério
Público. pelo temro ele 20 (vinte) mi
nutos cada um. prorrogável por mais
10 (dez). A decisão será proferida na
audiência, podendo a autoridade judi
ciária, excepcionalmente, designar

Seção III
Da destituição da tutela
Art. 164. Na destituição Ja tutela,
observar-se-á o procedimento para a
remoção de tulor previsto na lei pro
cessual eivil e. no que couber, o dis
pOSlo na seção anterior.
•
•

V. arts. 24 e 38
V. art. 1.766. CC/2002.
V. arts. 1.194 a 1.198, CPC.

Seção IV
Da colocação em família
substituta
Art. I(J5. São requisitos para a UH!
cessão de pedidos de t'olocação em
família suhstitulu:
•

V. arts. 28 a 52.

1- qualificação completa do reque
rente e de seu eventual d'lIljuge. ou
companheiro. com expressa anuêlll'ia
deste:
•

V. art. 42, §§ 2° e 4".

11 _. imlica\'ão de evenlual parentes
co do requerente c de seu cônjuge, ou
companheiro. com a criança ou ado

lesccnlc, especificando se tem ou não
parente vivo;
*

cessão de guarda provisória, bem
como, no caso de adoção, sobre o es
tágio de convivência.

V. art. 28. § 2°.

•

111 - qualificação completa da
criança ou aJolescente e Je seus pais,
se conhecidos;
IV ínJicação do cartório onde foi
inscrito nascimento. anexando. se
possível, uma cópia da respectiva cer
tidão;
•

V. art. 102. § 1°.

•

Pm'úgrafo línko. Na hipôtcse Je
concordflncia dos pais, eles serão ou
vidos pela autoridade juJiciária e
pelo representante do Ministério
I'liblico, tOlllando-se por termo as
declaraçtíes.
t\rt. 167. A lIl1toridaJe judiciária,
de ofício ou <I requerimento das par
tes ou do Ministério Ptíhlicll, determi
Ilar;í li rcalizal.;ão de eslllllo sOéÍal ou.
se possível. perícia por equirc inter
profissional, decidindo sohre a COl!.

V. art. 28, § 1°.

Art. 169. Nas hiróteses em que a
destituição Ja tutela, a perJa ou a sus
pensão do pátrio poder constituir pres
suposto lógico da medida principal de
eoloeaçJo em família substituta. será
ohservado () procedimenlo contradi
tório previsto lias seçfies 11 e iII deste
Capítulo,

V. arts. 39 a 52.

Art. 166. Se os pais forem 1~llcci
Jos, tiverem sido destituídos ou sus.
pensos Jo pálrio poJer, ou houverem
aderido expressamente ao pedido Je
colocação em família substituta. este
podení ser li lI"IllllI ado Jiretalllcnte em
l:artôrio, em petição assinada pelos
pníprios requerentes.

V. art. 46.

Art. 168. Apresentado o relatório
social ou o laudo pericial, e ouvida.
sempre que possível, a criança ou o
adolescente, dar-se-á vista dos autos
ao Ministério Público. pelo prazo de
5 (cinco) dias, decidindo a aulorida
Je judiciária em igual prazo.

V - Jeclaração sobre a ex istência de
hens, direitos ou renJimentos relati
vos li criança ou [lO adolescente.
Parágrafo único. Em se tratando
de adoçJo. observar-se-Jo também os
requisitos específicos.
•

L(·j 11.069/1990

Parágrafo único. A perda ou a
l!1odificaçfio Ja guarda poJerá ser
decretada nos mesmos autos do pro
ceJill1enlo. ohscrvado o disposto no
:111.15.

AI·t. 1711. Concedida a !!uarJa ou a
tutela, ohservar-se-á o disl~)SI() no arl.
12, e. quanto ü adoçfío. o contido 110
art. 47.
Seção V
I)a apuração (Il! ato inrracimllll
utribuído a adolescente
•

V. arts. 103 a 128.
V. Diretrizes de Riad.
V. Regras de Beijing.

Arl. 171. O adolescente apreendi
do por força de ordem judicial será. __:----i

.
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desde logo, encaminhado à autorida
de judiciária.
• V. art. 106.

Art. 172. O adolescente apreendi
doem flagrante de ato infracional será,
desde logo, encaminhado à autorida
de policial competente.
•

V. arts. 106 e 147. § 1°.

Parágrafo único. Havendo repar
tição policial especializada para aten
dimento de adolescente e em se tra
tando de ato infracional praticado em
co-autoria com maior, prevalecerá a
atribuição da repartição especializa
da, que, após as providências neces
sárias e conforme o caso, encaminha
rá o adulto à repartição policial pró
pria.
Art. 173. Em caso de tlagrante de
ato infracional cometido mediante
violência ou grave ameaça a pessoa.
a autoridade policial. selll prejuízo do
disposto nos arts. 106. parágrafo úni
co, e 107, deverá:
I - lavrar auto de apreensão. ouvi
dos as testemunhas e o adolescente:
11 apreender o produto e os instru
mentos da infração;
1/1 requisitar os exames ou perí
cias nccessário~ à comprovação da
materialidade c autoria da inl'nlí;iio.
J)arágrafo único. Nas demai s hi pó
teses de flagrante, a lavratura do auto
poderú ser substituída por boletim de
(lcorrência circunstanciada.
AI'I. 174. Compareccndo qualqucr
d()s pais ou respt)nsán::l. o adolt;scl'nte
será prontamente liberado pela auto
ridade policial. sob termo de compro-

missa e responsabilidade de sua apre
sentação ao representante do Minis
tério Público. no mesmo dia ou, sen
do impossível. no primeiro dia útil
imediato, cxccto quando. pela gravi
dade do ato infracional e sua repercus
são social, deva o adolescente perma
necer sob internação para garantia de
sua segurança pessoal ou manutenção
da ordem pública.
Art. 175. Em easode não-liberação,
a autoridade policial ene<lminharii,
desde logo, o adolescente ao represen
tante do Ministério Público, junta
mente com cópia do auto de apreen
são ou boletim de ocorrência.
§ I" Sendo impossível a apresenta
ção imediata, a autoridade pol icial
encaminharii o adolescente a entid"de
de atendimcnto. que I'arií a apresenta
ção ao representante do Ministério
Público no prazo de 24 (vinte c qua
tro) horas.
~ 2" Nas localidades onde não hou
ver entidade de atendimcnto. a <lpre
sentaç(io far-se-á pela autoridade po
liciaI. À falta de rcpartiçüo policial
especializada. () adolescente aguarda
rá a aprcsenl ação em dependência
scparada da dcstinada a maiores. não
podendo. em qualquer hipótese. exce
der () prai'.o referido no pnnígmfo an·
terior.

-68

•

V. arts. 185, §§ 1" e 2".

e 235.

Ar!. 176. Sendo o adolesccnte lihe
rado. a autoridade policial cncaminha
rá imediatamcnte ao representante d\!
I\linistério I'líblico clÍpia du auto de
aprecnsüo ou boletim de ocorrência.
•

V. art. 173.

Art. 177. Se, afastada a hipótese de
Jlagrante, houver indícios de partici
pação de adolescente da prática de ato
infracional, a auloridade policial en
caminhará ao representante do M inis
tério Público relatório das investiga
ções e demais documentos.
Art. 178. O adolescente a quem se
atribua autoria de ato inrracional não
poderá ser conduzido ou transporta
do em compartimento fechado de veí
culo policial. em condições atentató
rias à sua dignidade, ou que impli
quem risco à sua integridade física ou
mental. sob pena de responsabilidade.
• V. art. 232.

Art. 179. Apresentado o adolescen
te. o representante do Ministério Pú
blico. no mesmo dia e fi vista do auto
de apreensão, boletim de ocorrência
ou relallÍrio policial devidamellle au
luados pelo cartório iudidal e com
informação sobre os ~nteccdentcs do
adolesecnte. proccdení imediata e in
formalmente 11 sua oitiva e. cm sendo
possível. de seus pais ou responsável.
vítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de ni1o
apresentação. o representantc do Mi
nistério Púhlico notificará os pais ou
respolls<ívcis para apresenta~'ã() do
adolescente, podendo requisilar o
concurso da Polícias Civil e Miliwr.

11

conceder a remissão;

• V. art. 126, caput.

111 - representar à autoridade judi
eiiiria para a aplicação de medida
sóc io-educati va.
• V. arts. 112 a 125.

Art. 181. Promovido o arquivamen
to dos autos ou concedida a remissão
pelo representante do Ministério PÚ
blico, mediante termo fundamentado,
que conterá o resumo dos fatos, os
autos serão conclusos à autoridade
judiciária para homologação.
§ 10 Homologado o arquivamento
ou a remissão, a autoridade judiciária
determi nará, eon forme o caso, o eum
primento da medida.
•

V. arts. 101

e 112.

§ 2° Discordando. a autoridade ju
diciária farii remessa dos autos no Pro
curador-Gerai de Justiça, mediante
despacho fundall1clllado. e este oferc
cení representaçiio. designará outro
Illcmbro do Ministúio Público para
apresentá-Ia, ou ratificará o arquiva
mento ou a rcmissão, 4ue só então
eslar~l a autoridade judiciária ohriga
da a homologar.
,

V. art. 28, CPP.

r,;:

AI·t. 182. Se. por qualquer razão. o
representante do Ministério Púhlico
não promovcr o arquivamento ou con
ccder a rcmissão, olcreccní represen
taçiio il autoridade jlldichíria, propOIl
do a illsfallraçfio de procedilllenlo para
aplica~'ão da medida s(Ício-cdllcaliva

I proll1over () arquivall1ento dos
autos:

'1"e se afigul'<lr a mais adelJuada.
• V. art. 186. §§ 2° e 4".

Arl. 180. Adotadas as providências
a qUl' alude o artigo anterior, o repre
sentan1c do Ministério Plíb!ico pode
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*

• V. Súmula 108, STJ.

*

10 A representação será oferecida
por petição. que conterá o hreve resu
mo dos fatos e a classificação do ato
infracional e, quando necessário, o rol
de testemunhas, podendo ser deduzi
da oralmente. em sessão diária insta
lada pela autoridade judiciária.
2" A representação independe de
prova pré-constituída da autoria e
materialidade.

*

Art. 183. O prazo máximo e impror
rogável para a conclusão do procedi
mento, estando o adolescente interna
do provisoriamente, será de 45 (qua
renta e cinco) dias.
• V. arts. 106 a 108 e 235.

Art. 184. Oferecida a representn
ção. li autoridade judiciária designará
audiência de apresenta"iio do mloles
cente, decidindo. desde logo. sohre a
dccretação ou manutenção da interna
ção, observado o disposto no art. 108
e parágrafo.

*

V.arts.121,§5°, 171, 182,§ 1°, 187e
190.

I" O adolescente e seus pais ou
rcsponsável serão cientificados do
teor da rcprcsentação. e notificados a
comparecer à audiêm:ia. acompanha
dos de advogado.
• V.arts.l11,I,e207.

*

2" Sc os pais ou responsávcl não
forcm localizados. a autoridade judi
ciüria dará curador espccial ao ad~lles
cente.
• V. art. 142, parágrafo único.

30 Não sendo localizado o adoles
cente. a autoridade judiciária expedi
rá mandado de husca e apreensão.
determinando o sohrestamento do rei
to. até a efetiva apresentação,
4" Estando o adolescente interna
do. será requisitada a sua apresenta
ção. sem prejuízo da notificação dos
pais ou responsável.

*

• V.art.112,VI.

Art. 185. A interna"ão, del:n:!tada
oUl1lantida pela autoridadc judiciária.
não poderá ser cumprida em estahe
lecimento prisional.
•

*

V. art. 123.

1° Inexistindo na comarca enti
dade com as características definidas
no art. 123, o adolescente deverá ser
imediatamente transfcrido para a 10
I:alidade mais próxima.
• V. art. 124, VI.
~ 2" Sendo impossível a pronta
transferência. o adolcsl:ente aguardará
sua remoção cm repartição policial.
desdc que em se"ão isolada dos adul
tos e com insta lações apropriadas. não
podendo ultrapassar o prazo máximo
de 5 (cinco) dias, soh pena de rcspon
sahilidade.

• V. art. 235.

Art. 186. Compareccndo o adoles
cente, seus pais ou responsável, a au
toridade judiciária procedcrü ü oitiva
dos meSTllOS, podendo solicitar opi
nião de profissional qualificado.
~ I n Se a autoridadl' judiei;íria ell
tender adequada a remissão. ou\'ir<Í ()
representante do Ministério Público.
proferindo decisão.

• V. arts. 126, parágrafo único, e 127,

§ 2° Sendo o fato grave, passível de
aplicação de medida de internação ou
colocação em regime de semiliberda
de, a autoridade judiciária, verifican
do que o adolescente não possui ad
vogado constituído. nomeará defen
sor. designando, desde logo, audiên
cia em continuação, podendo determi
nar a realização de diligências e estu
do do caso.
• V. arts. 111, til, e 207.

*

Y" O advogado constituído ou o
defensor nomeado, no prazo de 3
(Irês) dias contado da audiência de
apresentação, oferecerá defesa prévia
e rol de testemunhas,
4" Na audiência em continuação,
ouvidas as testcmunhas arroladas na
representaçã(l e na defesa prévia.
cumpridas as di ligências e juntado o
relatório da equipe interprofissional.
serú dada a palavra ao representantc
do Ministério Público e ao defensor,
sucessivamente, pelo tempo de 20
(vinte) minutos para cada um. prolTO
g<Ívcl por mais 10 (dez). a critériu da
autoridade judiciária, tjue em segui
da proferirá decisão,

*

• V. art. 151.

Art. 187. Se o adolescente, devida
mente notificado. não comparecer
injustificadamente. á audiência d~
apresenlação. a autoridade judiciiíria
dcsígllar:í nova data, dete~l1lin,lIIdo
sua conduçfio coercitiva.
• V. art. 184, § 3".

Lei 8.069/1990

Art. 188. A remissão, como forma
de extinção ou suspensão do proces
~o. poderá ser aplicada em qualquer
lasc do procedimento, antes da sen
tença.
• V. arts. 126 a 128.

Art. 189. A autoridade judiciária
não aplicará qualquer medida, desde
que reconheça na sentença:
I estar provada a inexistência do
fato:
1I - não haver prova da existência
do fato:
111 - não constituir o fato ato infra
cional;
IV - não existir prova de ter o ado
lescente concorrido para o ato infra
cional.
1'lIrágraro único. Na hipôtese des
te artigo. estando o adolesccnte inter
nado. será imediatamente colocado
cm liherdade.
Art. 190. Â intimação da sentelH;a
que apl icar medida de internaçiio ou
regime de st'miliberdade será feita:
I ao adolescentc e ao seu defen
sor;
II - quando não for encontrado o
adolescente. a seus pais ou responsá
vel, sem prejuízo do defensor.
~ I" Sendo outra a medida aplica
da, a intimação far-se-á unicamente na
pessoa do defensor.
~ 2" Recaindou illtimaçãona pcssoa
do adolescente. deverá este manifes
tar se deseja ou niio recorrer da sen- ._ _
t e n ç a . . L P .>'.

~<,('
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Seção VI
Da apuração de irre~t1laridades
em entidade de atendimento

rim ao 'lfastado.
suhslituição.

§ 3° Antes de aplicar qualquer das
Ill~didas, a autoridade judiciária po
derá fixar prazo para a remoção das
irregularidades verificadas. Satisfei
tas as exigências, o processo será ex
tinto. sem julgamento de mérito.
§ 4° A multa e a advertência serão
impostas ao dirigente da entidade ou
programa de atendi mentn.

• V. art. 97.

• V. art. 97. I. a. e 11. a.

J'arágnll'o único. Havendo motivo
grave. poderá a autoridade judici:íria.
ouvido o Ministério Público, decretar
liminarmente o afastamento provisó
rio do dirigente da entidade, median
te decisão fundamentada.
Art. 192. O dirigente da entidade
será citado para. no prazo de lO (dez)
dias, oferecer resposta escrita, poden
do juntar documentos e indicar as pro
vas a produzir.
Art. 193. Apresentada ou não a res
posta. e sendo necessário. a autorida
de judiciária designaní audiência de
insirução e julgamento. intimando as
partcs.
10 Salvo manifestação em audiên
cia. as partes c o Ministério Púhlko
terfio 5 (cinco) dias para oferecer ale
gações finais. deciJimlo li autoridade
judici,íria em igual prazo.
2° Em se tratando de ,\fastamento
provis()rio ou definitivo de dirigcnt.e
de entidade governamental, a auton
dade judiciária oficianí ;\ autorida<Je
administrativa imediatulIlente supe

.*

prazo para

• V. art. 97,1, be c.

Art. 191. O procedimento de apu
ração de i.Tegularidades em entidade
governamental e n1io-governamelllul
terá início mediante pOl1aria da auto
ridade judiciária ou representação do
Ministério Público ou do Conselho
Tutelar, onde conste, necessariamen
te, resumo dos fatos.

*

lllar~lIndo

li

Seção VII

Da apuração de inrração
administrativa às normas
de I)roteção il criança
e ao adolescente
Art. 194. O procedimcnto para im
posiçuo de penalidade administra~iv:\
por infração às normas de proteçao 11
criança e ao adolescente tení início por
representllçuo do Ministério Púhlico.
ou do Conselho Tutelar. ou auto de
infração rlahorado por servidor ei'cti
vo ou voluntário cn:dcnciado. c assi
nado por 2 (duas) testef11unhas. se
possível.
I" No prol'cdimcnlo inióadn com
o auto de infraçãn. poderão scr lIsad:!s
flÍrll1ulas imprcssas.cspcciricando-se
a natureza c as cir~unstfulcias da ill
rraçlio.
§ 2<> Sempre que possível. 11 veril'i
l'açuo da infr:lI;ão seguir-se-á a 1<I\'ra
tunl do auto. I'crtifÍl'alldo-se. em caso
COlltr:írio. dos motivos do retarda
mento.
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Capítulo .IV

Art. 195. O requerido lení prazo de

nos RECURSOS

10 (dez) dias para apresentação de

defesa. contado da data da intimação.
que será feita:
I pelo autuante, no próprio auto,
quando este for lavrado na presença
do re{IUerido;
11- por oficial dc justiça ou funcio
nário legalmente habilitado, que en
tregará cópia do auto ou da represen
tação ao requerido, ou a seu represen
tante legal. lavrando certidão;
JII - por via postal. com aviso de
recehimento, se não for cncontmdo o
requerido ou seu representante legal;
IV - por edital. com prazo de 30
(trinw) dias, se incerto ou não sabido
o paradeiro do requerido ou de seu
representante legal.

Art. 196. Não sendo apresentada a
dcfesa no pra7.o legal. a autoridade
judiciária dará vista dos auto.~ ao Mi
'nistério Púhlico. por 5 (cinco) dias.
decidindo em igual prazo.
•

V. art. 202.

Art. 197. Aprescnlada a dcfcsa. a
autoridade judiciária prO\:cderá na
l'onforlllidade do artigo antcrior, ou.
sendo necessário. designar:í audiência
dc illstruç[io e julgamento.
Parágrafo único. Colhida a prova
oral. manifestar-se-fio sucessivumcll
te \I Ministério Púhlico c o procura
dor do requerido. pelo tempo de 20
(vinte) minutos para cada 11111. prorro
gável por mais I() (de:!'.). a critério da
autoridade judiciária. que el11 segu i
da proferirá sentença.

Art. 198. Nos procedimentos afe
tos à Justiça da Infância e da Juventu
de fica adotado o sistema recursal do
Código de Processo Civil, aprovado
pela Lei 5.869, de 1I de janei.ro de
1973, e suas alterações postenores,
com as seguintes adaptações:
•
•

V. arts. 148 e 149.
V. arts. 496 a 565, CPC.

1 os recursos ser[io interpostos
independentemente de preparo:
• V. art. 141, § 2°.

11 .- em todos os recursos, snlvo o
de agravo de instrumento e de el~lbar
gos de declaração, o prazo para mter
por e para responder será sempre de
10 (dez) dias;
1II - os recursos terão preferência
de julgamento e dispcnsarfio revisor:
IV o agravado será intimado para.
no prazo de ::; (cinco) dias, oferecer
rcsposta e indicar as peças a serem
trasladadas:
V - scriÍ de 4H ('1unrenta c oito)
horas o prazo para a cxtraç[io. a COI1
ferGncia c o conserto do trasludo:
VI a ,Ipclação será rceehida em
seu efeito devolutivo. Será tmnhém
conferido efeito suspensivo quando
interposta contra sentcnça que defe
rir a adoçfio por estrangeiro e. a juízo
da autoridade judiciária, sempre que
houver perigo de duno irrepar:ívcl ou
de difícil reparação:
•

! '

V. art. 215.

VII- antes de delerminar a remes
sa dos autos à superior instância. no
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caso de apelação, ou do instrumento.
no caso de agravo. a autoridade judi
ciária proferirá despacho fundamen
tado, mantendo ou reformando a de
cisão. no prazo de 5 (cinco) dias:
VIII - mantida a decisão apelada
ou agravada. o escrivão remeterá os
autos ou o instrumento à superior
instância dentro de 24 (vinte e qua
tro) horas, independentemente de
novo pedido do recorrente; se a
reformar. a remessa dos autos de
penderá de pedido exprcsso da parte
intcressada ou do Ministério Púhli
co. no prazo de 5 (cinco) dias. con
tados da intimação.

111
promover e acompanhar as
ações de alimentos e os procedimen
tos dc suspensão e destituição do
pátrio podcr. nomeação e remoção de
tutorcs. curadores c guardiães, bem
çomo oficiar em todos os demais pro
cedimentos da competência da Justi
ça da Infância e da Juventude;
• V. arts. 33 a 38. 142. parágrafo único,
148.155 a 163 e 184, § 2°.
• V. arts. 81 e 1.194, CPC.

IV - promover. de ofkio ou por
solicitação dos interessados. a espc
cializaçfio e a inscrição de hipoteca
legal e a prestação de contas dos tuto·
res, curadores e quaisquer administra
dores de bens de crianças e adolescen·
tes nas hipóteses do ar!. 98:

Art. 199. Contra as decisões profe
ridas com base no art. 149 caberá re
curso de apelação.

v. art. 37.
V. arts. 914. I, 1.205 e 1.210, CPC.
V. arts. 1.489 a 1.491, 1.744. 11, e
1.745, CC/2002.

Capítulo V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 200. As funções do Ministério

V promover o inquérito civi I e a
ação eivil pública para li proteção dos
interesses individuais. difusos ou co·
Ictivos relativos ~l inl'ânda e ;1 adoles
cência. inclusive os dcfinidos no ar!.
220. ~ ]°.11. da Constituição Federal:

Público. previstas nesta Lci. serão
excrcidas nos termos da respectiva Lei
Orgânica.
V. arts. 127 e 128, § 5°, CF.
• V. Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Na·

•

cional do Ministério Público).
V. LC 75/1993 (Estatuto do Ministério
Público da União).

•

V. art. 129.111, CF.
V. Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).

V I instaurar procedimclltos admi·
nistrativos e, para instruí·los:
•

• V. arts. 126a 128e 180.11.

V. art. 129. VI, CF.

11) expedir notilicaçôes para colher

depoimentos ou esclarecimentos c.
em caso de não·çomparccimcnto in
justificado, requisitar condução cocr
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V. art. 129, VIII, CF.

VIII-7.clar pelo efetivo respeito aos
dircitos c garantias legais assegurados
às \:fianças c adolesccntes, promovcn
do as medidas judiciais e extrajudi
ciais cabíveis;
I X - impetrar mandado de seguran
ça. de injunção c /w/Jeas corpus, cm
qualqlll:f juíl.O, instúncia ou trihunal,
na defesa dos intcrcsses sociais e in
dividuais illJisponívcis afetos ú crian·
ça e ao adolesçente:

V. arts. 208, 223 e 224.

Arl. 201. Compete ao Ministério
Públiço:
I - çonçcder a relllissfio Ç0ll10 ror
ma de exdusfio do processo;
11 promover e acolllpanhar os pro
cedimentos relativos às infrações atri
buídas a adolescentes;

citiva, inclusive pela polkia civil ou
militar;
M requisitar informaçôes. cxames,
perícias e documentos dc autoridades
lIluniçipais. estaduais c federais, da
administração dircta ou indireta, bcm
como promovcr inspeções e diligên
cias investigatórias;
c) requisitar informações e docu
mentos a particulares e instituições
privadas;
VII - instaurar sindicâncias. requi
sitar diligências investigatórias c de
tcrminar a instauração dc inquérito
policial. para apuração de ilícitos ou
infrações às normas de proteção à in
fância c à juventude;

•

XI- inspccionur as entidades públi
cas e particulares de atendimento e os
programas de que trata csta Lei, ado
tando de pronto as mcdidas adminis
trativas ou judiciais necessárias à re
moção dc irregularidades porventura
verificadas;
•

.1'
q
li

II

V. arts. 90,95 e 191.

!

XII requisitar força policial, bem
como a colaboração dos serviços
médicos, hospitalares, educacionais e
de assistência social, públicos ou pri
vados, para o desempcnho de suas
atribuições.
§ 1° A legitimação do Ministério
Público para as ações cíveis previstas
neste artigo não impcde a de terceiros.
nas mesmas hipóteses, segundo dis·
pusercm a Constituição e csta Lei.

V. art. 5", LXVIII, LXIX e LXXt, CF.
V. Lei 1.533/1951 (Mandado de Segu·
rança).

X .. reprcsentar ao juí/.O visando ü
apliç,u,'ã<l de penalidade por Ínl'raçiíes
cOll1etidas contra as normas dl: prote·
ção it inmncia e üjuvelltude, scm prc
jUíl.O da promoção da responsabilida
de civil c penal do infrator, quando
cabívl:l:
• V. arts. 194 e 245 a 258.

!

• V. art. 210.
•

V. art. 129, § 1", CF.

§ 2° As atribuições constantes des
te anigo não excluem outras, desde
quc compatíveis com a finalidade do
Ministério púhlico.
•

*

V. art. 129. IX, CF.

3" O representante do Ministério
públko. no exercício dc suas funções,
teru livrc accsso a todo local onde se
encontrc criança ou adolesccnte.
~ 4" O represclltante do Ministério
Púhlico sení rcsponsüvcl pelo uso in
devido das informaçües c donllllen
tos que requisitar. nas hipótcses legais
de sigilo.
5" Para o cxercício da atrihuição
de qut' trata o inciso VIII dcs!e artigo.
~" __ "_
poderá o reprcsentante do Ministério
Público:
/ ' ; U\ '~. ' .

*

,...

/~
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a) reduzir a lermo as declamções
do reclamante. instaurando o com
petente procedimento. sob sua pre
sidência:
M entender-se diretamente com a
pessoa ou autoridade reclamada, em
dia, local e horário previamente noti
ficados ou acertados;
c) efetuar recomendações visando
à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública afetos à criança e
ao adolescente, fixando prazo razoá
vel para sua perfeita adequação.
Art. 202. Nos processos e procedi
mentos em que não for parte, atuará
obrigatoriamente o Ministério Públi
co na defesa dos direitos e interesses
deque cuida esta Lei, hipótese em que
terá vista dos autos depois das partes.
podendo jUlltar documentos e requc
rer diligência, usando os recursos ca
bíveis.

Capítulo VI
DO ADVOGADO
Art. 206. A crianc,:a 011 o adolescen
te, seus pais ou responsável. e qual
quer pessoa que tenha legítimo inte
resse l1a solução da lide poderão in
tervir 110S procedimentos de que trata
esta Lei, através de advogado, o qual
será intimado para todos os atos, pes
soalmente ou por publicação oficial,
respeitado o segredo de justiça.
V. arts. 5°, LV, e 133, CF.
V. art. 155, CPC.
V. Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil).

Parágrafo único. Será prestada
assistênciajudiciÍlria integral e gratui
ta àqueles que dela nccessitarem,
v. arts. 111, IV, 141, § 1°, e 159.
• V. art. 5°. LXXIV, CF.
• V. Lei 1.060/1950 (Assistência Judi
ciária).

Art. 203. A intimação do Ministé
rio púhlico. em qualquer caso. será
feita pessoalmente.
• V. art. 41, IV, Lei 8.625/1993 (Lei Or
gânica Nacional do Ministério Públi
co).

Art. 204. A falta de intervenção do
Ministério Público acarreta a nulida
de do feito, que será declarada de ofí
cio pelo juií': ou a requerimento de
qualquer interessado.

Art. 207. Nenhulll adolescente a
qucm se atrihua a pnítica de alo infra
cional, ainda que ausente ou foragido.
será processado sem dcfensor.
• V. arts. 111, 111, e 182.
• V. art. 261, CPP.

*I" Se atloleseentc não iver de
ICnsor. scr-Ihe-<Í nomeado pelo .iu i
o

I ..

rc~sah'ad()

() direito de. a tOt!OlCIll]lO.
constituir outro de sua prclCrência.

• V. art. 84, CPC.

Ar!. 20S. I\s manifesltll;õcs pro
cessuais dn represl'l1tante dll Ministé
rin Públicll de\'criill ser fundamenta
das.
• V. art. 129. Vllt. CF.

I

•

V. art. 186, § 2°.

* :llIs2ncia defensor
detertllillar:i () adialllellto dL' nl'nhullI
~" 1\

do

lliio

ato do proccsso, dC\'cndo o juil. no
nlcar suhstituto. ainda quc pro\'isori
amente, ou para o só efeito do ato.

-76~

§ )0 Será dispensada a outorga de
mandato. quando se tratar de defen
sor nomeado Oll, sendo constituído.
tiver sido indicado por ncasiíio de ato
formal com a presença da autoridade
judiciária.

IV -de ensino noturno regular, ade
quado às condições do educando;
• V. art. 54, VI.
• V. art. 208, VI, CF.

V de programas suplementares de
oferta de material didático-escolar,
transporte e assistência à saúde do
educando do ensino fundamental;

Capítulo VII
DA PROTEÇÃO JUDICIAL
DOS INTERESSES
INDIVIDUAIS, DIFUSOS
E COLETIVOS

•
•

VI de serviço de assistência so
cial visando à proteção à família, à
maternidade, à infância e à adolescên
cia. bem como ao amparo às crianças
e adolescentes que dele necessitem;

ArL 208. Regem-se pelas disposi
ções desta Lei as ações de responsa
bilidade por ofensa aosdireitos asse
gurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não-oferecimento ou
oferta irregular:

•
•

V. art. 203, I e 11, CF.
V, Lei 8.742/1993 (Organização da
Assistência Social).
• V. Dec. 3.409/2000 (Ações continua
das de Assistência Social).
• V, Porto SEAS 878/2001 (Programa
Sentinela).
• V. Porto SEAS87912001 (ProjeloAgen
te Jovem de Desenvolvimento Sociat
e Humano e do Projeto Centro da Ju
venlude).

• V. art. 208, CF.
• V. Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).

I
•
•

~

do ensino ohrigatório;

V. art. 54. I.
V. art. 208, I, CF.

1I .- de atendilllento educacional
especializado aos portadores de defi
ciência;
•

V. art. 54, VII.
V. art. 208, VII, CF.

VII de acesso às ac,;ões e servií,'os
de slIúde;

V. art. 54, 111.
V. art. 208, 111, CF.
V. art. 4", 111, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).
V. arts. 24 a 29, Dec. 3.298/1999 (Po
lítica Nacionat para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência).

•
•

V. arts. 7° a 14.
V. arts. 196 a 200 e 227, § 1°, CF.

VIII de escolari7.ac,:ãn c profis~i()Iwlil.llc,:iin dos adolescentes privados
de liherdade.
•

111 - dc atcndimcllto elll crcche e
dc () (/.em) a 6
l)fé-cscola ils crial]!'as
,
(scis) anns de idadc:

V. arts. 94, X, e 124, XI.

PlIrÍlgrafo únkn.l\s hip,ítesl's prc

\'isl:ls IIl'ste anigo nfin cxcluelll da
pmtec,:ão judicial mil ros illlcrcsses in
dividuais. difusos 011 colctivos .~ ~
prios da inrância e da adol? '.8'!le-i.~I.~~

V. art. 54. IV.
• V. arts. 7", XXV, e 208. IV, CF.

~ ~
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protegidos pela Constituição e pela
Lei.

Art. 209. As ações previstas neste
Capítulo serão propostas no foro do
local onde ocorreu ou deva ocorrer a
ação ou omissão, cujo juízo terá com
petência absoluta para processar a
causa, ressalvadas a competência da
Justiça Federal e a competência ori
ginária dos Tribunais Superiores.
•

Art. 211. Os órgãos públicos legi
timados poderão tomar dos interessa
dos compromisso de ajustamento de
sua conduta às exigências legais. o
qual terá eficácia de título executivo
extrajudicial.

V. art. 148, IV.

Art. 210. Para as ações cíveis fun
dadas em interesses coletivos ou di
fusos, consideram-se legitimados
concorrentemente:
I - o Ministério Público;
• V. arts. 201, V, e 223.
• V. art. 129, 111, CF.

ll- a União, os Estados, os Municí
pios, o Distrito Federal e os Territórios:
III - as associações legalmentc
constituídas há pelo menos um ano e
que incluam entre seus fins institucio
nais a defesa dos interesses e direitos
protegidos por esta Lci. dispcnsada a
autorizaçi:io da asscmbléia. se houvcr
prévia autoril.a~·i:io cslalut;Íria.
~ 1° Admitir-se-;Í litisconsórcio fa
cultativo entre os Ministérios Púhli
cos da Unii:io e dos Estados na dclCsa
dos intercsses e dircitos de que cuida
esta Lei.
o

V. art. 46, CPC.

~

2° Em caso de dcsistência ou ahan
dono da açi:io por associaçi:io Icgitima
da. o Ministério Púhlico ou outro Ic
gitimado poderá assumir a titularida
de ativa.
-78

•

V. art. 585, VII, CPC.

Art. 212. Para defesa dos direitos e
interesses protegidos por esta Lei, são
admissíveis todas as espécies de ações
pertinentcs.
I" Aplicam-se às ações previstas
neste Capítulo as normas do Código
de Processo Civil.
~ 2° Contra atos i legais ou abusivos
de autoridade públ ica ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atri
buições do Poder Público, que lesem
direito líquido e certo previsto nesta
Lei, caherá ação mandamental, que se
regerá pelas normas dn lei do manda
do de segurança.

*

• V. lei 1.533/t951 (Mandado de Segu·
rança).

A .. t. 213. Na a~'ã() quc tcnha por
objcto o cumpri mcnto dc ohri ga~·fto dl'
fazcr ou nfto fal.cl'. o juiz conccdl'rá ;1
lUtcla csplTíl'ica da (;hriga~·fto ou dc
tcrJllinar;i providências quc ,ISSCgU'
rC11I o rcsultado práticocquivalcntl' ao
do adimplcmcnto.
o

V arts. 632 a 645, CPC.

~ I" Scndo rclcv<Jntc o fundamcnto
da dcmanda e havcndo jusl i I'il'ado rc
l'ciodc incl'icáciado provimcnto final.
é lícito ao juil. concedcr a tutcla limi
narrm:nte ou após justifica~'i:io prévia.
citando o réu.
~ 2" () juiz poderú. na hipótese do
parágrafo <Interior ou na scntença,

impor multa diária ao réu, indepen
dentemente de pedido do autor, se for
suficiente ou compatível com a obri
gação, fixando prazo razoável para o
cumprimento do preceito.
•

V. art. 645, CPC.

*3° A multn só será exigível do réu

npós o trânsito em julgado da senten
ça favorável ao autor, mas será devi
da desde o dia em que se houver con
figurado o descumprimento.

Art. 214. Os valores das multas re
verterão ao fundo gerido pelo Conse
lho dos Direitos da Criança e do Ado
lescente do respectivo município.
•

V. art. 88, 11.

*I° As multns não recolhidns até 30
(trinta) dias após o trânsito em julga
do da decisão serão exigidas através
de execução promovida pelo Minis
tério Púhlil'o, nos mcsmos autos. fa
cultada igual iniciativa uos dcmais
Icgilimados.
~ 2" I:nquanto o l'undo não lúr rc
gulamclltado. o dinhl'iro fil'ar;i dl'po
sitad(l l'nl cstahclcl'iml'II10 oficial dl'
crédito. l'1Il conta com cOITc~'iin mo
nl'l(jria.
ArL 215. O juiz ]lodcr(j conl'crir
l'l'cilo suspcnsivo aos rccursos, para
cvitar dano irrcparávcl 11 partc.
Ar!. 216. Transitada cm julgado a
sentcnça quc impuscr condcnação ao
Podcr Pllhlil'o. (1 juiz determinará a
rcmcssa dc pe~'as à autoridadc COI11
pl'ICnlc, para apuração da rcsponsabi
lidadc civil c administrativa do agcn
tc a quc sc atrihua a a~'ão ou omissão.
o

V. art. 54, § 2".

Art. 217. Decorridos 60 (sessenta)
dias do trânsito em julgado da senten
ça condenatória sem que a associação
autora lhe promova a execução, deve
rá fazê-lo o Ministério Público, facul
tada igual iniciativa aos demais legi
timados.
Art. 218. O juiz condenará a asso-"
ciação autora a pagar ao réu os honorários advoeatíciOs arbitrados na conformidade do § 4° do ar!. 20 da Lei
5.869, de II de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil. quando
reconhecer que a pretensão é manifes
tamente infundada.
Parágrafo único. Em caso de liti
gância de má-fé, a associação autora
e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamen
te condenados ao décuplo das custas,
sem prejuízo de responsabilidade por
perdas c danos.
o
o

::

!
~

~I!I

[,1
I

:!
I

V.art.141,§2".
V. arts. 16 a 18, CPC.

Art. 219. Nas a~'iics dc que trata cstl'
('apítulo. n;lo havcr;í adiantamcnto dc
custas. emolul11l'ntos. honor(jrios pc
riciais c quaisquCl' outras dcspcs;ls.
• V.art.141,§2".

A rL 220. Qualqucr pesS<la podcr<Í
c o scrvidor pllhl il'o devcrá provocar
a iniciativa do Ministério púhlico.
prcstando-Ihe informaçõcs sobre fa
tos que constituam objcto dc ação ci
vil, c indil'ando-Ihc os clcmcntos dc
convic~·ão.

Art. 221. Sc, no excrcício dc suas
funçõcs. os juíz.cs l' tribunais tivcrem
conhecimcnto dc fatos que ]loss;\Jl~-i '.
-,.~~
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ensejar a proposilura de ação civil.
remeterão peças ao Ministério Públi
co para as providências cabíveis.
•

V. art. 7", Lei 7.347/1985 (Ação Civil
Pública).

Art. 222. Para instruir a petição ini
ciaI. o interessado poderá requerer às
autoridades competentes as certidões
e informações que julgar necessárias.
que serão fornecidas no prazo de 15
(quinze) dias.
•
•

V. art. 210.
V. art. 5°, XXXIII e XXXIV, b. CF.
V. art. 80• § 2°, Lei 7.347/1985 (Ação
Civil Pública).

Art. 223. O Ministério Público po
derá instaurar, sob sua presidência,
inquérito civil, ou requisitar, de qual
quer pessoa, organismo público ou
particular, certidões, informações,
exames ou perícias, no prazo que as
sinalar. o qual não poderá ser inferior
a 10 (dez) dias úteis.
•

dias, ao Conselho Superior do Minis
tério Público.
§ 3° Até que seja homologada ou
rejeitada a promoção de arquivamen
to. em sessão do Conselho Superior
do Ministério Público, poderão as as
sociações legitimadas apresenl<lr ra
zões escritas ou documentos, que se
rão juntados aos autos do inquérito ou
anexados às peças de informação.
§ 4° A promoção de arquivamento
será submetida a exame e deliberação
do Conselho Superior do Ministério
Público. conforme dispuser o seu
Regimento.
§ SO Deixando o Conselho Superior
de homologar a promoção de arquiva
mento, designará, desde logo, outro
órgão do Ministério Público para ajui
zamento da ação.
Art. 224. Aplic.:am-se suhsidiaria
mente, no que couber. as disposi,'ões
da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.

V.art.221.

TíTULO VII
DOS CIUMES E DAS

V. art. 129,111, CF.
•

*

I" Se o tÍrgão do Ministério PÚ
blico, esgotadas todas as diligências.
se convencer da inexistência dc fUII
damento para a propositura da ação
cível. promoverá o arquivamento dos
autos do inquérito civil ou das peças
informativas, fazendo-o fundamenta
dmnente.
~" Os aut()S do inquérito civil ou
as peças de informação arquivados
serão remetidos, sob pena de se incor
rer e11llalta gr<lve, no prazo de 3 (três)

*

INFR;\~'ÜES

V. arts. 8°, § 10. e 9°, Lei 7.347/1985
(Ação Civil PLiblica).

AI>!\IINISTRATIVAS
Cllpítulu I
DOS CIUMES
Seção I
Disposiçõcs J,!crais
Art. 225. E~te Capítulo dispCle so
bre crimes pmt icados contra a criança
e o adolescente, por ação ou omissão,
sem prejuízo do disposto na Icgisla
(,'i'lo penal.
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Art. 226. Aplicam-se aos crimes
defill idos nesta Lei as normas da Par"
le Geral do Código Penal e, quanto ao
processo. as pertinentes ao Código de
Processo Penal.
Art. 227. Os crimes definidos nes
ta Lei são de ação pública incondieio·
nada.
•

V. art. 100, CP.

Seção

n

Dos crimes em espécie
Art. 228. Deixar o encarregado de
serviço ou o dirigente de estaheleci
mento de atenção à saúde ele gestante
de manter registro das atividades de"
senvolvidas. na forma e prazo referi
dos no art. 10 desta Lei. bem como de
fornecer à parturiente ou a seu respon
sável. por ocasião da alta médica. de
claração de nascimento. ondc cons
tem as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato:
~

Pena - detenção de 6 (seis) mescs a
(dois) anos.

l}m'áJ,!I'lll'o único. Se o crime l( cul
poso:
Pena -detel1(,'ftode 2 (dois) li 6 (seis)
meses, ou Illulta.
A rI. 229. Deixar o médico, enfer
meiro ou dirigcnte dc estahdecilllen
to de atenção li saúde de gestante dc
itlenti ficar corretamente () neonato c
a partmiente, por ocasião do parto,
hem C()lHO deixar de procedcr aos exa
mes rcrcridos no a11. lO desta Lei:
PClla detenção de 6 (seis) meses a
'2 (dois) ano~.
-81

Parágrafo único. Se o crime é cul
poso:
Pena-detenção de 2(dois) a 6 (seis)
meses, ou multa,
Art. 230. Privar a criança ou o ado
lescente de sua liberdade, proceden
do à sua apreensão sem estar em l1a
grante de ato infracional ou inex istin
do ordem escrita da autoridade judi
ciária competente:
Pena detenção de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos.
•

V. arts. 301 a 310, CPP.

Parágrafo único. Incide na mesma
pena aquele que procede à apreensão
sem observância das formalidades
legais.
•

V. arts. 106 e 109.

Art. 231. Deixar li autoridade poli
ciai responsável pela apreensão de
criança ou adolescente de fazer imedia
ta comunicação ;. autoridade judiciá
ria competem e c à família do'apreen
dido ou ;1 pessoa por de indicada:
I'e 11 a deten,,';10 de 6
2 (dois) anos.
•
•

(sei~) 1lI1'Sl':->

a

V. art. 107.
V. art. 5°, LXII, CF.

Art. 232. Submeter criall(,'a ou mio,
lescenle sob sua autoridade. I!uarúa ou
vigiliincia a vexame ou a c~nstrangi
IIlcnto:
Pena detl'll\,ão de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos.
,
•

V. arts. 15 a 18 e 178.
V. art. 146, CP,

d .

i
li

,li',

r
,
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Art. 233. (Rcvogado pe/tI Lei 9.455/
1997.)

Art. 234. Deixar a auloridade COIll
pelenle. sem jusla causa, de ordenar a
imediata liberação de criança ou ado
lescente. lão logo tenha conhecimen
to da ilegalidade da apreensão:
Pena detenção de 6 (seis) meses a

2 (dois) anos.
Art. 235. Descumprir. injustifica
damente, prazo fixado nesta Lei em
nenefício de udoleseente privado de
liberdade:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos.
o

Pena-reclusãode I (ulll)a4(qua
tro) anos. e Illulta.
• V. art. 245, capul e § 1°, CP.

V. ar\. 234. parágrafo único, 11. CP.
V. Lei 2.252/1954 (Corrupção de Me
nores).

Parágrafo único. Incide nas mes

§ I" I ncon-e na mesma pena quem. nas
condiçõcs referidas neste art igo. cont ra
cena com criança ou adolescente.
§ 2° A pena é de reclusão de 3 (três)
a 8 (oito) anos:
I - se o agente comete o crime no
exercício de cargo ou função;
11 - se o agente comete o crime com
o fim de onter para si ou para outrem
vantagem patrimonial.

mas penas quem oferece ou efetiva a
paga ou recompensa.
Art. 239. Promover ou auxiliar a
efetivação de ato destinado ao envio
de criança ou adolescente para o ex
terior com inobservância das forma
lidades legais ou com o fito de obter
lucro:
Pena .. reclusão de 4 (quatro) a 6
(seis) anos. e multa.
V. art. 245, § 2°. CP.
o
V. Dec. 2.740/1998 (Convenção Inte
ramericana sobre Tráfico Internacio
nal de Menores).
• V.Dec.3.413/2000(Convençãosobre
os Aspectos Civis do Seqüestro Inter
nacional de Crianças).
o

V. arts. 108, 183, 121, §§ 2°, 3°, 4° e
5°, e 185, § 2°.

Art. 236. Impedir ou embaraçar a
ação de aUloridade judieiúria. mem
bro do Conselho Tutelnr ou represell
tante do Ministério Público no exer
cício de função prevista nesta Lei:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos.
*

Pará~rafo único. Se há emprego de
violênda. grave ameaça ou fraude:
Pella .. reclusão. de 6 (seis) a X(oito)
anos. além da pena cOITespondenle 11
violência.

V. arts. 95,136 e 201.

*

Art. 237. Subtrair crinnça ou mio
lescente ao poder de quem o tem soh
sua guarda em virtude de lei ou ordem
judicial. com o fim de colocação em
lar substituto:
Pena - reclusão de 2 (dois) a () (seis)
c Illuha.

'lIhlS.

• V. art. 28.
• V. art. 249. CP.

Parágrafo único acrescentado pela Lei
10.764/2003.

Art. 240. Produzir Oll dirigir repre
sentação Icatral. televisiva. cinelllato
l!nífica. atividade foto!!rMica ou de
:Iualqut'r outro Illcio \·i'lla!. IItili/;III"
do-se de criança UI! adolescellte elll
cena pornogrtirica. de sexo explícito
ou vexat<Íria:

Ar!. 238. Prometer ou cl'etivar a
entrega de filho ou pupilo a terceiro,
mediante paga ou recompensa:
-82

Pena - reclusão. de 2 (dois) a 6 (seis)
anos. e mulla.
•

Artigo com redação determinada pela
Lei 10.764/2003.

Art. 241. Apresentar. produzir,
vender. fornecer, divulgar ou publicar.
por qualquer meio de comunicação.
i nclusive rede mundial de computado
resou internet, fotografias ou imagens
com pornografia ou cenas de sexo
explídto envolvendo criança ou ado
Icseente:
Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis)
anos. e multa.
Artigo com redação determinada pela
Lei 10.764/2003.

*I - agencia.
Incorre na Illcsma pena qucm:
autoriza. facilita ou. de
I"

qualquer lllodo. intermedcia a pari íci
pação de criança ou adolescente elll
produ~'ão referida neste art ígo;
\I :ISSl',!.!lIra os Illeios 011 scrvi<,'os
pam (l amwzen:III1Cnlo das fOlOgra
Ibs. cenas (lU imagens produ/.idas na
forma do Ulfllll dcste ar1igo;
111 assegura. por qualquer meio.
() acesso. na rede mundial de compu
tadores ou internet. das fotografias.
cenas ou imagens produzidas na for
ma do ('apu( deste artigo.

§ 2" A pena é de reclusão de :\ (três)
a 8 (oito) anos:

I .. se o agente comete o crime pre
valecendo-se do exercício de cargo ou
função:
11- se o agente comete o crime com
o fim de obter para si ou para outrem
vantagem patrimonial.
Art. 242. Vender, fornecer ainda
que gratuitamente ou entregar, de
qualquer fonna. a criança ou adoles
cente arma, munição ou explosivo:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis)
anos.
Pena com redação determinada pela
Lei 10.764/2003.
• V. art. 81, I.
o
V. art. 253, CP.
o

:'r
: .1

Art. 243. Vender, fornecer ainda
que gratuitamente, ministrar ou entre
gar. dc qualquer forma. a criança ou
adolcscente, sem justa causa. produ
tos cuios componentes possam causar
dependência física ou psíquica. ainda
que por utilização indevida:
Pena -detenção de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos. e Illulta, se o fato não cons
titui crime mais grave.
Pena com redação determinada pela
Lei 10.764/2003.
• V. art. 81, 111.
• V. arls. 12 e 18. 111, Lei 6.368/1976
(Entorpecentes).
*

AI·I.244. Vender. fornecer aillda
que gratllil,lI11ell(C ou entregar, de
qualquer forma, a crian"a ou adoles
centc fo!!os de estampido ou de ani rí
cio. cxceto aqucles quc. pelo scu 1'1:.. ~
duzido potencial. sejam incapa7.es de "/,,: :.~.. r (',,
provo~arq~al~luerdano físico em cas,?/ ~~/. -.......::....
de lItlhzaçao IIldcvlda:
" __ j
\'?:\
i .~ ! ""r.
I' "'-1'
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• V.arts.13,56e130.
• V. art. 136. CP.

detenção de 6 (seis) meses a

2 (dois) anos. e multa.
• V. art. 81, IV.

Art. 244-A. Suhmeter criança

ou

adolescente, como tais definidos no
capul do art. 20 destu Lei, à prostitui
ção ou à exploração sexuul:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 10
(dez) anos, e multa.
•

Artigo acrescentado pela Lei 9.975/
2000.
• V. Porto SEAS 878/2001 (Programa
Sentinela).

§ 10 IncDlTem nas mesmas penas o
proprietário, o gerente ou o responsá
vel pelo local em que se verifique a
suhmissão de criança ou adolescente
às práticas referidas no capul deste ar
tigo.
§ 20 Constitui efeito ohrigatório da
condenação a cassação da licença de
localização e de funcionamento do
estaheleci mento.
Capítulo II

DAS INFRAÇÕES
ADl\IINISTRATIVAS

Art, 245, Deixar o médico. profcs
sorou responsável porestahelecill1cn
to de atenção à saúde e de ensino fun
damentaL pré-escola oucrechc. de co
municar à autoridade competentc os
casos de que tenha conhecimento. cn
volvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adoles
cente:

Art. 246. Impedir o respons<ivel ou
funcionário de entidade de atcndimen
to o exercício dos direitos constantcs
nos indsos 11. 111, VII, VIII e XI do art.
124 desta Lei:
Pena multa de 3 (três) a 20 (vinte)
salários de referência, aplicando-se o
dohro em caso de reincidência.
Art. 247. Divulgar, total ou parcial
mente, sem autorização devida, por
qualquer meio de comunicação,
nome, ato ou documento de procedi
mento policial, administrativo ou ju
dicial relativo a criança ou adolescen
te a que se atribua ato infmcional:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte)
salários de referência. aplicando-se o
dobro em caso de reincidência.
• V. art. 143. capul.
• V. art. 5°, V e X, CF.
~ I" Incorre na mesma pella qucm
exihe, total ou parcialmentc, t()togm
fia de criança ou mlokscl'IlIC c11vol
vido em ato infracional. ou qualquer
ilustraçflo quc lhe diga respeito ou se
retira a atos que Ihc sejam atrihuídos.
de túrma a permitir sua identificação.
direta ou indiretamente.

Pena -multa de:l (três) a 20 (vinte)
salários de referência. aplicando-se o
dobro em caso de reincidência.

•
~

V. art. 143, parágrafo único.

2° Se o fato for praticado por ór
güo de imprensa ou emissora de nídio
ou televisão. além da pena prevista
neste artigo, a autoridade judici;íria
poder;í determinar a apreensão da
puhlicação ou a SUSpC11SÜO da progra
maçfío da emissora até por 2 (dois)

dias, helll COIllO da puhlicação do pe
riódico até por 2 (dois) números.

Art. 248. Deixar de apresentar li
autoridade judicí;íria de seu domicí
lio. !lO prazo de 5 (cinco) dias. com o
fim de regularizar u guarda. mloles
cente trazido de outm comarca para a
prestação de serviço doméstico. mes
mo que autorizado pelos pais ou res
ponsável:
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte)
salários de referência, aplicando-se o
dohro cm caso de reincidência, inde
.pendentemente das despesas de retor
no do adolescente, se for o caso. ;
Art. 249. Descumprir, dolosa ou
culposamente. os deveres inerentes'ao
pátrio poder ou decorrentes de tutel;1
ou guarda, hem assim determinação
da autoridade judiciária ou Conselho
Tutelar:
Pena -Illulta de 3 (três) a 20 (vinte)
sal<irios de referência. aplicando-se o
dohro em caso de reincidência.

Pena - nmlta dc:1 (três) a 20 (vinte)
salários de referência, aplicaudo-se o
dobro em caso de reincidência.

Art. 252, Deixar o responsável por
diversão ou espetáculo público de afi
xar, em lugar visível e de fácil aces
so. à entrada do local de exibição, in
formação destucadu sobre a natureZa
da diversão ou espetáculo e a faixa
etária especificada no certificado de
classificação:
Pena multa de 3 (três) a 20 (vinte)
salários de referência, aplicando-se o
dohro em caso de reincidênciu.
• V. art. 74. parágrafo único.

Art. 253. Anunciar peças teatrais,
li Imcs ou quaisquer representações ou
cspetüculos. sem indicar os limites de
idade a que não se recomendcm:

• V. arts. 22, 24, 32, 136. 11, e 137.
• V. art. 1.634, CC/2002.

Art. 250. Hospedar criança ou ado
lescentc. desacompanhado dos pais
ou r~spOlls,ívcl ou sem autorização
escrita destes. ou da autoridade judi
ci<iria. em hotel. pensão, mot~1 ou
congénere:
Pena multa de lO (dez) a 50 (cin
qüenta) salários de rcferência: em
caso de reincidém.:ia. a autoridade iu
dici<Íria pmleni determinar (I ICeila
Illellto do estahelecimento por até 15
(quÍlIF.e I dias.
• V. art. 82.

Art. 25 L Transportur criança ou
mjolesccnte. por qualquer meio. eom
inohservância dodisposto nos arts. 83.
M c X5 desta Lei:

Pena multa de :I (três) a 20 (vin
te) sal<Írios de rcferênci;J. duplicada
em caso de reincidência. aplicável,
separadamente. il casa dc espel,iculo
e aos úrgãos dc divulgação ou puhli
cidade.
•

V. ar!. 76. parágrafo único.

Art. 254, Transmitir. através de rá
dio ou televisão. espcl<Ículo em hor:í
rio diverso do autorizado ou Sl'm avi
so dc sua classificação:
_~
Pena Illulta de 20 (vinte) a .~!
(t:elll) sal:írios de referéncía: du ~~~
da em caso de reincidência a ~'i

....

.' .

~r
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dade judiciária poderá determinar a
suspensão da programação da emis
sora por até 2 (dois) dias.
• V. arts. 74 e 76, parágrafo único.
• V. Porto MJ 796/2000 (Classificação
etária e horária de diversões, espetá
culos públicos e programas de televi
são).
• V. Lei 10.359/2001 (Obrigatoriedade
de os novos televisores conterem dis
positivo bloqueando programação in
desejada).

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça,
amostra ou congênere classificado
pelo órgão competente como inade
quado às crianças ou adolescentes
admitidos ao espetáculo:
Pena multa de 20 (vinte) a 100
(cem) salários de referência: na rein
cidência, a autoridade poderá determi
nar a suspensão do espetáculo ou o
fechamento do estabelecimcnto por
até 15 (quinze) dias.
• V. arts. 74 e 75.

Arl. 256. Vender ou locar a crian
ça ou adolescelltc fita de programação
el\1 vídeo, em desacordo com a clas
sifica\'ão atribuída pelo órgão compe
tente:
Pena multa de 3 (três) a 20(vil1le)
salários de referência: em caso de rein
cidência, a autoridade judiciária po
derá determinar o fechamento do es
tahelecilllent{) por até 15 (quinze)
dias.

Pena multa de 3 (três) a 20 (vinte)
salários de referência, duplicando-se
a pena em caso de reincidência, sem
prejuízo de apreensão da revista ou
publicação.
Art. 258. Deixar o responsável pelo
estabelecimento ou o empresário de
observar o que dispõe esta Lei sobre
o acesso de criança ou adolescente aos
locais de diversão. ou sobre sua parti
cipação 110 espctlÍculo:
Pena - multa de 3 (três) a 20 \ vinte)
salários de referência: em caso de rein
cidência. a autoridade judiciária po
derá determinar o fechamento do es
tabelecimento por até 15 (quinze)
dias.
* V. arts. 74, 75,80 e 149.

DISPOSIÇÜES FINAIS
E TRANSITÓRIAS
At·t. 259. A União, no prazo de 90
(1HIvellta) dias conlados da puhlicação
deste E..;tatulo. elahoraní projeto de lei
dispondo sobre a cria~'[io ou 'Idapla
\'[io de seus órgãos its diretrizes da
pol ítica de atendimento fixadas no ar\.
H8 c ao que estabelece o TílUlo V do
Livro 11.

• V. art. 77.

Art. 257. Descumprir obrigação
constante dos arts. 78 e 79 desta Lei:
-86

V. arts. 131 a 140.

V. Lei 8.242/91 (Cria o Conselho Na
cional dos Direitos da Criança e do
Adolescente CONANDA).

I'arál-:rafo único. Compele aos
Estados c Municípios promoverem li
adaptação de seus órgãos e programas
its diretrizese princípios estabelecidos
nesta Lei.

Art. 260. Os contribuintes poderão
deduzir do imposto devido, na decla
ração do Imposto sobre a Renda. o to
tal das doações feitas aos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente
- nacional. estaduais ou municipais 
devidamente comprovadas, obedeci
dos os limites estabelecidos em Decre
to do Presidente da República.
•

Artigo com redação determinada pela
Lei 8.242/1991
V. art. 2", X. Lei 8.242/1991 (Cria o
Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CONAN
DA).
V. Dec. 794/1993 (Limite de dedução
de imposto de renda das pessoas ju
rídicas relativo às doações em pro
veito dos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente).
• V. Dec. 1.196/1994 (Gestão e admi
nistração do Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente FNCA).

* I"

U?('I'oga{/o 1'('/(/ I.l'j Y.532/

II)Y7.}

*

2" Os COllselhos MUllicipais. Es
taduais e Naciollal dos Direit()s da
Criallça L' do Adolescellle fixarão cri
térios de utilização. através de plallos
de aplica~'ão das doaçiks suhsidiadas
e demais receitas, aplicando necessa
riamente percentual para incentivo ao
acolhimento. sob LI forma de gll:lrda.
de cri:lIl~'a ou adolescente. <Írfão ou
ahandonado, na forma do disposto no
art. 227, 3", VI, da ('onstitlli,,[ío Fe
deral.

*

• V. arts. 34, 88, fi e IV, 89, 90, parágra
fo único, e 91, capul.

*

3° () Departamento da Receita Fe
deraL do Ministério da Economia, fia
-87

zenda c Planejamento, regulamentará
a comprovação das doações feitas aos
Fundos, nos termos deste artigo.
• § 3° acrescentado pela Lei 8.242/1991.

§ 4° O Ministério Público determi
mmí em cada comarca a forma de fis
calização da aplicação, pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, dos incentivos tiscais
referidos neste anigo.
• § 4" acrescentado pela Lei 8.242/1991.

Art. 261. À falta dos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente, os registros, inscri
ções e alterações a que se referem os
arts. 90, parágrafo único, e 91 desta
Lei serão efetuados perante a autori
dade judiciária da comarca a que per
tencer a entidade.

Parágrafo único. A União fica au-
torizada a rcpassm aos Estados c Mu
lIicípios. c os Eslados aos Municípios,
os recursos rclcn:ntes aos pro,el'amas c
atividades previslos nesta Lei, (ã() logo
eslejam criados os Conselhos dns Di-
rcitos da Crian(;a c do Adolescente nos
seus respectivos níveis.
•

V. art. 4°, parágrafo único, d.

Art. 262. Enquanto não ínstnlados
os Conselhos Tutelares, as atrihui~'ões
a des conferidas serão cxercida~ pela
autoridade juuiciária.
•

V. art. 136.

Art. 263. () l)ee.-lei 2.~4X. de 7 de
dezcmhro de 1940, Código Penal.
passa a vigorar com as seguintes alle
raçües:
"I) Ar\. 121. [ ... /

fii:

, , ~

Lei 8.069/]990 - ECA

,

!

!,

'1
j

"§ 4° No homicídio culposo, a pena

é aumentada de um terço, se o crime
resulta da inobservância de regra téc
nica de profissão, arte ou ofício, ou se
o agente deixa de prestar imediato
socorro à vítima, não procura diminuir
as conseqüências do seu ato, ou foge
para evitar prisão em flagrante. Sen
do doloso o homicídio, a pena é au
mentada de 1/3 (um terço). se o crime
é praticado contra pessoa menor de 14
(catorze) anos,
"2) Art 129, [",]
"§ 7° Aumenta-se a pena de 1/3 (um
terço). se ocorrer qualquer das hipó
teses do art. 121, § 4°.
"§ 8° Aplica-se à lesão culposa o
disposto no § 5° do art. 121.
"3) Art, 136. [... ]
"§ 3° Aumenta-se a pena de lI3 (um
terço), se o crime é praticado contra
pessoa menor de 14 (catorze) anos.
"4) Art. 213. [... ]
"[ ... ]
• O parágrafo único do art. 213 encon
tra-se atualmente revogado pela Lei
9.281/1996.

'"5) Ar!. ::!14.1 ... 1

"1.,.1".
•

O parágrafo único do art. 214 encon·
tra-se atualmente revogado pela Lei
9.281/1996.

LEGISLAÇÃO CORRELATA

Art. 264. O art. 102 da Lei 6.015.
de 31 de dezembro de 1973, fica acres
cido do seguinte item:
•

Alteração processada no texto da re
ferida Lei.

Art. 265. A Imprensa Nacional e
demais gráficas da União, da adminis
tração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público Federal, promoverão
edição popular do texto integral deste
Estatuto, que será posto à disposição
das escolas e das entidades de atendi
mento e de defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
Art. 266. Esta Lei entra em vigor 90
(noventa) dias após sua publicação.
Parágrafo único. Durante o perío
do de vacância deverão ser promovi
das atividades e campanhas de divul
gação e esclarecimentos acerca do
disposto nesta Lei.
Art. 267. Revogam-se as Leis
4.513. de 1964. e 6.697. de 10 de ou
tuhro de 1979 (Código de Mcnores).
e as demais disposições em contrário.
Brasília. em 13 de julho de 1990:
r69" da Illdependêm:ia e r02" da Re
púhlica.
Fernando Collor
(DOU 16.07.1990: reL 27.()9, 1(90)

'
I

I. ADOÇÃO

I

'.

DECRETO 2.381, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Reglllalllcllla a Lá Complementar 89, de 18 de fevereiro de
/997, que institui (] FUlldo (Iara /\.fJare/hmllelllo e Operacü1I1ali
zação das Atividades-fim da Polícia Federal - FUNAPOL, c dá
outras providêl/cias.

O Presidente da Repúblicu, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
H4. inciso IV, da Constituição. e ten
do em vistu o disposto no artigo 8" da
Lei Complementar 89, de 18 de feve
reiro de 1997. deí.:rcta:

1· .. 1
Ar!. 7" As elllpresas instaladas ou
que vierem a se inslalar !lO País. para
realizarem atividadcs de transporte
marítimo. aérí.:o e tcrrestre internacio
nais. hem C0l110 as entidades. escritó
ríos ou prepostos, nacionais e estran
geiros. que atuam ou vierem a atuar
em adoções de crianças ou adolescen
tes. ficam obrigadas a cadastramento
e vistoria anuais, a cargo do Departa
mento de Polícia Federal.
I" As empresas já instaladas, hem
como as entidades, escritórios ou prc

postos, a que se refere este artigo, ain
da que cadastrados no Departamen
to de Polícia Federal, devcrão, no pra
zo dc scssenta dius, a con\lJr da data
da publ icação deste Decreto, reque
rer a obtenção do respectivo Certifi
cado de Cadastrumento e Vistoriu 
CCV.
2" O Certificado de Cadastramcn
to~' Vistoria. a ser expedido pelo De
partamentode Polícia Federal, para as
empresas, cnt idades, esaitórios ou
prepostos, a que se refere este artigo,
lerá valídade de um ano.

*

*

1.,,1

-89

'.

i,l

Brasília. J2 de novembro de 1997:
!:!
176" da Independência e 109" da Rej!
púhlica.
-:~
Fernando Henrique Cardoso ,/;- t ~
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(DOU
-88

,
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I

~f

I

IRI8UI"JA,L,oE JU':, TICA DO

.

EST /\0::1 DO RIO DE JANEIRO

./

Presidente do Conselho

j

1

d~

M~Qi

E=t~r:m dô-:-~1j!l~d~ ~Zn~roÔ O000

nos.
l.O ...

~-".

1Llcrativos~

vêm~

imp~

por seus advogados,

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
,

~.

'

.' contr~
.

ato do Juiz da lG Vara da In1ância e Juventude da Comarca da

;·Capi
tal.' pelos motivos qLte passa a e>:por:
'.

\
DOS FATOS
,:., I

",;'.,J:,. '''',',
publicado no ·Diário
provimento n

<;I

~:~

;.

"

""

1

T.

i

~

.

:,".';". ;L~;",'~. I' ,:,,~~~W:i~~.:::(.,:
Oficial"do

03/93, do JuIzo da lG Vara

e

que em seu Art. 6° diz:

II

AI

Art. 6° -

A criança, em especifico aquelas Que cont~m

I

até seis anos de idade,

ao

encontrados no

da mendicáncia:

j

sarjeta,

f

marºin~lizaçâo~

!

Con~elho

'rut~lar

artigc.s:

1':>, ~~':>, 4°, 6°, 70~ 98 incisos I e

r

I

e~erclcio

em estado de

adolescente~

abandono

ou

o~rminao~a
-' -.
u-::

em

serão recolhidos

e

encaMinhados

para

o

cumprimento

respect~vo

II~

,~q

I

dos

101

e

13b deI Lei fL06'-j de 13.07.90. 1\

reme~endo-n05

Ocorre qUE,

/

~o

Eststutc,

!

I

nas
~·enquanto n~o

li

Disposi!;Bes finais e transi tôrias

U

,

instalados os

conferidas

ecol her~

:~~'1. '

'.

, ";."~".' ':·"";,··;:';.f;~:,~~~~~;~~;1
:crianças/er'acfill!~gc~n
~':,:'"
,!.1;,t.l .,,~.;;~~:j;':~~.!
~!;
:;'''!

!Io.

'leis precisam sair
ocorrência de ameaça ou violaçSo dos direitos

da

criançª

e

do

adolescente, da familia e da sociedade" (! !??)

DO DIREITO
Causa-nos estranheza o fato do Juiz da
1

V",ra

da

querer

proteger

infanto-juvenis. e comcomitantemente m.:lcular

direitos

CJ

dessa

Infância

e

Juventude

pois é isso o pretendido pelo Art.

população~

Provimento. Na realidade, a autoridade, coatora
verdadeiro "arrastão" e utilizou-se

do

os

fundamentais
6

v

quer

"abrigo

do

promover

levando-se

aplicadas

preferindo-se aquelas

o

abrigo

"as

em
que

visam

o

necessidade

dos
o

vinculas

espirito

lei, sua verdadeira ess6ncia, e o expresso no Art. 100 do
;;

serão

pedagógicas,

fortalecimento
é

que

dizer~

provis6rio,

familiares e coml..lnitàrios" (Art. 100 ECA). Esse

um

adolescentes,

rumando em direção oposta ao espirito do Estatuto. Vale
elas,

citado

provisório"

internar e privar de liberdade dezenas de crianças e
as medidas de proteção, entre

direitos

ECA

,de'
não

está sendo levado em consideração, muito pelo contrário •

.li!
,'j.

.1"

o

f'lagistrado

incontes.tável a norma constitucional expressa no
"E;

dever

assegurar

"

da
à

faml1ia,

da

criança e ao

de

fere,
Art~

sociedade

adolescente,

forma

227:
e

do

com

Estado
absoluta

prioridade, o direito à vida, à saOde, à alimentação,
à

educaçâo, ao lazer, à profissionalização,

à

oignidade, ao RESPEITO, à LIBERDADE e a convivência

à

altura,

familiar e comunitári"' .....
":."

,..
\~:
\J

f~~~
0.;

I
r'
I,

,,'
'r'

\rn,eRua lia! ::\n::\

Nv

'){

111

I:...;' ...... ••• •

,

'

.I
I

li

o
n~o

Estatuto

nos

revela,

pniram no ar, queJ

o

"Hrt. 16
lo

direito

liberdade

à

seguintes aspectos:

I - Ir,

vir

espaços

comunitários,

e

estar

nos

logradourospOblicos

ressalvadas

as

e

restriçees

legais~"

.
Ora, se o pretendido pelo Exmo Juiz da
Vara da Infância e Juventude é tirar a lei do papel,

~

portanto, a Carta

,

citado

l'

,

,.,

..

na

,colocando que o Estatuto
,

e o Estatuto da Criança e
justificativa
"n~o

do

~

: 'I

do

Adolescente,

Provimento

está sendo cumprido". Em

n

o

03/93,

~er.dade

está

I:

~~endo violado pela autoridade coatora, que cai

, I
"

Maio~

cumpramos,

em

contradi9ão

~edida em que quer tirar do papel e fazer cUffiprir o

ECA,

indo

na

I'

em

,.#

'.: direçâ:'o contrária a este. A lei pre~isa!, de fato, "sair do, papel",

rI
=~

fora sugerido, o que significa que deve ser aplicada e
c_'~~~,

prescindir

..

~

-

-11: ..

~ji~

policia; não chegaremos a

"a apreensão de uma parcela da população,

como

se

a

"retirada

de

circLllação" fosse a solução.

"t~
'91:

°"1

-~

'
Vale dizer ainda, que

~f

t~

a

privaç~o

que

comete

de

·,r·

liberdade s6 é

;}<J'

,~

~j ~

possivel em relação ao adolescente

,y&

in1rac10nal; ora, caso fosse legal o ato inpugnado, nâo

.~~

Juiz da lQ Vara da Infância e Juventude~ recolher

ç1jl

"e>:ercicio da mendicância" -

"Â
;,1

3688/41 -

ji~
~:',~

Juventude.

:I~

'u

'!'l~

~
~111
;'~

~i1, ,

t
:;;j!

,

\

j ;;:/ ",

l:}l

(

.~

w-

'~

I"ri-

••
i
,

ser

de

competência

Em

~,,,,

/í!;

por

tipo

.

dec:-crito
2~

da

relaç~o

à

1

Vara

adolescentes
Art.
da

criança

60

da

Infância

que

/

o

no
Lei
e

cometa

infração, a esta serão aplicadas, as medidas previstas no Art.

I

f

nc.

poderia

ato

r

.-<Ç..
.

... I

r

I

Vara

I,:

da

Motivo

Infância
n3'o

há,

e

Juven

portanto,

recolhimento de crianças e adolescentes, caso sejam
~eMercicio da
mendicância,
dormindo da sarjeta,
abandono ou Ltffl

! '

processo

de

margirra 1 izal;~o ••.

em

o

ti •

problema

dos

inúmeros men1nos e meninas de ou na rua não serâo resolvidos dessa
10rma
( i I ega I ) ,
mas
com
politicas de atendimento s.r1BS,
em
harmor.ia com a
legislaçâo
inf anto- j Llveni I,
conquistada com a
mobIliza

da

sociedade

civil,

e

elaborada

juri5,tas

por

profissionais das mais diversas áreas, que conhecem a

e

situaç~o

por

Código

de

que passa essa parcela da populaç30 brasileira.
se

Já

Menores :

a Constituição deve

Estatuto efetivado,
Proteç~o

mesmo

ser

pelos

foi

o

tempo

cLtmprida
que

do

e

tada,

discordam

da

e

o

doutrina

Integral adotada pela ma10ria dos paises democráticos.

r '
" ;:'

i'"
, .
i

DA LIMINAR

'. ~

;:;H:-~~~!'

..

t

,i

Refevantes slro osJ';"motivos ·em
'assenta, bem como a

iminente

possibilidade

de

ocorrer

dano irreparável ao direito infanto-juvenil.

A ameaça de les30 é, pois,
presente

mandamus

pretende

obstar

o

lat.ente,

recolhimento.

.;:,
por

inconstitucional, ilegal.
Inútil será, portanto, o
writ sem que seja concedida a tutela
e efetivar a

apreens30 de

em a concessão da

C/.

rantes . .

,. '/

\

'

liminar~

com o

ido

deste

etlvo de

n~0

de
liminar,

Estatuto ser30 desrespeitados.

l

-...,.....

~

I
li
I'

Constituição

ferindo direito liquido

Feder.::-.l
e

certo

dos

'

DO PEDIDO

...

Isto

posto,

reqLler

a

lirr,inar e do pre-~ente Writ~ não só com a convolaçã'o~ em de1:itlvo da
tutela inicial, como também a dete-rminação

da

autoridade

co~tora

para que- se abstenha da prática ilegal.
Reque-r ainda a

do

ilustrerepresentante do Ministério Público e a citação do Impetrado.
Dá-!:e

cau!:·a

à

o

valor

de

(dez mi 1 hões de cr1..lzeiros) para fins prc<cess.uais.

/.

rol. Termos

i

P. Deferimento

I

Rio de Janeiro, 18 de março de 1993

" 'H~:
,

SILVA
CARLOS ~íCO
OAB/RJ 23.582 -P

-

'I.

MARIA ANGELICA A. DO EIRADO
OAB/RJ 71. 4(H)

';

ALE>: FERRE I RA MAGP,LHZ'ES
CtAB/R~}

!

71.16fi

.

___ -'~ ___ L,l~~\.l ~ ~ \')'::..~ .. _._.__

... ~~ ...... c:j· j'lT ! f.\ E~: 1 C:?; f~jP1f~ I {.;r·H]
.~",_v

D~!:</HJ

62.2ú7

J ost; R I CARDO FERF:E I Rr.:r CUt·IHA

OAB/RJ

( .
t-

t

.~

..

1

)

i

PROCURAÇAO

,
I

I

Sr. Roberto

I

OUTORGADOS: Carlos Nicodemos Oliveira Silva, OAB/RJ 23.582-P; Maria

situada
Rlachuelo 07,

Lapa~

Jos~

Rio de Janeiro, por seu representante

Rua

à

legai

o

dos Santos.

,
o

\
!

AngélIca AlmeIda do

Ei~ado

71.168:

Silva,
José

OAB/RJ

71.400;

Ricardo

FerreIra

65.466 - E e Cintia Erica Mariano, OAB/RJ 68.207; o
segundo com escritório na Rua Riachuelo
Mar 216/401 e o quarto na Av. Beira Mar
OS PODERES: Os da cláLlsula ad
qualquer

Julzo~

jLldicia~

Instância ou Tribunal,

segurança em face do Juiz da la Vara da

Cunha.
primeiro

Rio de

Janeiro~

~06/705,

para o
para

toro

em

~

em

mandado

de

Juventude

da

impetrar

InfâncIa

e

geral

12 de março de 1993

l

\0'
I

(
/

I

o

nesta Cidade.

r.ooldanador Geri!

It

e

o terceiro na Av.

7~

Comarca da Capital.

l
1

OAB/RJ

".

/

/
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:.;;

tj

, ti
.~

'.'

.

,I
~
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,

. '"

1,

~;\F;"

u:

"lU Di: JFd/URU.

l..~

~.EriJi\[S

Publicadc no

U;.

D.e.

CIJ·~,oI\::j:.

U:· Cí-.·1TAL

l.)~

(:lH-D:';"

PROVIMENTO NQ U'/9J

de 05.03.93 rls •

(MEIHA : AL lERA IIOI1MAS
DO
E N T U N!. ~""'l-t"";;"--d"':""'o
I~.11.Yl e U[l(RMINA
UUrRAS

iJ !i.Q V

69 e 70.

u"

P'HÓVTÓLriC I AS.

<o,,,,
;

t'

.t.:',

o Doutor Liborni Siqueira,Ju
i z do Di I"e 1 to da lo. \:ora do r'~onoroB da Cepi tal IUÓ;, . ~:'.
Estado do Rio de Janoiro, cumprindo as determinan"""; "
tos dos artigos lP, lP, 4~. 6~. 70 e 8D~ 98, .inci
80S 1 e li, 101. inciso8 I 8 VIII, 1)68 1~6 ~ lQ9,
todOB do Estatuto da Cr1ançe e do Ado!éscenh,' Le$.':
Go069 de 13.7.9D.
_
,
coneidnrendo que o reforldo '.
Estetuto naO esta sendo cumprido em fec~ das in~rue
tas irrsQularidadoe ocorrantoB;
cons ide rondo que (u; crienç'I)'..
(B os odolaocantss pensarem 8
ser obj~ta da !rrasjlt!!.,.:
Bsbilidado 8 do lucro doscomedido do mui tos o "com
desprezo ostonsivo da prgteção integral s da abso- :
luta prioridade de soüs direitos fundamentaisi
.
considerando e f!agrante,omla
.
s;ó ecomodative dos pais ou respons:veie ij~~ se e~~
tem tolhido! pela crescente parmissividade. illlplsfltã ..
da-por um sistema consumiata e anerqu!st.ts;' ';,

considerando qUE! aoc:1csidcr!ar:
.a violência, o sexo e li droga, tornaram-se .inatru ~J.
i
,mentos i rlasnti va dores da pa t9log1e socis lo .dogl·a~li" r:;, ...
do O menqr.·, a rom!Ua o (] proprio 80c::iede;d~\ê,,;:, ·::'i.<
'1
cons i do rando qUE!) h3 llmz; PSl!iIU-, .:;:}<.•
do doutrilJB protetiv8 mascarando 8 reallJí.tladIJrEloci/j\;;~.,!:.~
com satntisticaa engon0686, programaIS li prqJ8to8'L~;'[~:::;' _.
provisBd05 que fortalecem 8 condute c!'i~!no1ilena,!<:e:,;~!:", "~C
dosscratH tem 015 pos tUl2ldOB ciont! ficasmducscionais;,'::;;
consids!;t!lndo qulSl 1I3!l \lelt'bDfJ:tn.,;,::,;::;;:~
t.ernos· I! ex to rnaa pare 888 ia ton ciD ao& t'.\l$lnDX"8a;.í;·,OOo::i:~i,~;.:, ... ,.
vul tosa 8 ex! B tindo ra curaos
ma to rias li til ~umanoct·8ufJ..
_
-, " ' . ,
cientes para8e realizaçao de uma poliU!;! sdGQuads; ..;.. :,:.;'I; e::'
considerando QU1!i !,"'H!:,Q pocJeIlH!a.L'
assistir 8 esta qu~dro demagógico var~lJnhD9:;;'I!~: ~<l2d:.:;·:
m:asmo tempo, patologico sem tomarmos pR'ltH,Iiid.@i1r;!s~r:· j
sob pena "de panetrarm~::It omi8sivBm8nt~o t'1umll :r~w;::; I;:: .,.i·.
irreversivsl ds dscadencia dos valores úf.ir:Ir.S!';lo. ,s~>.?·:
cecionais e espirituais;
.
':'~~:~;~F~"'l':'
:r'
Co ns ~ de ra ndo q L.!!a eH·..\~ lU3P.~.Í~.i:
!".'
c!sam sair ç!o papal, poles e dever de ... tílt':!(lS ... Pll!llV-'~::r::L::~<'T:' ...
nir e ocorrencia de emgaça ou violeçao C1C.1i3 ,.d.\.rer,"'·\;, ;!, ' , '
tos da criança, do edolsscentú, de fa:nLl,l&!l'ada.:"E·;;: ;:.:"
c: i la d fi dE,
. i"." 'i, : ..
••••,1

~

\; ~

.

ll.;-,',-.,'
!~!~.; ··.!,!1~·;;

,
'1

:
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'

·.·,>.

RESDLVo'E:

Hrt,.l u - "QueIe que promovil,.":
De ceratsr eventual ou pormenantii,:·c:om''l .. ':
E Entradô, e Pêrman~nci/) ou a rcrUcipa~:ê'o oemens; :
r,l:: Os 16 (dczottc) -iJnOE t deve reOUGrer eutcriza""
çe-o, maoiante rlvare JUdici81 er.pEldido pe.l.c-Ju!z:· t
cti\lidado,

-

de

11::.

ve o

E

\"ertl

,

dL'

r:;. 1 ..! 9 t

t-íC!nor'I3:5.

~ 1c

1 G t .. e s

n08
11 8"

t:.errno!l

e

•

(""

.;.

'I'..

--,.)

j

. l ..

do qua PI'ascre"'J'i~U;':"
Lf: i e. 069 d r-E ' , . •

"r " d e

" ..v.·.."!"!
~tl.

13.U7.9i.:.

Art.2 C - h noca~~idade da
pa- :
vis'torie do local
pelo
lJivisão de fiscalização,.·i
"
_
.
,:.recer do MlnisLerio Publlco e ~eci8ao do Juiz exi
:X:;:9a.:.:C4u~ o raquerlmento do t..lvara ingrasüB nesta Jul
"·~'zo;·I·ate :50 (trinta) dioa ontos do ovanto, om tros: .1
v1aa, inütruido com:
.

• :j

1

;,'

.,'

olumonto!.!

posaibi 11

qUD

tem avaliar o pedido;
,
1I- quol1ficsl'o-ão complete d9,.
responsoval;
nl- trntandO-!JD dá emoresa,:.',.

' ..

~~:~:~:~~:~~:~;::~:::~;::c::~:::~::::~::D: : :?~ :~ l!i'!'!:;~!,~: . ~[~;:
at;r1o:::·;i'~:···t;:;L:';D;iW.:,~'·'r·;"':·

Art.'c - O limlta
:.

.

(~,.':".:

xado no olvar; oxpedido devo ser claremente dlvul-:"·'·"··'·i;;·:';~:
'~;'!
'lodo, quando da public.idadg do ovonto, 6aJeun Quaia : '::'. !"; ,;;::".~~
for91D os meioa de vaiculq.çao empregados. De me8ma":~:: .;" ';W ':i';;~~~.
forma o promotor rODponseval palo evento dava f'e "-', J "
'<'
zar consteI" doe bilhetes, ingressos, convitsEj. ou',' ,
..
sanhes, o limito do idade constante do alvara, :,s
fixando cartaZDtJ 1nformetlvoe.
'
Art.~D - O alvar; devo Dar'
mantido em local visívol q à d18posiç~o da fiscol!
za~ao, sando vede~a xarocopi~ ou plestificaçao •.

:i:

'I!::

•

"

,t

Art.5 P - Aos pais incumbe,: '~'6',C " '
dava r de protoç;o integral dOei fi lhos, o mesmo q o~""~-:";'
cerrendo com os guardis98, do reto ou da diraito~'
':.
.::

.'
','

Par~grQr~ ~nico: Comprovada'
culpa,pala omi8s;o ou abandono matariBl, intalQc
tual a/ou moral eor;o proc89sedoana ForlDa.de lQi:.'

s

Art.6 D , - A criança, om ospo- )
clfico aqUEdas quo contem atea sall5 anOI5 da idade,
e o edolescantG. QU9 roram encontrados no exarcIci
:.'
o da mDndicãncla, dormindo no ~erjote, em estadoT.
'
d! anandono ou em procosso do marginalização,
sereo roco1hldoD e oncnm1nhados ao Consczlho TutalBr' " ,;',
respectivo pera o cump~imanto doo artigos: 10, Jg, .. ,
4 Q , 6 1t , 70, 9:9 incisos 1 o 11, 101 8 136 da La! n.Q , í'
6.069 de 13.07:90.
'i" .', "~o

j
',1

§ 1(/ -

r~e imposaibl1idedo 'da"

,:.

"': ~'..

.'

:j.

::

.;.~.;. .; .

Dte~dimento pelo Con~elho TU~81!r o oncQminhBm!n~o~~~~
f a 1 to di r (I ta m2n te pe ro Orga o ou I na t...t tu! Ç'B O:~·\I~;~I l:;::' .:".,;?,..

.13 a re:

C'ol.'srnarnental ou' nao-oovernomentol crooenc1.edos ,;"h I.!·, ',il\.,
õb.íe:ti v<.>ndo c. abriço pr9vh~rio 91'11 unidade :eóe,qu~,-:': ,'.,
aZo .: :::,('.);,0 r l r.:iy'(j Etcrla.
,'. ":/,it;"'t::.\·'.;;,,
.;, :H~:~.".í.. '·~:·~<

~':E~~

' ..

, .....

.!,;'~

.... ,

~ 20 - 1':0 prezo dE 3D (t,rin-·: I · : ; ;
.
obrioe-59 õ l/":stituiçao F.:ncarninner 60':Con';
í'·l.r;l~':- ou EO i).,lzo co:r.oetentt., E'u:nárío d~:i;r
;~::!:jcaíld!""
~·\.'iacncia!: tomadas.
~:;.::;,;,:;:

...... ,
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•
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.. I ~ r
1 ; , c o ::.~" 1 c te;:,., L~ u
.., t t. -~~~''..-. L' '.. :..;; ':.~. r f:' r l: ;,., i.:.:.:..
t,ualquor e\:u1)to, :c:o~ (!'J,~ t::::O:::;l~!i:-.aÓ::>
1-l1~
pt.!.~ ou lO~I-onE:evelt neo ultrtlpAssendo o hora

!.. L. : ;. (.;)

ta,
lc!.

j

'J

·i
,~

"

8.!,

rio das 22 (vinto e duas) horas e seja o programa'
compat1vel para sue roixu otórl0.
"

,,""
Art.6' - Somonta 09 manorlJa'
acima do!! 7 (sete) anoe florim:; floQuelltar o~ Catadl
os, Gin~~ioo E~rortivos 8 a8comolhado~.


,,

,

Art.9 1i - OIS rO:lpolU:lnvole pe
los Estadias, Ginaaio~ (nportivoa o 8sso~elhedo6 o
farecorão amplas garaQllas de ~egurança A8 crlon. T
ç~s e eúole~cente9 ate o oncerrarnento das ativida
des progrorn:;do5 t dovondo ler locêl 6E!/larado dos ;;dE,""
'maie. Bepecirico pera os menorefj I3nlfA 7 (sota)i;:;s!""::I>"
',i
1 ~ (Que to r za) '" no 6 i ncomp lo tal! q U(J a 11, pc rmanll CEJ1<· )i!q::,;:jtiL"t;I~!:;~(/~:'
rao aco~pnhados pelos ~816 ou fBslJonseval. CeBc{A:ss1:;;~l~~:i~;+~~"~,fF"
ass!1Tl nao ocorrD. ou nao possam rlua-lo som(Jn~8il\;'P'.2.;:::::~!;:J~n:;':'i'lT ":7\\:í~:
darso ingressaras menoreS acima dos 16 ·anoB.'h'\í::';i;d:'~;",!I~!'i',f ;1;] 'I:' '"
,

,

, ';, - , ~: .': 1'1 ~iF~ :,~.:~ii:'~·H};·:';~ ~~1 ~.:':. !";',,~';'

Ar 1.10íi .. Conaidarando aexia:j')i:: :;'1:!""
tencla da Liga das Esco188 de Samba ~íi rins. 'com:V/l-;:l!i~,\:i':::')i;':
_

meie dg dez ri l1odos. 02' menores !ntre 7 (sBtB)'f;h::o:1iCf.!,,:~j!I'H'
" l~ (c;uatorze) anoa, somenta podarao desfilar nas)'!:;:'i~pH!.i' ..
furaridlls escolee. desde cua o horário nso ultre;,; .. ;!;h;,:~;iL:;
po~es as 22 (vinte e dUBO) horBs, Bando ind18PB~sá;'i'I~i~.::,~(;(';,
velo alvar;.
'-.':i~'::iUT:i!~7":r:t;n?;

§ 2Q - ~m todos 08 casos ~s:"
, crianças ! adolescentes deverao aprssant.af xBrox~';~~
,da cortidao de nascimento, prova de matricula ~na;'h:;!
escola e áutorização dos pAis ou r9Sponsável,"' i1fi-,'n: iH::i
cando os documentos erquivados ne entidodepromoto;~: ;;'~;";;';'
ra do evanto para consulte a exame da riscalize,t;iJ-:<

.

,"

ch~ de identificação.

JC1:,-

.

.

É obri getario '~ocra .• .;:;;,
, '. ·:;~·{'L~·: ",
o

\:;'~.

(

i

Ji ..

'I"''''

;~'· ;:~

.',

,i .; .' I ••
'",o

"

9 prescrito nestBill!lr.!~..:: ~"1};:; ~1,::
go e parágraf'o!! se estande aos ensaiol! aprogrpmB8
',oH,
8ssmelhados.
';:'
.!::I)!:!' ",

§

40 -

; I';." ,~.. o;, 'I'!

•1.:

"

;,=",

-Art.ll C- Aqu~lB GU~ impedir'
ot.j cmbaraçer a açeo de Autoridade Judlciaria"Ccmla ,,,.
sario de Menores, Servidor Efetivo ou Vcluntario T . !
Crccsnçiedo, .mombro do Conse~ho Tutelar,.membro do
tHniste:rio I-'ublico, no Gxorcicio da funí,80 prescr.!, ;~
ta na Lei L069 da 13.07.90, n08 provill'sn t •
f€
por,
tar~'H: deGte J!J{zo, estar; cOJllstendo c
.,.. cuja põ,/,;,
ne '? Oil deLençoo d; ~(?is fIlC?SEHl' e dois unos ~(art. 1;'::1:
23:' O:J Estetuto).
'
'.
~~t.12~ .. n tran~gressio
das·
lca:is accrrotera cc infrator 6 multa da J
( tr e!) fi .2 [1 (\/ i n te) U f [R J;. O;J uni d 3 d(.; f i t C~ 1 li' q u ~ vt11entG, e.plicenüo"se o doar:! em CE:~O da reine,' oen

norm~s

:

c i r " " " J J )
;

:':

'

i;..

',,',

r
r

,

.~..

.'.

,

§ 1 g .. Excepcionalment.e Berá' :;:';,;: ,i: ';.,~i
eutorizodp o desfile n'as Eecoles ds Adultos., -dos: r . :. , i , : _
GlBnOrSS ~cima dos 14 (quatorze) anos, dependendO:'
de alvaro Judicial.
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tran:3Çlre&sao p,0UGre ser dolarrdnaoa a
do lcci.>l ~or at.1J 3ú (lrinl~) dit'o.
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interd.l.~·a,o."
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Arl.131.- 1008(, as dúvidas:;I,<e ;<"!'
d):~:\:::~~:ep' ~lc BO:Ç 0J eu Si Zó~lar a °1 d 1 r i 1111 d8 ll 9 c.J1J C i d i da 5. PC/:-;O s cr 1 t,o.,; ., ;:\
i':+':;"">;:'!~~ !3..
\J
Q.
\i e r a d e l"IB no r e fl •
" .. i .' ;~': ':
' " . ' ': ;:
f,:t;:·':~j:··'~'~·'·f,~r~'>:~r(:...
"'~' , .'(,,",
":" . ':'
ArL1LJU- rlcom revogodos OSI ....... ;.
e r ti 9 os: 7 11 • 8 Ir. 9 o. 1 (j I; f 11 11 , 12 9 • 139 t 1 Ó:.' f . 22\1 • . ,
2JQ. 24 t , 260, 27 11 , 28 11 , 2~L1f 30°.36°,40 0 B sous"<,,,·.:,,.·,
,.
parDÇlfOfo!l, 410 e SOUll pereÇlrAfo~ o G21J doPr~'!:~ir,:;7:;'~,~:~:-,:J;';~·:.;"
.'.,:.
1ilP. n to 02/:;1 do 1!i. 11 .91, d o e t B Jui z o •
·~i,:~;'.:'·\~l.:I!'I~~t:,;ir·.~ ,::I':iF,(;;r

t..

..' ,,!;r;;·:;1~!};l,~~·;t:·;·íJ.~!;:~·~!·/·~i ..

·i,

/..rt.l5l:- Csto provimonto .. o,nt.r:~·r··,~i;,;;'q·

d:> ta. ro VOg<:dIlB a E dis posi çooS.t:i:::'i~::) ;;:';:::;!;:'"
1'"
.~ f: '~~:':!;':~~/~';+>'Ii I.;;,:.!
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. I'·

:1·:··,.~.:··'~·f:i·L,!~.:
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r·,·

Publique-fle, regiatre-ee."i-:.e ;;;; ;,','
cumpra-56, fazendo-se as devidae comuni c:ações, e8:;;I\,·~·:;i":· ,: ,i;,. I."
Autori dados Cona ti tui d1J6, em 09 pe ciD1 aos' Emi ne,r:l,:;i-:;'!:1;';'::~"i~ ,;?::;i,i',,: ,.i
t.os: Prosidonto do Egr<:!r;lio Tribunel de .1ust1çe:t~~;·;1,q;,i,.;i.!:;~( ;:'::'!/'
Pre8idente do Consolho da Magistratura. Corregsd
GereI de Justiça e Proc:uredor-G ral de Juati~~
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ESTADO DO AIO DE JANElA
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PODER JUDICIÁRIO
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Juizo de Dirf3ito da la.Vara de Menore'S da Comarç§L".d..é1él---L...a+l.l.-l;..iil-.lr-r-
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Ofício n Q 093/93-GAB.
Raf.: Informaçàes que presta.

I

I

;

i

Em, 22.04.93.

·1

t

(

InsIgne Desembargador-Relator.

.'

Recebemos D of{ci~ n Q 365/93 que Se refere
ao Processo n Q 298/93 - Mandado de Segurança Preventivo - impe 
trado pela AS30ciaç;o Beneficen~8 5;0 Martinho e outros;
do as seguintes informações.
Preliminarmente.
.

.

:1":"'" """I"'h •

i. :\tR,,'\iili\.~;U iír.·~I~*~li}l

.'

O,p r o vimant o n g i O~,~~~'l!~P.',Alil:piib1i
rio Oficial de 05.03~93 e nenhum recurso "foi proposto nos termos
..
dos artigos 198 e 199 da Lei 8.069 de 13.07.90 (ECA), razao por
,

que e descabido o mandado de segurança conforme artigo

sg

da

Lei

1.533 de 31.12.51.
quanto ao ~~rito.
1. Não há qualquer transgrB3sço a03 arti
gos citados quer da Constituição roderal (artigo ;'2'1) ,)<l ,:lu C.,L.:..:,
tuto (artigo 16, .inciso I). ao contrário, procura'no;,; c;~.-:i:,rir ,;"
determinantes legais fazendo com que a criança (') u '):'~D.iG;;;CHllto
menores peranb, a lei, sejam "sujeitos" dos dir(ü:'(J~; rund~WHn- ,
ta iS-'8 na O_Jlob- j eto !;-lI'd'él q liB18~ 'que de s e-j am m~HÚ ê - r() s n:Ió; r u(l SI;::l 
,

'

~:~:
I,

[xcelent{ssimo Sanhor
Desembargador RE8ELLO DE MENDONÇA
DD.Relator do Processo n Q 298/93
do Egr~gio Consalho da Magistr~turA.

J....

Fls.2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIARIO

oricio n Q 093/93-GAB, de 22.04.93.
para jU3tificar as verbas recebl'das como que trans f armando-os em
fundo de com~rcio.
2. Em principio nao se educa o menor

na

rua.

3. A FEEM ~ órgão oficial do Estado espe
cífico para o atondimento em suas unidades pr~pria8 ou convenia
das.
4. O artigo 6Q do Provimento determina
que os menores sejam apresentados ao'Conselho Tutelar para o cum

primento dos artigos: 1 12 , 3 12 , 4º, 6 Q , 7Q, 98 incisos I e 11,101
e 136 da Lei 8.069/90. '
I ..

8as ta 1'e-los para compreenderm'os.
5. Ademais; O artigo 262 do Estatuto

da-

te~mi na _ que

enquanto não. ins tala~os, os , ' ,C~:n~r~~r~!,Tuta~~t~r~';!~l~al
trlbuiçoes a ele8 conferldas sarao exercldaspelaautorldade' u~
diciaria. Somente este ano foram encaminhados para abrigo provi
"



"
sorio
na fEEM, 370 menores, que nao foram recolhidos pelos Juiz~
do, mas apresentados por diversos orgãos, inclusivo palas duas I

primeiras Impetrantes, por s~ caracteri~ar o artigo 98 nos seus
incisos I e 11, exigindo a aplic~ção de uma das oito medidas e
lencadas no artigo 101 do Estatuto.
ó. O abrigo provis6rio 8 ulfla das mClcidas
incisa VII - B que nao implica em privaçao da libRrdade conforme
esclarece o par~grafo ~nico do artigo 101.
7. A equipe t~cnica da rEEM ao elaborar o
, suma rio do caso 8 veri ri caHdc.i-qü's---a faflÍ1Trà--fem con
continenti
o eS tudo.

.?

entrega do monor com advert;ncia, encaminhando-nos
8. O artigo 16, incisa I,

EJ

claro:

"ir, vir e estar nos loqr.Jdouros püb1l

7535-651 'o:? 53
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIARIO

oficio nº 093/93-GAB, de 22.04.93.
cos 8 espaços comunit~rios, ressalvadas as restriç;es legais
griFo ~ nosso).
quais sao as restrições legais? são aQu~
las ditadas pelos artigos que especificamos no artigo 6 Q do Pro
vimento.
9. O Estatuto, em muitos do seus artigos,ra

pete o extinto Código de Menores, e, neste caso, o artigo 98,com
maior amplitude, ge refere ~ "situaçio irregular" do artigo 2Q
daquele Codigo. A intençao do legislador foi a de aclarar aquela
situaçao. Na lei ~ preciso interpretar o espírito que anima suas
palavras observando-se a sequencia do seu processo histórico ev~
lutivo.
' - \

-

-

10. O legislador não usou meias palavr~s

fã

lo cient i fi camen ta pois da ma,sm~fo;-m~";i'~1~dHn~~9f!~:~l~V POq~:'I' ,'{1I;;;::m.1!I~
corpo em' campa rtimantoe, nem mesmo 'á 'iliria /"tambs'm a 'pro
integral, quer dizer - total, inteira, abrangente, indispensável,
inali~vel - principalmente quando diz respeito ~ sa~dQt nlimenta
ç;o, educaç~o e consequentes projBç~es emocionais.
11. Contamos hoje com a "terceir,1 gnraç;;'o"dll

meninos-da-rua qua são pequenas vitimas da incúria, da desassis
t~ncia,

I

I

dos que pretendem fazer da mis~ria

8

da forna n funto ino

xaurívHl de rBcursos inturnos e externos, do C3mpélfltlêJ~3 idoológi
cas e derna g 6gicas, denegrindo as instituiç~e5 8 ~ut8~ijadG5.
12. Seria cõrnodo engro::;sarmo5 il orquf.l5tL"a
bem ensaiada d05 lmp8trantes para dizer que e dirGito do~ meni
nos-da-rua, representar a cena dantesca
o nas
mintos e imundo!:), cobertos por uma f:l!ha de jornal (:J uxplorados,
material e sexualmente, por adultos.
13. t f~cil denunciar, fazer passeatas, semi
n~rios e congressos. O difIcil ~ apresentar soluç~es concretas e

7535·651-0253
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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PODER JUDICIARIO

1

Ofício n D 093/93-GAB, de 22.04.93.

~

~

I

acolher os pequoninos dando-lhes uma perspectiva de um futuro me
lhor.
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14. Em 1975 tínhamos 25 milh~es de carent~s
e abandonados, hoje chegamos aos 38 milh~es, praticamente UM ~I
LH~O de acr~scimo por ano. Isto interessa a quem?
15. O Estatuto data de 13.07.90, faltam

"

dias para completar tr~s anos e no Rio de Janeiro ainda n;o le
mos o Conselho Municipal atuando a nem a lei para o Conselho Tu
telar, n;o 58 falando no Conselho Nacional e nos Estaduais.
16. Rogamos de Vossa Excel;ncia que o Egre
9io Conselho oficie ao Excelentlssimo Ministro da Justiça
para
.
\
as providencias quanto as verbaé externas recebidas pelas insti
tuiç;es n;o-governament~is, eu; aplicaç;o e destino.
I? Esperando que possamos prosseguir com o
nosso trabalho, pois temos em andamento 6.600 prOC6ssoa nesta la.
Vara (Guarda, Tutela, AdoÇ;o, Provid~ncias, Abrigo Provis~rio, I
maus-tratos, Aç;(~s Mandamentais, Registros de Nascimento, fiSCil
lizaç~o em geral, etc.), sem um Juiz auxiliar siquer 8 com
uma
s~rie de deficiências da recursos materiais e hum~nos.
Gostamos do nosso trabalho por acreditarmos
que e missao superior.

-

"

>1

"I

"

"

Co I o c a n d o - nos a o i n t e i r o

(j i

s p [) r ti e

cel;ncia, com profundo respeito, estima e considaraç;o.

~

"

Jui z de Menores

-,I
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CONSELHO DA MAGISTRATURA
PROCESSO NQ 298/93
'
9' .
IMPTE 1: ASSOCIAÇ~O BENEFICIENTE S~O MARTINHO
IMPTE 2: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS BENTO RUBlnO
IMP1E 3: CENTRO DE ARTICULAÇ~O DE POPULAÇflES MARGINALIZADAS
IMPTE 4: INSTITUTO BRASILEIRO DE INOVACflES EM SArJDE SOCIAL
IMPDO: JUIZ DE DIREITO DA 12 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA
CAPITAL
RELATOR: DES. REBELLO DE MENDONÇA
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ao Relator, em anexo.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1993.
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A REFORMADO ESTATUTO E A REDUCÁO
,
DA IDADE PENAL

"

. :"1

. Temos de convir que o aumento da criminal idade. quase sem
:.
pre enfocado na grande mídia de form:l sensacionalista e
,
superdimensionada. acaba por repercutir intensamenre no
'maginário social. fabricando um clima de extrema tensão propi
:iador de reclamos gerais, ora pedindo a instiruição da pena de
110rrc. ora pleiteando a iIHervcnção das forças armadas. ora c1:11nall
io pela redução da idade penal ou outras soluções igualmcntc d dsti
:as. Enfim. toda vez que a violênci:l aumenta as pessoas tendem reela
medidas punidvas mais rigorosas para os transgressores das leis.
Como disse Evandro Lins e Silva .....pedem a pena de mortt
)fira os maÍJ perigosos e cadeia para todos quantos saiam do trilho da
. :ollduta determinada pela legislação em vigor. Essa ( uma reação
"n'
~'Vll ( nada racional, embora níl1guéln ignore 'f1l.( hoje no Brasil
Tf
",o mio regenera nem ressocializa as pessoas que silo privadas da
"'iberdade por ur cometido algum tipo de crime. Ao contrário. é de
'onhecimento geral que a cadeia perverte, corrompe, deforma, alJilta e
·mbmtece. E uma universidade às avessas, onde. se diploma o profis
iOllai do crime. ..
Esse sentimento de vindita social e de insegurança. bmen
avclmente, tem se traduzido em inúmeras tentativas de redução da
d:!de penal, materializadas nos vários projetos de Emenda
:onstítucional que tramitam no Congresso Nacional.
Preocupados com alguns os pontos falhos do Estatuto da
-::riança e do Adolescente, que de certa form:! têm alimentado essas

Tarcísio José Martim Costa *

iniciativas. centenas de juízes e promotores de justiça, em Congresso
Nacional, re:!lí1~'ld() em Curitiba. no ano de 1993, organizado pela
Associação Brasileira dos Magistrados da lnfollcia e da juventude ABRAMINj. que à época contava com a participaç:í.o dos promo
tores, decidiram, à unanimidade, pela revisão do Estatuto.
Mais recentemente, em 1998. no Congresso de Rccife. da
ASSlJcitlflílJ Intt'l'I1acional Mercoml dos Juízes da II/fol/d'l e di! jl(1/l'IIlUrJe
AIMjlj. reali:i.ado juntamente com o XVII Congresso NacÍona! da
ABRAMINj, centenas de especialistas voltaram a se posicionar con
trariamente à redução da jdade penal e pela correção de alguns dis
positivos da lei estatutista, visando o seu aprimoramento.
Tomemos. neste particular, o exemplo citado pelo saudoso De,!.
Moacir Dani/o Rodrigues, ex-Juiz de Menores de Porto Alegre. que
se repete com frequência, do adolescente que praticou lima infração
penal reveladora de extrema periculosidade e que seja imperiosa a
sua internação. Submetido a sucessivas perícias semestrais, devido
ao intenso risco que representa, mesmo assim. será desinternado,
porque embora o § 2° do art. 121 expresse que a medida não com
porta prazo determinado, o parágrafo terceiro. em total con
tradição, é imperativo, determinando a liberação completados três
anos de internação.
No Juizado de Belo Horizonte, em obediência ao comando do ..
§ 5°, do are. 121. este prevendo a liberação compulsória aos 21
anos, tivemos por diversas vezes de determinar a liberação de ado

.

lesc~tes com grave desvio de personalidade. Recentemente. a de
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um jovem autor de quatro homicídios. Aplicada a medida socioe
ducaciva da internação, poucos dias depois o adoleséente fugiu do
Centro de Integrarão do Adolescente - CIA, situado em Sete Lagoas
MG. a 60 Kms de Belo Horizonte. Apreendido três anos depois da
fuga, foi recambiado para a mesma unidade. onde permaneceu
menos de um mês, porquanto veio completar os 21 anos de idade.
Há poucos dias uma viúva, inconformada, esbravejava nos
corredores do Juizado concraa soltura de um adolescente que, por
motivo fi1til, assassinou seu marido. O autor do ato infracional, na
sua primeira reavaliação, que r~sultou favorável. conforme determina
o § 2° do art. 121 do ECA,' obteve em menos de seis meses a li
beraç:io. De acordo com a pobre mulher, ele é traficante de drogas e
dias depois de liberado da instituição estava armado, ameaçando-a de
morre. Em lugar nenhum do mundo. mesmo onde predominam os
princípios da despellalização, da descriminalização. do Direito Penal
Minimo e do Direito Socioeducativo Juvenil. quem m:1(a por moti
vo fútil ou torpe, à traição ou com requintes de crueldade. maior ou
menor de idade, não permanece instÍtucionaliz.1do por apenas seis
. meses. Não é crível que uma personalidade gravemente deformada
possa se estruturar em tão curtO espaço de tempo. Sob o ângulo dos
.~ ,J:'eiros humanos de vítimas e de seus familiares, ta! resposta, além de
\" ,~sta e inadequada, configura verdadeir:: impunidade.
Outra falha apontada pelos especia:;,tas, especialmente os que
senajam. no trata~ento das de;en.as de casos concretos surgidos
nJ-a-dla dos JUizados da InHmcla e da Juventude das grandes
capitais, é a impossibilidade jurídica da aplicação da medida
socioedllcativa da internação ao adolescente que pela primeira vez
venha cometer um aro infracional grave, porém sem violência ou
grave ameaça contra pessoa (ECA, art. 122, I e lI).
ODes. Alyrio Ctvallieri tem citado. com frequência, o exem~
pio do ;;dolescente que for preso pela polícia portando metralhado
ra ou um fuzil AR 15, trazendo consigo quilo1 de cocaína. Uma vez
julgado, não poded receber a medida socioeducativa da int~rnação,
isro porque o arr. J 22 dispõe que tal medida só poderá ser aplic:lda
nas seguimes hipóteses: I - tratar-se de ato infracional cometido
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; I ( - por reite
ração no cometimento de outras infrações graves; 111 - por des
cumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente
imposta. Consagrados intérpretes consideram o rol raxativo, por
t~nco. incabível a aplicação da medida extrema fora dele.
~\.;:rescento mais dois exemplos concretos. À luz do dispositivo
entocado também não poderia ser aplicada a medida da internação
ao adolescente, sem registro do cometimento de outras infrações
graves, que durante a noite, depois de arrombar uma pore:!, subtraiu
um 0me lote de substâncias psicotrópicas destinado ao hediondo
com\~.. das drogas e ainda destruiu o dispensário do hospital. Da
mesma forma, aos três adolescemes que invadiram e saquearam uma
escola durante a noite, culminando por acear fogo nas salas de aula.
. Situações semelhantes, como bem ~onderou oDes. Níveo
GeralM Gonçalves, no citado congresso de Curitiba, ': .. têm gerado
tratamentos incompletos, até mesmo verdadeira impunidade,

6

avolumando-se o mvolvimento dos adolcscentes em. conduttlJ graves,
como latrodnio, homiddio e eS/llpro. Esus fotos têm /evado a população
tk nosso pais a desacreditar no EsMtuto da Criança e do Adolescente e
ali mesmo grandes juristas /! magistrados cultos. ..
. Impõe~se, por conseguinte, que se corrijam as falhas e,
sobretudo. se preeencha a lacuna do art. 122, estabelecendo-se,

~

d'~

,

c~m clareza, a definição dogmá~ica do u' enha 1ser Iffó..J.'ifrn
czonal g r a v e . . .
l U · [ ()
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Insatisfatória também a resposta d
tat~to situaÇ;í_o' dos
psieopa.tas. aut~P.
e atás inf~ionais
gravíSSimos. A medIda protetiva de req ~t;:I ~<~:imento
psiquiátrico. prevista no art. 101, V, do E ·~l~particular,
necessita de lima disciplina própria: indispensável à proteção do
adolescente infrator. de seus familiares e da sociedade.
Estamos convéncidos de que a demora na efetiva implantação
do Estatuto, que representou um grande avanço na linh:! de desdo
bramento evolutivo da legislação brasileira, e na revisão de alguns
pontos falhos. infelizmente, acabarão por acarretar a redução da
idade penal, tendo em vista a irresiscível pressão da opinião püblica
desejosa de medidas mais drásticas.
Ninguém desconhece que o diploma em vigor. em razão não
só de um processo de generalizada desi~formaçãoa seu respeito.
mas também das falhas perfeit:1menre sanáveis. está paulatinamente
caindo no descrédito de nossa população. até mesmo de juristas de
renome e de pessoas culcas. Basta lembrar que. na ampb pesquisa
de opinião realizada junto à magistratura nacional. constatou-se
que 73% do juízes brasileiros são favoráveis à redução da idade para
efeito de imputação penal.
Por isso mesmo, além das correçõe,~ . .assinaladas e de outras
imperfeições. estamos preconizando um "tratamento diferenciado
pata os adolescentes dos diversos grupos etários. dentro do próprio
marco do Estatuto. Como demonstra a simples observação. a
natureza não dá saltos - natura non fleit saltt/J. O ser humano, pOllCO
a pouco, vai se diferenciando. evoluindo, amadurecendo. tornando
se mais reflexivo. Assim. não nos parece adequado dispensar ao ado
l~scente entre 16 e "18 anos o mesmo tratamento conferido a .um
menor de 12, 13 ou 14 anos de idade. Admitindo-se graduações,
repita-se. dentro do próprio marco estat'tltÍJtIl, além de um contrapon
to ao gravíssimo retrocesso da redução da idade da capacidade penal
do menor de 18 anos. estaremos encaminhando lIm:! ,olução em
bases muito mais realistas e justas, sem qualquer alteraç~o do :m. 228
da Constituição Federal. Portanto, sem mexer na inimputabilidade.
O que preconizamos. e isso é bom que fique bem claro. é um
tratamento especial para o jovem entre 16 e 18 :100S autor de :tto
infracional de maior gravidade, revelador de grave deformação de
perso·nalidade, que continuará inimputável. Assim fazendo. estare
mos cambém oferecendo uma tesposta ao; clamores da opinião
pública, compreensivelmente assustada com o allmenro dos índicc$
de violência juvenil. A situação exige medidas efic:lzes"e realistas. e
não o simples paliativo de uma lei de execuções de medid:1s
socioedllcativas. que embora necessária, sequer t:lllgencia as sérias
objeções formuladas por renomados especialisras. Se a medida
socioeducaciva é também um instrumento de defesa social. o
Estatuto não pode deixar de conciliar direitos individuólis e sociais
indisponíveis, como a segurança e a vida, cada vez mais ameaçados
também por adolescentes. com os princípios da brevidadc e ex
cepcionalidade que presidem a aplicação da medida extrema da
internação.
Todavia. todas essas mudanças de nada adiantarão se não for
adotada em nosso País uma polltiea eficaz de atcndimento ao ado·
lescente infrator, que possibilite a implantação de um sistema ver
dadeiramente socioeducacivo.

inúme~os adolescent~s

Pmidmu da ABRAMINJ

·'
Meninos de rua

_m=

Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2000

Cruz

ALYRIO CAVALLIERI
Estatuto da Criança e do
Adolescente não permite
que um menino seja retira
do da rua contra sua von
tade. E só pode ser detido se estiver
praticando um crime ou uma conl ra·
venção, isto é. em rtagrante delito.
Fora deste caso. quem o retirar ela
rua, autoridade ou simples cidadãO,
estará cometendo o crime descrito
no artigo 230 do mesmo Estatuto, ')u
jeitando-se a uma pena de prisão de
seis meses a dois anos.
A lei é claríssima e alcança os me
nores de zero a 18 'anos. É por isto
que o juiz Siro Dar/an, respeitador da
lei e condoído da situação das crian
ças que perambulam pelas ruas, uti
lizando um ônibus e o trabalho de as
sistentes sociais, convida os meni
nos para entrarem no veículo. enca
minhando-os às suas famílias Ou aos
abrigos.
O Estatuto está eivado de equívo
cos e este é um deles, pois ao dispor.
nos artigos 15 e 16, que crianças e
adolescentes têm direito à liberdade
c1e ir, vir e estar nos logradouros pú
blicos inibiu a ação não só da:; auto
ridades corno de qualquer cidadão.
Ninguém é favorável a lima deS<ltTil
zO(lda retirada cios menores dos lu·

O
.

..

gradouros públicos. Mas é irracional Martinho, Bento Rubião, CBISS e cional dos Direitos Humanos. José
urna lei que reconheça a uma criança CAPM) impetraram mandado de se Gregori, evidentemente buscando
o direito de escolha entre a rua e gurança contra a ordem do juiz, pro seu apoio para a medida. Pelo noti
qualquer outra solução.
cesso n'2 298. A petição, firmada por ciário. o secretário mostrou-se reti
,Fato ocorrido aqui no Rio chega ao cinco advogados, baseava-se jlJsta cente, pois marcou prazo para a
escabroso. O desembargador Libórni mente nos artigos 15 e Hi do Estatuto apreciação dos reSultados da provi
Siqueira, qUflmlo juiz de Menores, de da Criança e do Adolescente.
dência pernambucana.
terminou que fossem retiradas das
Agora, juízes de Recife emitelTl
Ora, a intenção é boa. Mas o Esta
ruas cl:ianças, mormente as de até 6 . portaria determinilndo o recolhimen tuto da Criança e do Adolescente é
ilnos. que estivessem mendiganclo ou lo de crianças e adolescentes, fora um entrave. Dez anos depois de sua
dorI1lindo na sarjeta (ior;nll palavr,·:::; dos casos de flagr~\Ilte delíto, depois vigência. está na hora de reconhecer
utilizadas pelo juiz). Tüis crian\:as de das nove da noite. O GLOBO noticid . suas inadequações e aperfeiçoá-lo.
veriam ser entregues ao Conselho que os juizes. o procurador de Per
Tutelar, órg;io criildo pelo tsl atuto.
nan:bllc() e oul fas autoridades reei ,\L'{RIU l'AVAI.LlEHI (; rlesellliJllruw/()!' I! ex·
Na IIlt~stl1a hora, quatro ONGs (Siio fenscs procuraram o secrelúrí,o r~il- il/i:. d(! ,Hum!'e.> .
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Mudar o Estatuto
lei, na forma do Estátuto
da Criança e do Adoles
cente, não permite que
as crianças de rua reco
lhidas e levadas a abrigos sejam
impedidas de sair dali. Os meno
res têm o direito de ir e vir, diz o
ECA - e por isso, mal são leva
dos a uma instituiçãO, geralmente
saem de Já de imediato.
Se uma criança prefere ficar na
rua ou na praia, não é simples
mente porque a alternativa que
lhe é oferecida não é adequada. É
também porque na rua ela ganha
dInheiro pedindo esmolas - ou
assaltando; na Zona Sul, princi
palmente turistas.
É um problema grave, porque
não se pode desobedecer à lei e
manter os menores fora da rua à
força. Primeiro" é preciso rever o
Estatuto. Até que isso aconteça, a
única política razoável é reforçar
o policiamento ostensivo, a()
mesmo tempo que se deve trans

A

formar os abrigos em instituiçges
realmente capazes de acolher
crianças e proporcionar-lhes to
dos os cuidados necessários.
Políticas de momento como a
operação Turismo Seguro, sem
continuidade, de pouco valem: ti
ram da rua as crianças que horas
depois estão de volta. O resulta
doé q.ue o assalto de turistas já é
uma constante na cidade; e cada
vez que um turista é assaltado 
- por veies com grande violência
- deteriora-se mais um pouco a
imagem do Rio no exterior. ,
O policiamento, por ora, é a
única forma de dar alguma segu
rança aos turistas - e à popula
ção. A longo prazo, mais cedo ou
mais tarde teremos de enfrentar
um problema mais complexo.
Porque continuará a haver crian
ças abandonadas enquanto não
estiverem disponfveis, para as fai
xas mais carentes da população,
meios de planejamento familiar.

Sábado, 15 de janeiro de 2005
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Irrealismo

difícil imaginar contraste
mais chocante: enquanto
o Estatuto da Criança e
do Adolescente se ocupa
de proteger os menores, inclusive
os de rua, assegurando-lhes to
dos os direitos, nas unidades da
Febem em São Paulo o quadro é
de agressões e até tortura de me
ninos. Não como casos isolados,
mas como rotina. E há todos os
motivos para fazer crer que a si
tuação nos outros grandes cen
tros urbanos do país seja equiva
lente à que se registra na maior
cidade do Brasil.
Deve ficar claro que não se tra
ta de uma crise do momento. A
evidente inadequação das insti
tuições para menores não é novi
dade. Todos os anos ocorrem re
beliões, que por vezes resultam
em mortes, e constantes fugas em
massa; estas, somente em 2004,
foram 35 - um claro atestado
das condições brutais em que ali

E

são mantidos os adolescentes in
fratores.
.
Os funcionários torturadores
foram devidamente presos e, as
seguram as autoridades, não
mais voltarão a trabalhar na Fe
bem. Mas é óbvio que o problema
não se esgota aí, nem os casos de
espancamento podem ser vistos
como manifestação de sadismo
de alguns poucos. Todo o sistema
precisa ser reestruturado.
Como precisa também ser re
formado o ECA, com todo o seu
paternalismo, que ignora as du
ras condições de vida dos meno
res de rua - que são levados
com freqüência a passar de pe
dintes a assaltantes - e com isso
apenas assegura que essa situa
ção se perpetue. Necessitamos
de uma legislação ajustada à rea
lidade, tanto quanto de abrigos
para crianças de rua e institui
ções para menores infratores mi
nimamente adequadas.
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Proibido retirar
menores das ruas
Desembargador concede liminar a
ONG que pecli.u fim do recolhimento
,!

Alba Valéria Mendonça e
Célia Costa
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• o desembargador recém-em
possado Siro Darlan concedeu
liminar ontem à ONG Projeto Le
gal proibindo a Secretaria de Se
gurança de continuar as opera
ções de recolhimento de men~
res de rua. A ONG alega que o
trabalho de retirada é irregular,
já que os menores não foram fla
grados cometendo infração. A
direção da ONG diz que não é
contra as operações, desde que
sejam feitas por assistentes ~
ciais e não pela PM.
A prefeitura descobriu que
37 famílias de menores recolhi
dos pela polícia durante a ope
ração Turismo Seguro rece
biam dinheiro de programas
sociais. Oito são beneficiadas
pelo Trupe da Criança, em que
cada família recebe do municí
pio R$ 110 por mês para que os
filhos freqüentem oficinas de
arte e dança, além da escola.
Em 29 casos, as famílias rece
bem o Bolsa Família, do gover
no federal, que paga todo mês
de R$ 15 a R$ 95, desde que a
criança compareça às aulas e
tenha a vacinação em dia
Ministro: violência não
afeta vinda de turistas
A prefeitura cancelou os be
nefícios do Trupe da Criança pa
gos a famílias de menores rec~
Ihidos e pedirá a Brasília que fa
ça o mesmo com o Bolsa Famí
lia. Assistentes sociais do muni
cfpio começaram a visitar 188
familias de jovens recolhidos.
Cerca de 300 menores foram ti
rados das ruas pela policia, nu
ma ação para reduzir ataques a
turistas. Nas últimas duas sema
nas, menores foram acusados
de matar: um espanhol e esfa

quear uma japonesa.
,
Ontem, o ministro do Turis- J
mo. Walfrido dos Mares Guia,
disse no Rio que a violência na
cidade ainda não está afetando
o fluxo de turistas estrangeiros.
, Tanto que, para o próximo ve
rão, é esperado um aumento
no número de .estrangeiros que
visitarão à cidade. Mas. segun
~ do ele. a insegurança já preju
dica o turismo doméstico. Ma
, res Guia disse que o governo fe
deral vem colaborando com o
que pode no desenvolvimento
de uma política de turismo, fa
zendo parcerias com o governo
do estado e o município. Mas
entende que faltam ações de
terminantes para encontrar
uma solução para o problema
da violência contra turistas.
Segundo o ministro, em pes
quisa realizada por duas uni
versidades em março passado
com 4.225 turistas, a violência é
uma preocupação de somente
oito em cada cem turistas es
trangeiros em visita à cidade:
- Temos a nosso favor à
transparência, a democracia e
o fato de n'ão colocarmos um
esparadrapo sobre a situação.
Ontem, mais três assaltos ~
turistas foram registrados em
Copacabana. Um adolescente
de 13 anos foi detido por PMs '
depois de roubar a pulseira de .
ouro de uma holandesa na '
Avenida Nossa Senhora de C~ ,
pacabaná. O mesmo adoles
cente já foi recolhido oito ve
zes pela policia.· Uma turista
belga teve a sua bolsa roubada
por um menor enquanto des
cansava num banco no calça
dão da Avenida Atlântica. À
tarde, uma mulher foi presa
acusada de roubar, na areia da
praia, objetos de valor de um
casal alemão. •
'

Polícia não pode mais
deterjovens no Rio
\,

Segundo liminar, apreensão só é legal se
feita em flagrante ou por ordem judicial
INFÂNCIA

Fabiana Cimieri
RIO

A Justiça proibiu anteontem que
a polícia do Rio recolha adoles
centes abandonados nas ruas da
cidade. A liminar foi concedida
pelo desembargador Siro Dar
lan, a pedido da ONG Projeto
Legal. "São crianças pobres e
excluídas, não criminosos. Eles
precisam de proteção. Quem
precisa de prisão são os adminis
tradores que não se preocupam
em pôr em prática políticas pú
blicas de habitação e geração de
renda", justifi cou.
Em nota, a Associação Brasi
leira da Indústria de Hotéis
(ABIH) criticou a decisão. "A
retirada dos menores das ruas
ser feita por assistentes sociais
ou pela Polícia Militar como
questiona a ONG Projeto Legal
não pode ser motivo para parali
sar a tomada de atitude", diz um
trecho.
Darlan tomou posse no Tribu
nal de Justiça do Rio há menos
de um mês, depois de passar se
te anos na I: Vara da Infância e
da Adolescência. que cuida de
processos envolvendo crianças
e adolescentes não infratores.
Ele ficou conhecido pela defe
sa intransigente dos direitos de
garotos abandonados e chega
va a distribuir semanalmente
sopas e roupas no centro da CÍ
dade. Com isso, acabou acusa
do por setores da polícia de ser
condescendente com pequenos
infratores.
DarIan definiu como coinci
dência o fato de ser o único de
sembargador no tribunal ano

teontem à noite, quando a
ONG impetrou pedido de ha
beas-corpus solicitando fim do
recolhimento de adolescentes
pela polícia. Há uma semana,
depois do assalto a uma turista
japonesa que foi esfaqueada
quando fugia de pivetes, o se
cretário estadual de Segurança
Pública, Marcelo Itagíba. deter
minou o início de uma opera
ção que tirou e identificou 300
jovens, infratores ou não.
A ONG fundamentou o pedi
do de habeas corpus classifican
do a medida como inconstitucio
nal. "Alguém só pode ser detido
se houver flagrante ou ordem ju
dicial por escrito", disse Darlan,
acrescentando que a Secretaria

Para desembargador,
precisa de prisão
quem não põe em
prática política pública
Municipal de Assistência Social
é quem pode e deve recolher
crianças e adolescentes abando- ,
nados.
ltagiba não quis comentar a
decisão de DarIan, mas, até o fi
nal do expediente, o Estado não
havia recorrido para tentar cas
sar a liminar. O delegado titular
da Delegacia de Proteção à
Criaf.lça e ao Adolescente, Cláu
dio Ascoli, foi notificado ontem
pela Justiça e afimlou que já in
terrompeu o recolhimento. "Ha
víamos tomado uma iniciativa
que era da prefeitura, mas va
mos continuar a investigar
quem são e onde agem as gan
gues.".
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No Rio, ação durou oito dias

Polícia pára de recolher
crianças ejovens da rua
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Após oito dias de ação, a polícia
parou de recolher crianças e ado
lescentes das ruas cariocas por de
terminação judicial. A DPCA
(Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente), que comanda
va a operação Turismo Seguro,
recebeu, na noite de quarta-feira,
ordem do desembargador Siro
Darlan-ex-juizdalªVaradaln
fância e da Juventude- para que
interrompesse a abordagem a
menores de 18 anos sem manda
do de busca e apreensão ou fIa
grante de infração.
Na liminar, Darlan afirma que o
recolhimento estava ferindo o di
reito à liberdade de ir e vir das
crianças e adolescentes, que, sem
prova em contrário, não podem
ser considerados criminosos ou
suspeitos nem impedidos de ficar
em locais públicos.
O desembargador determinou
ainda que as secretarias de Ação
Social do Estado e do município
apresentem a relação das crianças
e adolescentes apreendidos e o 10
cal onde estão agora.
O habeas corpus coletivo deferi
do pelo desembargador atendeu a
um pedido da ONG Projeto Legal,
que atua na defesa dos direitos
humanos e do Estatuto da Crian
ça e do Adolescente.
O advogado Carlos Nicodemus,

diretor da ONG, diz que não é
contrário ao recolhimento de me
nores, mas contra o fato de ser fei
to por policiais. "Esse trabalho
precisa ser reordenado e feito por
assistentes sociais, por meio de
indicação do Conselho Tutelar. A
abordagem a crianças e adoles
centes car.:ates não é um trabalho
para ser feito pela polícia."
O Estado não deve recorrer da
liminar. Durante oito dias, 327
crianças e adolescentes foram re
colhidos das ruas do Rio.
O delegado Cláudio Ascoli, titu
lar da DPCA, afirmou que 23 me
nores infratores foram detidos
nesse periodo, mas nem todos
eles foram levados pela operação
Turismo Seguro, segundo o regis
troderecolhimentosdaDPCA.
Ele indica que três menores
com mandado de busca e apreen
são foram levados à delegacia pela
operação, além de três maiores
que cometerem infrações antes
que completarem a maioridade.
Até a suspensão da ação, 84 das
crianças e adolescentes sem man
dado de apreensão seguiam em
abrigos e centrais do Estadoe da
prefeitura ou haviam sido recon
duzidos às famílias.
Ontem, três meninas, de 12, 13 e
14 anos foram flagradas e detidas
quando roubavam um aparelho
de cd portátil e celulares na praia
do Leme (zona sul).
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proibia retirada de menores das ruas
Polícia só vai se pronunciar após ser notificada oficialmente da decisão
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Elaine Rodrigues

.• Está sem efeito a liminar
que proibia o recolhimento
de menores das ruas no Rio.
mcedida no dia 24 passado
pelo desembargador Siro Dar
lan - que tomara posse no
'o dois dias antes - a Iidr foi cassada ontem pela
desembargadora Nilza Bitar,
da Seção Criminal do Tribu
nal de Justiça.
A decisão do desembarga
dor provocou polêmica e con-

trariava um termo de ajusta
mento de conduta, assinado
por ele próprio em fevereiro
de 2003, quando era titular da
1~ Vara da Infância e da Juven
tude, determinando o recolhi
mento de menores de rua.
Além disso, a decisão de Siro
interrompeu a operação Turis
mo Seguro, promovida pelas
secretarias de Segurança PÚ
blica (estadual) e de Assistên
cia Social (municipal) para o
recolhimento dos menores em
situação de abandono.

Ontem, o secretário de Se
gurança, Marcelo Itagiba, in
formou, através de sua as
sessoria, que só falará sobre
o assunto após ser oficial
mente notificado da nova de
cisão judiciaL
Em sua decisão, a desem
bargadora NUza Bitar diz que
o fato de os menores perma
necerem nas ruas "só inte
ressa a traficantes, pedófi
los, exploradores da prosti
tuição infantil e outros, co
mo os do turismo sexual". E

acrescenta: "Violência é dei
xá-los nas ruas condenados a
morrer antes de alcançarem
a maioridade expostos a to
da sorte de abusos, apren
dendo, na escola livre do cri
me, a roubar e a matar".
Nilza Bitar é relatora do pro
cesso aberto por um pedidc
de hábeas-corpus interpostc
por três membros da organiza
ção não-governamental Orga
nização de Direitos Humanos
Projeto Legal, em favor de
quatro menores. 
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} Congresso question
...
estatuto gg Cflanca
,
~

Possibilidade de
alterações criou
polêmica em
Florianópolis

.

I

•
....

considera 125 falhas do estatuto.
"As principais dizem respei
to às dificuldades originadas do
conflito entre a legislação que
trata do assunto". diz o presi
dente da Associação dos Comis
sários d p Infância e Juventude
do Jud!':iário de Santa Catarina
(Acije~~), que organizou o
encontro, João Valésio Bitten
court. Como exemplo, ele cita o
Florianópolis - A possibi
que considera conflito entre o
lidade de alterações no Estatuto
artigo 5~ da Constituição Fede
da Criança e do Adolescente
raLAue'protege o direito à vida,
(1~CA) foi" clisêütidá- ontem . e o ·estatuto.,'''Um menor de 5, 6
anos, pode matar um cidadão e
uurante o 1" Congresso Estaàuai
não acontece nada", diz Bitten
para Comissários da Infância e
court. O comissário defende
Juventude do Judiciário Catari
nense. O congresso reuniu
uma posição no mínimo polêmi
comissários, servidores que
ca, que é a possibilidade de as
atuam nos conselhos tutelares, . crianças e adolescentes serem
promotores, desembargadores e
julgadas e "não apenas passarem
outros profissionais do setor. Os
pelos conselhos tutelares".
comissários reclamam que não
são reconhecidos por lei, o que
SÓ COM O RESPONSÁVEL
':lificulta o exercício de suas fun
~ões. Algumas pr'opostas de
E seguem os exemplos. Um
adolescente com 12 anos de ida
mudança no ECA provocaram
debates entre os participantes. O
de pode viajar para qualquer
congresso encerra hoje,
lugar do País. mas o ECA proíbe
a hospedagem dele sem a com
Setenta e dois dos 93 comis
__ dOS da Infância e da Juventu
panhia de pais ou responsáveis.
A visão do presidente da
de do Estado participaram do
congresso. Dificuldades como
Acijesc, que acaba refletindo as
posições discutidas em diferen
conflitos entre o Estatuto e a
Constituição Federal foram dis
tes fóruns da sociedade, foi
contestada por outros partici
cutidas entre os participantes, ao
lado de outras questões como
pantes do encontro. "O ECA
falta de estrutura dos conselhos
não estimula a impunidade, o
para a aplicação da lei. Pela
problema é que não podemos
atacar problemas que são da
manhã, o dese~bargador Alyrio
Cavallieri, ex-Juiz de Menores
sGciedade simplesmente atri
do Rio de Janeiro e membro da
buindo penas a crianças e ado
Associação Internacional de
lescentes". afirma o presidente
Magistrados da Juventude e da
da Associação Catarinense de
Família, mostrou levantamento
Conselheiros Tutelares, Paulo
que realizou e que aponta o que
Vendelino Kons.
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FIlI IIN~. um congresso de
JUizes e curadores de menores,
reunido em Curitiba, por
tI\l,1I1illliumle, recoll1endou ao
Governo rederal que procedesse a
lIllIa alllpla ;I\aliação do Estatuto da
Crillllça e do Adolesce\1te. com a
finalidade de. se coubesse,
Clperfeiço;Í-!o. A diretoria, sob a
presidência do Promutor Paulo
Garrido. não cncamil1hou a
propostu. E o que se seguiu roi a
nctiçâll inlillllú \'el de UIll mote
..•ollllcúnlico: "nada de l1ludar, tem
que aplicClr". E nssilll se pClssamlll
I1mis de dC7 ;IIHlS C0l\10 na letra do
lango.. {;dia-adia lüi demonstnmdo
as llílicullh,dcs de aplicaçiio da lei.
em facc de SllClS inadequações,
IIntmnis imperfeições, pois que

.
,

..

;.

Ohl

.

a 11l1l n:111<1 ,

Os juizes em ex.ercício \las
\ mas da illlTlIlcia, ll1uitos dcles
anl(llosns del'cnsores do ECA.
algulls alé autorcs dele, procurrllall1
rcsoher (1$ p1'llhlcnHlS mlicos de sua
\' i \' ê 11 C i a. c (} 111 t () I' t li o s a s
interpretações da lei. acomodações,
deselltcndill1clltos propositais.
Vejamos a I!;!UIlS exemplos.
A
O arlig\\ 172 determina que
~luaJrilha ['\lImada por criminosos
adultos e um 1l1C1l01'. mesmo que
scja Ulll só. seja autuada em
flagrante na delegacia de polícia
especializada. O transporte do
grupo é inc~1I1\cnicl1tc. irracionul,
peri!;!oso pnl'a a segurança? Ora,
aulua-se na delegacia dos maiores
111eSnHl e só se transporta o
ad(llesccllle. Deixa a lei pra lú. pois
pr(l1l1otorcs c juízcs são hont\'ns cll'
hl'llI.

O estrangeiro. em est.ígio
a crial1ça que está mlolando,
não pode ter uma guarda lega I.

COIII

COllllll'lllC artigo 3.'~ I"? Mas isto é
descabido., Alina!. o eslrungeiro vai
le\ar a crian<;:l para lIm hOlel, tê-Ia
em sua c(llllpanhia por um files, no

IlIíllillll). t\hts. SCIII título legal? Dá
se uma guarda provisória. E a lei?
Ora. () juiz é um homem de bem.
A criança infratora, mClwr
de 12 allOS que pntlica UI\1 crime 1150
é encaminhada ao juiz, IllOS ao
COllselho Tutelar, conforme artigo
105 e outros do ECA. Isto é
incollstitucil1IH11, pois o artigo 5"
item XXV da Constituição Federal
determilla que "a lei não excluinl da
apreciaçãt1 do Poder Judiciúrio
lesilo (lU ameaça a direito" e,
C'mhora praticado por crial1~·a. ()
crilllc (. lesão. Fia é C'ntrcguC' ao
COllselho Tutelar. composto de
cinco homados cidadãos do 1'0\'0.
O Estatuto não contém UIIHI única
vírgula sohre ('011\0 deve proceder (l

Conselho. Se fosse UI11 adolescente,
maior de 12 anos, seria entregue à
Justiça onde militam delegado,
advogado, promotor, juiz. todos
profissionais do Direito. e eles
disporiam de I ~ artigos, 20
parágrafos e t 6 alineas sobre o
procedimento, todos explicitados
no ECA. Os traficantes estão
aliciando as crianças e não mais os
adolescentes. O Promotor Márcio
Mothé do Rio de Janeiro está
desesperado. E afirmou que os
traficantes de drogas estão agora
recrutando as crianças. C0l110 a
melhor l11edi{fa a ser aplicada pelo
Conselho Tutelar é o abrigo e este é
uma instituição aberta (artigo 101 §
r'), lá chegando o menino diz "ciao.
tia" e volta ao tráfico. llá o caso de
um garoto de 11 anos COI11 9
passagens pelo Conselho, e, na
última. tinha sido apreendido pela
polícia com cocaína e arma. O
Promotor chegou u' pedir a criação
de UIll "ahrigo especial para
crianças inlhttoras". Mas o ECA
não permite. Então, o juiz Guaraci
Campos Vianna determina que as
crianças inll'atoras passem pelo seu
juizado. E a lei? Ora, a lei ... O Dr.
Guaraci é um homem de bem.
Os artigos 15 e 16
asseguram a crianças e
adolescentes o direito de ir, vir e
eslar nos lograuouros públicos.
Quem <1tentar contra esse direilo,
retirando menores das ruas. contra
suas vontades. incone nas penas do
art. 230 uo ECA, prisão. de 2 a 6
anos. o!\ Drs. Ilumberto
Vascollcclo!\ Júnior e Luiz Carlos
Figueiredu, juízes do Recife.
determinam, por portaria, que os
menores sejam J'ecolhidos depois
das 22 horas, São homens de bem.

o ESTATUtO DA CRIANÇA I OS HOMENS DI SUl. .

'1
l'\lIlal j<ls

di:-;ciplilladoras de

ali\'idades públicas. diversões. etc"
de c;tr:'lter geral siill pl(lihidas (*2"
arl. 1.../\1), F elam pr:llica corn:lIle.
pelos ,illizadps. anlcs do Estatuto,
l\g\1I":1. niio POdClll IlIais, No
cn~allt(l,

,)

os juízes Siro Darlall e
Leonardo de Castro (follles edilnl11
pnrlaria com." I arligos e locais de
di\('1sàll da· cidade do Rio dc
.Inlleiro. () 1\1 illisll'rio Públil'll 1150
se lllalliksla cOlllrn a ~lgrcssi1o à lei,
Graças a Deu:-;. s1\\) lodos elcs.
hOIlll'IIS

"

de

hl'1I1.

O nrligo 122 do EC A só
pel'll1ile a aplic;H;iio ua medida
privali\;1 da liheruadc. a illlcrnação.
ao ad\lksl'CllIC illfrator que prnliqlle
crimc Illcdiante gra\'c ,1I11eaça ou
viol0ncia ;1 pessoa. O IrMico de
ClIllll pcccnlcs e o I'orlc de arllla 11ão
eslilo n 1herlt1 s pela norma, O juiz
ap\lSL'llladn .lud;'1 .lcss& Bragança é
dilCI~l1

do DECi/\SE.
órgiio ti [te se cnca rrega da

1HllllC;HI(1

inlcmaçiio e ellc1l111ramlll
175
ad\l!cscCIIIl'<; elll ul11a illsliluiçilo.
illllh'lra haheas ('lIrpus n l'anlJ
d~ll's. alegllllllo falIa de
aC(lIIl\ld:tç~(l l' a pt(libi~'iln do ITA,
1\ segunda illst:il1cia. os
drsell1h:\lg:ldptcs. lllalltêl11 a

conspícuos autores dela, o
illternaçãó. São hoitiells de bem.
Desembargador Amami e Silva, de
A lei il1êldequada,
Santa
('atarina e a Deputada Rita
il1aplic:í \c\lIão esta!'ll servi "do para
sOlllbrear o prestígio de seus bem Camata estão apresentando
illtellcionados aplicadores? E o projetos de lei. justamente com a
Es!nllllo não está sendo finalidade de melhorar o Estatuto.
desllIoralizado? Mas os Abrem assim, o caminho, Enquanto
respeitáveis Estatlltistas, os que islo. embora arriscando o prestígio
fizeram e defendem o Eslalulo da Justiça hrasileira, sacrificando
sobreludo () Conselho Naciollal dos sua inteligência e a obrigação de
Direitos da Criança c do executar a lei, cidadãos cultos.
Adolescenle ,. CONANDA" lalvez respollsüvcis, honrados pais de
por vaidade intelectual, até
família, rrolnolorcs e magistrados.
aeeiltivel, em termos, não estarão, da melhor estirpe, desdenham de
com sua surdez, prestando UIll
urna lei inadequada porque seu j
desseniç'o. quando não aeeilam compromisso é com a criar' e o'
a p e r I'c i ç o ,li' a I e i ? A I i <Í s , o adolescente. vaidades legisferanles
CONANDA sequer se permite a desconsideradas, poro'-- são',
cortesia de respollder cartas que lhe homcns dc bem.
são dirigidas a respeito dele mesmo.
O que parece sensato seria
submeter-se a lei a uma análise.
Alyrio Ca\'allierl· Desemhargador.
críliC<l, I1wis de UIl1 decênio após
F:x-juiz de llIenores. Conselheiro
seu aparecimento e, se assim
da Associaç~o Inlernacional
decidido. aperfeiçoá-Ia. Mais do
que todns as oulras, suas normas
de I\lagislrlldos da
dirigem-se a \Im sensível colelin)
JU\'l'nllldr e da Infância.
da ltulll<ll1idadc - criança e
adolcsl'enll' - ilJlerso !la 11ll!lação
irrcprhl1í\'l:1 do IlHlIlllo llttWI. I~

exagero pretender-SI.' o
apl'llCiçllalllcllto da lei? Ora. dois

l\ll'lIlhro d:l Ilireluri:1 da União dos
.'urislns ('ulólicos do nlo de Janeiro.

Vejalllos alglllis exemplos.
O artigo 172 detennina que
a quadrilha

JÓRNAI. DO BHASIL
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Realidade
mostra que
é hora de
aperfeiçoar
o Estatuto
da Criança
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Os juízes
de bem
!)ESEMII~H(;AIl()H

u<ludo a lei, cuja
perfeição é
inalcallçúvcl, lIão é
suficicllte, adequada a
uma situação, o magistrado,
através da intel1)retação, que
telll ~ells limites, pode amoldá
la para atillgir a .iustiça. 'l\ldo
isto se aprende na faculdade,
souretudo que a interpretação
cessa quando há dareza, o que
os professores afinnavam em .
latim. Oque não se admite é
decidir-se fronwlmente colltra
ti lei. Isso vem a propósito do
que acoutcce com o Estatuto
da Criança e do Adolescente,
lei desde 1990. Em 1997
organizamos um livro que
reuniu a opinião de 92
pessoas, na maioria
especialistas, as quais
formularam 395 objeções
àquela lei. Têm surgido
l,rojetos tendentes a modificá
, la, muitos deles pecando por
impropriedades. E há o perigo
de serem apostas
modificações tópicas,
circwlstanciais, que levarão a
quebrar o seu sistema,
inegavelmente ordenado. O
aperfeiçoamento do ECA é
pretendido até mesmo por
seus autores, como prova
projeto de lei de aplicação de
SU(lS medidas, o qual altera
algulls de seus artigos.
Acolltece que os juízes têm
que decidjr impondo ° bom
~('IIS{) c, 1'1 (,I\lidos pelas
\'jrnlllstrllll'ias da I'('alitladl" e
:;clldo IWIIlCIlS de uelll,
arriscam-se a abandonar as
regras rígidas da
imel}Jretação, desobedecendo
as normas claras da lei,
embora inadequadas.
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seja um só, .,.I)~$'
seja autuada
~
em flagrante
na delegacia
de polícia especializada, quer
dizel; de crianças e
adolescentes. O I.rallsporte do
grupo é Ílfcul1vcnirlltc e
pelÍgoso. A autllação se faz na
delegacin dos maiores mesmo
c se) se transporta o menor. Os
juízes não pmteSlatll. Eles são
hOlllells de bem.
Acriança lIIellor de 12 anos
que pratica um crime não
pode ser encaminhada ao juiz,
IlIas ao Conselho '1\llelal;
t.:onfol'me artigo 105 e outros
do ECA. O Conselho é
COll1posto de cidadãos leigos.
O Estatuto não contém uma
lÍuicn vírgula sobre como ele
deve proceder. O promotor
Macio Mothé está
desesperado. Afirmou que os
traficallt('s de drogas estão
agora recrutando crianças.
C0ll10 a melhor medida a ser
aplicada pelo Conselllo
TUlelar é o abrigo e este é lima
instituição aberta (artigo 101
§1"), lá chegando o menino diz
"âao, tia" e volta ao tráfico. O
juiz Guaraci Campos Vianna
detelmina que as crianças
infratoras passem pelo
juizado. É um homem de bem.
Os artigos 15 e 16
asseguram a crianças e
adolcscclltes o direito de ir,
vir e estar nos logradouros
públicos. Quem atentar
contra esse direito,
retirando menores das ruas
contra suas vOlltades,
mesmo crianças, incorre uas
penas do artigo 230. O Drs.
I1ulIlherlO Vasconcelos c
LIl lZ Carlos Figue ircd(),
juízes do Recife,
dl'\('l'lIIillalll, por portaria,

ALYRlO CAVALLIERI

<----;oi--":":.,

fo:m~da po

......

11'111' oS IlU'IIOII'S S(',Í<lIlI

!'\'Colhidos depois das 2'2
1101 as. Isto é coutra a lei.
Eles são homens de bem.
É hora de se aperfeiçoar o
Estatuto.
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Pelas· ruelas e becos· da cidade
CESARMAIA
Rio de Janeiro tem cerca de
90 mil menores em cada fai
xa de idade. A experiência
'da prefeitura do Rio mostra
que, quando se fala em universalização
de um serviço aos menores, este deve
a1cançar:dois terços dos que integram
cada uma dessas faixas etárias, ou seja,
.60 mil menores. A presença nas ruas
. \'centrais dos bairros cariocas de menos
'de mil menores. que distribuídos em
:cinco faixas de idade significam 200 me• nores por idade, sinaliza apenas que,
~; apesar de exceção à regra, é uma ques
tão inadmissível. na qual o poder público e a sociedade podem e devem ter
como objetivo a solução completa.
Tão preocupante quanto esta situa
ção é o foco distorcido de tantas auto
ridades, dos meios de comunicação e
de lideranças da sociedade civil no ter
ceiro setor em não cobrar do poder pú
blico o foco adequado e as metas que
devem ser atingidas. Até porque estas
têm solução num prazo maior, mas so
mente se a ação tio poder público for
c0!ltinua, crescente e sistemática. As

O

*

.

lentes das câmeras de televisão só che pelo que têm feito no sentido de abri
gam às ruas centrals dos bairros, espe gar os menores em suas escolas e ali
cialmente as da Zona Sul do Rio. As rue mantê-Ios.
Há duas faixas de Idade particular
las e becos das comunidades raramen
mente relevantes e prioritárias para
te são alcançadas por elas.
,Algumas autoridades acompa que se tenha um foco certo e se ofe
nham a lógica das câmeras de TV e só reça aos menores uma linha de inclusão sustentável e de ex
conseguem estar onde
pectativa de mobilidade
elas' estão. Não têm a
social. De um lado, a
menor Idéia do que se
pré-escola, que os pais
faz para que estes me
Política social
chamam de jardim-de
nores não cheguem às
infãncia, e que atinge a
ruas, seja às ruas cen
para valer
faixa etária entre os
trais dos bairros, mais
quatro e os cinco anos.
visíveis, seja às ruelas
é a que
A pré-escola é funda
ocultas das comunida
mentai, inclusive para
des. Onde devem estar
universaliza o
aumentar a chance de
os menores quando
escolaridade, na medida
não estão em suas ca
atendimento
em que as crianças de fasas? Nas escolas, é cla
milias de menor renda
ro! Portanto, é principalmente nas escolas
são socializadas pela te
que deveria estar sendo medida a efi levisão dos adultos; que de um lado ini
cácia do poder público. Se tomarmos be o raciocínio abstrato, fundamental
os 14 anos de idade - ou um pouco na formação da inteligência e, de outro,
mais, levando em conta alguma taxa a comunicação oral, desintegrada pela
de repetência - como foco de res linguagem descontínua da mesma TV.
ponsabilidade dos municípios, estes Uma criança que chega à escola sem
devem ser cobrados e controlados passar pela pré-escola tem uma dificul-

dade enorme de progresso.
A outra faixa etária relevante a me
recer toda a atenção é a que atinge até
o oitavo ano escolar. nono no caso da
prefeitura do Rio, que inaugurou no
pais o ensino fundamental de nove
anos, integrando as antigas classes de
alfabetização no primeiro ciclo do pri
meiro grau. Portanto, estamos falando
da sétima e oitava séries na linguagenl
usual, e alunos de 13 e 14 anos, com
uma proporção, embora cada vez me
nor, de jovens com 15 e 16 anos em fun
ção de atrasos em sua vida escolar. A
ação, para esta faixa etária, deve visar à
redução da evasão escolar e, portanto,
a permanência em sala de aula
Em 1992, a prefeitura do Rio tinha·
pouco mais de 15 mil crianças na pré
escola. Como deveria oferecer 120 mil
vagas - 60 mil por ano - mais de 100
mil crianças ficavam nas comunida
des, longe das escolas, das câmeras
de TV e do olho de tantas opiniões
míopes. Em 2005. a oferta dessas va
gas para a pré-escola foi de 100 mil.
Nestes dez anos, mais de 80 mil crian
ças foram incorporadas às escolas
municipais. E, como nesta faixa etária

- 4 e 5 anos - não há repetência, to
dos os anos 40 mil crianças a mais, se
olharmos para 1992, são integradas às
escolas. Mas onde estavam elas, se as
pesquisas falam de 100 crianças dessa
idade nas ruas? Estavam nas vielas
das comunidades, ocultas daqueles
que pensam 'ser a cidade formada ape
nas pelos corredores centrais dos
bairros de classe média mostrados pe
las câmeras de televisão.
Em 1992, chegavam à oitava série 22
mil menores. Comparando com os 60
mil ideais, eram 38 mil que ficavam fora
das escolas por evasão. Chegamos ago
ra a 50 mil, um acréscimo de quase 30
mil adolescentes e jovens que estaria:n
engrossando o número de desemprega
dos precoces, ou da população de rua
ou dos que têm atividades marginais.
Política social para valer é a que uni
versaliza o atendimento. As políticas fo
calizadas chegam aos poros sociais não
atingidos pela universalização, mas só
têm sentido se estiverem complemen
tando as primeiras. Isto é que a pre
feitura do Rio tem feito neste decênio.

o
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Galeria équarto de garotos no Rio·
Passando entre grades e bueiros, grupo de até 20 meninos usa o espaço apertado e sujo para passar a noite
- - _..

_-

SOCIEDADE

Roberta Pennafort
RIO

Até dois anos atrás, a., de 16
anos, morava em Belo Horizonte
com a Íl1ãe e a irmã menor. A
mãe se mudou para o Rio, sem di
ier o motivo. Ele e a irmã foram
atrás, mas não a encontraram.
Acabaram se separando e a. foi
morar na rua. Passa as noites nu
ma galeria de águas pluviais com
saída níl;Pnria de Ipanema.
O adqlescente faz parte de um
grupo que chega a ter 20 meninos
e menimls, com idades entre 9 e
16 ano~:l;>ntem, sete estavam per
to da gal.crlÍa, por volta das IOh30.
a. contQu que entre os amigos há
os que fugiram de casa, por sofre
rem agressões ou pelo desejo de
serem livres. Outros foram aban
donadospela família. Uns têm
pai e mã~, mas moram longe e
preferem perambular pela orla.
Para não donnir ao relento, os
jovens forram o chão da galeria

com cobertores e usam desinfetan
te para abraf!dar O mau cheiro.
"Eu gosto daqui. É quentinho até
no inverno", disse G. Franzinos,
se espremem! entre as grades ou
descem pelos bueiros próximos.
Quando perguntam a V., de 14
anos, de ond~ ela é, a garota res"
ponde: "Do buraco."
..
"Tem gente que sente'medo da

ra não col1stnlllger os cIientes."
Um barraqueiro que não quis
se identificar acha que eles não
atrapalham ninguém. "Nunca vi
roubarem ninguém. No máximo,
cheiram cola ou fumam maco
nh;t. Os playboys é que dão basea
do para "eles." ,Há 4 meses no co
mando do batalhão.do Leblon, o
cõronel Renato FiâJho, não tem
conhecimento.do problema.
As galeriaS têm a função de es- . ' j
.
coar a água das chuyas, por isso,
Secretário diz que .
t1;·· .
não
podem
ser,
vedadas..Para
afa,,
jovens migram para , . tar,.os men.ores. em 2004 a Secre "~::,~
.;1 i;
a cidade para' praticar' . taria d~ :qpras !esolveu, wa~eá- r ,
l~·. Em dçzerribro;,.o gradll.fol re
pequenos delitos
forçado,PQrque. hávia sido danifi
. ca~o. Recentemente, houve nova
gente. Fico com raiva. Não sou depredaçã9. A prefeitura está pro
videnciando o reparo.
bicho."
A Secretaria de Assistência 50
Para sobreviver, o grupo traba
lha nas barracas da praia, carrega cial tem2.47};.~agas em sua rede
caixas na feira livre, toma conta acolhedora. ';Párà o secretário,
de carros e engraxa sapatos. Luiz Marcelo a arda, esses garotos
Carlos Pereira, de 26 anos, ('undo tém Cllsa, só que em outras cida·
nário de um quiosque próximo, <les. "Eles migram para () Rio pa
não gosta da presença dos meni ra conseguir renda ou praticar pe
nos. "Peço para ficarem longe, pa quenos delitos.".
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Pivetes aterrorizam pedestres e'
com"erciafilés em praça rio Centro
i

Procurador tem o celular roubado em frente ao Terminal Menezes Cortes
J."

,

Paula Autran

..

• Um grupo de cerca de 30 me
nores de rua vem aterrorizan
do pedestres e comerciantes
na Praça Rio de Janeiro, co
nhecida como Buraco do Lu
me, no Centro. Hã cerca de 40
dias acampados em meio à ve
getação, eles cheiram cola,
praticam sexo e assaltam nas
redondezas. Ontem, por volta
das 15h, um deles atacou o
procurador do municipio He
raldo Pacca, que teve o celular
roubado quando atravessava
a rua. em frente ao Terminal
Menezes Cortes.

"

Gabriel de PaiVé
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Negociação não dá certo
""""\
e menor ê detido
. Inconformado, o procurador
chamou guardas municipais e
um policial militar. Uma hora e
meia de negociação malsucedi
da pela devolução do aparelho,
o ladrão foi levado para a Dele-'
gacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente '(DPCA).
- Depois que um deles le
vou o celular que estava na mi
nha cintura, repassou para ou
tro, que sumiu. Como se dizem
menores, é mais difícil prendê
los - contou Pacca.
Com os menores, a Guarda
Municipal apreendeu uma lata
de 18 litros de cola. que estava
escondida entre as plantas. No
vo na região, o soldado Maurí
cio. do 13':1. BPM (praça Tira
dentes). chegou a algemar o la
drão. mas tirou as algemas
quando ele disse que tinha 17
anos. Só depois de mais de
uma hora esperando pelo cúm-

GRUPO DE cerca 30 menores se reúne no Buraco do Lume, no Centro, levando medo a Quem passa peJo lugar

plicê do ladrão, que voltaria jovens, costumam arrancar ce
para devolver o aparelho, o ca
lulares e fugir com a cobertura
so foi levado para a delegacia. dos companheiros - conta um
Segundo porteiros e comer
porteiro que não quer se idenciantes das ruas próximas, os , tificar e que só ontem disse ter
assaltos no Buraco do Lume ligado mais de dez vezes para o
são mais freqüentes pela ma Disque-Denúncla. - Também
nhã, entre 7h e 9h, e à noite.
tem adultos. Há uns dez dias,
- Fim de semana, então, é eles agarraram uma menina,
impossível passar por aqui sem passaram a mão nela e disse
ser roubado. Muitos funcioná
ram palavrões. Tive que interfe
rios aqui do prédio pedem que rir para que eles não fizessem
os acompanhem até o Terminal mal a ela. À noite, o sexo ali é
Menezes Cortes depois de um livre entre eles, que também fu
determinado horário. Eles ata mam maconha. .
Segundo um outro porteiro,
cam pl1ncipalmente mulheres e

que trabalha há vinte anos ne
local, o grupo começou a SE
reunir na praça há cerca de
três anos'. De tempos em tem·
pos, eles voltam para lá com
seus colchonetes.
- As avenidas Nilo Peçanh,
e Erasmo Braga são as mals pe
rigosas. Os jornaleiros e comer
ciantes sofrem aqui. Tem lan
chonete que é obrigada a dar
água e lanche para eles porque
seus funcionários são ameaça
dos na saída - diz ele, acres
centando que são mais pe cinco
assaltos por dia. a
.
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Uma fonte de problemas
Obra de arte em Copacabanà vira abrigo de menores
Marco Antônio Cavalcanti '.

Maria Elisa Alves

1906, d oad a
pelos irmãos
Ferreira ,Pinto,
donos de uma
vinícola no
Porto, em Por
tugal, que exis-',
te até hoje. Esculpida por E.
1'hivier em 37 " ,
toneladas de
mármore, ela
foi instalada
no início do sé
cuJo passado
no Largo da
Glória e s~a
. inauguração
foi um aconte' cimento:
- O presi- ..
de n t e ,R o d r'i ~
g u e s Atv e s . ,
participou da
festa, assim
como o prefei'i
to Pereira Pas:
s9s. Uma 'das
pessoas que "-1

• Qu a s e c e m
anos depois de
ter chegado ao
Brasil e surpreen'dido pela ousadia
o prefeito Pereira
Passos - que
mandou um escultor fazer um
saiote para cobrir
o corpo, muito
em evidência para os padrões de
1906, de uma das
mulheres talhadas em mármore
de Carrara - a
Fonte Irmão Ra- '
mos Pinto virou
ontem abrigo de
pelo menos sete
menores de rua.
Sem cerimônia,
alguns escalaram
a estrutura de sete metros de altúra, que foi instalada na Avenida
Princesa Isabel,
, em Copacabana,
na entrada do Tú~
nel Novo, em
1935. Hoje, a présença de menores de rua ali é

1\ '\\'

1

discursaram,'~

:1

e x a I ta n d o a
doação e a im
portância da
relação entre
Brasil e Portu
'gal, foi o poeta
Olavo Bilac.

constante. Um

Hoje, picha-

dos meninos de
da e com as
rua, encarapitado
asas e os dois
braços do Cu
no alto da escultura, chegou a
pido Quebraabraçar o Cupido
dos, a fonte sedanificado que
quer merece
um dia já enfeitou
este nome. A
com mais garbo o MENORES na fonte instalada em 1935 na Av. Princesa Isabel água não jorra
topo da fonte.
mais ali desde
Com uma garrafa na mão, próxima do nariz, ele 1992.0 corte no abastecimento foi feito para
aparentava estar cheirando tíner (solvente).
evitar que o cloro danifique ainda mais a esAntes de servir de lugar de descanso pa- trutura, exposta ao sol e ao trânsito pesado
ra a população de rua, a fonte - que exal- da Avenida Princesa Isabel.
ta a beleza feminina, com mulheres semiNa 'opinião de Milton Teixeira, a fonte dos
nuas tentando chegar até o Cupido - já te- Irmãos Ramos pinto é uma obra de arte que
ve dias melhores, segundo o historiador ;.não deveri~ estar exposta a céu aberto e sim
Milton Teixeira. Ela chegou ao Brasil em d~~~.d~.~m parque com ylgias.·
_
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Buraco negro do estatuto
José de Farias Tavares
Professor de Direito do Menor e
Direito Civil da UEP8· Promotor
de Justiça do Estado da Paraíba
Per~uciente trabalho do Professor AJyrio Cavallieri,
com a autoridade máxima que ele tem na temática do Direito
do Menor em nosso Pafs e nos meios internacionais
envolvidos no assumo, levanta 395 objeções ao texto do
Estatuto da Criança e da Criança e do Adolescente. É o ,:'Je
se vê no seu interessante livro FALHAS DO ESTATUTO
DA CRJANÇA E DO ADOLESCENTE (Editora Forense
- Rio, 1995). Seleciona trechos de livros, revistas e jornais,
palestras e conferências, em que os estudiQsos da matéria
teceram críticas ao diploma estatutário. E tudo exposto de
maneira a concorrer para modificações legislativas que
venham a melhor o ECA nos pontos vulneráveis, visando,
portànto, o aperfeiçoamento. É chegado o tempo de uma
revisão no texto para sanar as falhas apontadas pela
comunidade menorista. Uma enorme contribuição do mais
festejado menorista nacional, oferecida generosamente aos
nossos legisladores que devem tomar a iniciativa das
correções, passada a onda emocional em que foi o projeto
discutido no Congresso Nacional.
A crítica científica não destroi a obra estaturária, mas
pret~nde aprimorá-la para maior satisfação da sociedade
brasileira assoberbada pelo gravíssimo problema social do
menor. O livro do eminente Mestre Cavallieri é uma síntese
de opiniões de vários estudiosos da matéria, e serve como
. guia para o reexame da disciplina via projeto de lei

ficativa e atuíllizadora. Principalmente atualizad(
apus o período de implementação do Estatuto que já perdura
por seis anus. Os operadores do Direito - juízes, promotores
de justiça, advogados. policiais, administradores públicos.
educadores, e todos os mais que se engajam no tratamento
dos casos concretos que nos afligem no dia-a-dia pelo
interior deste Brasil contineme de desigualdades sociais de
extrema illiquidadc. todos sentem, na prática. que algo tem
que ser feito para melhorar..
A título de exemplo, delUre muitas observações que
a vida real se 110S impõt. está a hipótese, encontradiça, aliás,
em toda parte, de ato infracional cometido por adolescente
às vésperas de completar a idade de 18 anos.
Sabe-se que o Estatuto 110 art. \04 regulamenta a
Constituição Federal, art. 228. determinando que o menor
de 18 (dezoito) anos. autor de ato infracion~1 que é a figura
tipificada como crime no mutido dos imputáveis, fica sujeito
as medidas previstas no ECA. lei especialmente protetiva.
E logo declara que será considerada, para tal. a idade contada
na data do fato-infração.
A realidade vivida cotidianamente pela nossa
sociec.!de registra constantemente casos concretos de
violências graves à pessoa humana, com lesões. homicídios,
estupros que causam horror à população ordeira, praticados
por vigorosos jovens malfeitores. Certo que, quando ocorre
isso e o agente é apanhado em flagrante, ou logo mais é
encontrado para responder em procedimento especial
perante a Justiça da Infância e da Juventude. a medida sócio
educativa de internação poderá ser-lhe aplicada.
prolongando-se a sua execução além dos 18° aniversário
natalício. conianto que ao cOJ11pletar: 21 anos, seja levant~da
Ir

..;,:"-'
"'
:::=.. ~~
~"~

1,..;.'

'.

'~h

\

..

••

)

(ÉCA. arts. J 2 J e seguiI1tes). O ponto crítico, que a
sociedade não entende e nem aceita compreensivamente. é
quando ocorre ato apresentado para o procedimenlO
especial. escapa da medida sócio-educativa da internação e
atinge 18 anos de idade, saindo. assim. do universo regido
pela lei especial. Acontece o que eu, tomando por
empréstimo locução conhecida, chamaria o BURACO
NEGRO DO ESTATUTO. quando não se pode mais aplicar
a medida sócio-educativa de internação por não mais ser
adolescente o autor do ato infracional. e nem se pode
processar ação penal comum, pois. na ocasião do fato ele
era inimputável.
.
O preenchimento da lacuna da lei penal ou de
qualquer forma restritiva de direitos não se pode dar por
analogia ou interpretação extensiva; é um princípio universal
de hermenêutica jurídica. Daí ser desaconselhável aplicar
medida coercitiva sem norma anterior que a autorize, muito
embora tenha o cunho manifesto de ressocialização através
de pedagogia de internato imposto.
Urge corrigir a falha de sérias repercussões na
sociedade, com uma lei que a par de regra geral de
destinação da medida sócio-educativa de internação
exclusiva para adolescente. estenda o tratamento àquele
que tendo cometido o ato infracional ao tempo da
adolescência somente compareça a Juízo após os 18
anos de idade.
Justifica-se a exceção da regra geral, assim como
o próprio Estatuto prevê em outras situações sob o
prisma do benefício da oportunidade de reeducar-se em
estabelecimento apropriado, fora da prisão comum,
nestes tempos de despenalização .
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Os juízes e a responsabilidade
comandante do navio foi
acusado de indisciplina por
não ter feito os disparos de
praxe, em homenagem ao
almirante. No julgamento, disse
. que tinha dez razôés para se
defender. A primeira era: não
tinha pólvora. O juiz dispensou as
outras nove provas.
Em seu artigo no JB, mestre
Hélio Bicudo defende a
permanência da idade de 18 anos
para o início da responsabilidade
penal baseado na Constituição, a
qual garante ser tal preceitoi.una
cláusula pétrea, incluída entre os
direitos e garantias individuais,
não passível de alteração. Estou
ciente de que é ousadia
acrescentar algo à lição de Hélio
Bicudo, mas ele menciona juízes,
todos ,bacharéis na sua origem,
mestres nas discussões jurídicas é
sempre bom ir além da falta de
pólvora. Primeiro, deve:se
enfrentar o argumento dI;
autoridade, expresso no percentual
de 57% dos magistrados que
pretendem o rebaixamento da
idade. Já foi pior, pois em outra
pesquisa, tal número chegou a
75%. Atitoridadepor a'utoridade,
temos congressos das duas
asso.ciações brasile~~ de

O

os'

ALYRIO CAVALLIERI
DESEMBARGADOR

especialistas, a A~sociação
Brasileira de Magistrados da
Infância e da Juventude e a
Associação Brasileira de
Magistrados e Promotores de
}:..;.stiça da Infância e da Juvenrude,
sempre a favor da manutenção dos
18 anos. E há mais, as repetidas
recomendações da Associação
Internacional de Magistrados da
Juvenrude e da Fanulia, com sede
em Genebra. O seu 12° congresso,
realizado no Rio, com 796
participantes de 31 países, foi
peremptório ao proclamar: "A
idade da responsabilidade penal do
menor deve ser sempre aumentada
e jamais diminuída."
Vencido o argumento de
autoridade, verifica·se que todas as
proposições existentes no
Congresso Nacional,'na linha do
rebaiXarriento'da idade, repetem o
argmnento "se pode votar, pode ir
parai'Cã.deia". Na origem, tal

posição estriba·se no
discernimento. Acontece que este
argmnento é o mais frágil de I:Odos.
E simplesmente porque o sistema
não se baseia na capacidade de
entendimento, mas, basicamente,
na idade. Tanto é assim que o jovem
vota com 16 anos, mesmo sendo
analfabeto. Nunca se pergunta se
ele sabe votar, assim como não se
indaga da senhorita se·ela sabe
casar. Ademais, o deputado federal
mais votado do país não pode se
candidatar a senador, nem a vice,
nem a presidente da República se
não tiver completado 35 anos. Do
mesmo modo, o mais hábil
motorista não obtém sua
habilitação legal antes dos 18 anos.
A capacidade vem depois da idade,
sem exceção. É o sistema universal.
É lamentável que, em 1940, ao
explicar o novo Código Penal, o
ministro Campos, ou alguém por
ele, tenha afirmado que os menores
de 18 anos, porque imaturos,
ficavam fora da lei criminal ..E todos
nós, à partir de nossos professores,
engulimos e repetimos essa
enormidade, a afirmação de que
todosos brasileiros abaixo daquela
idade eTam imaturos. O erro foi
repetido na Constituição de 1988,
com outras letras (a referência à

· imputabilidade), no Código Penal
aruaJ eno próprio Estaruto da
· Criança e do Adolescente (ECA).
: Sei muito bem que os juristas
tentaramjustificar a erronia, ao /
Inventarem uma "presunção de
: inimputabilidade". Ora, não há
· presunção diante da certeza. Todos
· (·(eles" sabem o'que fazem, a partir
· de uma idade mesmo reduzida. Já
no século 19, Tobias Barreto
defendia a tese do discernimento da
criança, para os seus atos infantis.
Passando da problemática para a
solucionática (palavra inventada
por um menor da antiga Funabem,
u Dario Maravilha do futebol), e já
não era sem tempo, falemos de
mudanças eficazes. Afinal, a
sociedade, premida pelo aumento P
da delinqüência e da violência,
reclama algo consistente, além de .'"
propostas inalcançáveis. Fica a
.r!
.sugestão da manutenção dos 18
anos, com a arualização do ECA, já,'
reclamada por seus próprios
',
autoresjpelos inúmeros projetos de
alteração. Que as modificações não';
sejam tópicas, para não se
desorganizar a lei, uma
':
consolidação de normas. Treze anos!:
após sua~ção, o ECA está
carecendo de novos rwnos, além d .~ \.
'}
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ESP NSABllIDADE PENA~'.
'Juiz

AlyrtZ(?~~lieri~~\

Militante em Juizado de Menores

voco ao afirmar que os menores de

através desta COg\tct9\o: e a cadeia·

por mais de uma década. na confla

18 anos eram IMATUROS, razão pe

resolve?

grada cidade do Rio de Janeiro, im

la qual ficavam ao largo do Direito

do sistema prisional

pedernido estudante desse ramo no

Penal. Ora, se eram imaturos (inim

ro. Já ouvi esta frase: os norte-ame

vo da ciência juridica. lO Direito do
Menor. recebi. com muita tristeza e
constrangimento o resultado da pes

putáveis, assim como os doentes

ricanos. que há duzentos anos cria

quisa sobre o perfil do magistrado.

mentais e os bêbados completos e
fortuitos), porque o Código de 40 cha
mou-os de irresponsáveis? Os juris

ram o sistema penitenciário. dois sé
culos depois estão a dever à huma
nidade sua substituição. em face de

obra consagradora da Associação

tas. quando se aperceberam do ab

sua falência. Ora. se 70% dos meno

dos Magistrados Brasileiros. em

surdo da afirmação genérica (toda

res que praticam infrações penais

r: ocioso dfst~ír.. aJal"êr.r~ia

~Jnlà~intej

um dos seus itens.

estão entre a fai

Refiro-me à pergunta

xa dos 16 a 18

no 67. uma das 259:

anos, não seria

"como avalia a redu

falta de imagina

ção da maioridade à

ção condenar a

consulta optaram pe

um sistema fali

la resposta FAVORÁ

do. essa massa

VEL. Longe de nós an

de jovens? O Bra

tepor um argumento

sil optou, desde

de autoridade. pois

os anos vinte,

que estamos diante
do segmento mais es

por um sistema

clarecido da nação.

ducação. na 'res

os magistrados. No

socialização. Es

entanto. como o assun

te rUmo é. atual-

to é especializado. ca

, mente, o ideal

be uma informação.

da comunidade

~ que a opinião dos

das nações. Justi

75% está em colisão

fica-se o retroces

com a posição dos es

so, representado

pecialistas do mundo

pelo retorno à

inteiro. A Associação

prisão?
Temos,

baseado na ree

Intema~ional de Jui

no

zes de Menores e de Familia. que

pessoa menor 18 anos no pais é ima

momento. uma lei inadequada, o Es

realiza seus congressos cada quatro

tura perante o crime), tentaram reme

tatuto da Criança e do Adolescente.

anos. em várias oportunidades fir

diar, inventando a inimputabilidade

O Juiz Judá Jessé detectou, no Esta

mou sua posição unânime a lavor
do aumento e jamais da diminuição

por presunção legal. Afinal. eles SA

tuto, a palavra DIREITO/S repetida

BEM o que fazem aos 18, 16. 14. 12.

54 vezes; a palavra DEVER/DEVE

da idade da rf!sponsabilidade penal.

10 até menos, quando se trata de in

RES aparece 9 vezes, e nenhuma

O 12° congresso dessa entidade. re

fração penal. Não é uma presunção.

delas dirigida à criança ou ao ado

alizado no Rio de Janeiro. com a pre

Se a pesquisa da Associação

lescente. Este é uma amostra das

sença de 782 especialistas de 34 pa

dos Magistrados Brasileiros comple

395 objeçõE!!s ao Estatuto formuladas

ises, reiterou recomendação nesse

por 92 especialistas e reunidas no

sentido. E há mais: as regras de

tasse a pergunta 67, adicionando es
ta POR QU~? não temos dúvida em

Beijing, aprovadas pela ONU, e rela

que a resposta dos 75% seria. em

tivas à Administração da Justiça de

termos mais eruditos, assim decodi

Menores segue a mesma direção.

ficada: se pode voltar, deve ir para

Temos insistido, com humildade,

a cadeia.

em Que a Exposição de Motivos do

Com todo o respeito. ouso pro~

Código Penal. creditada ao Ministro

por aos magistrados brasileiros uma

Francisco Campos. cometeu um equi

mudança do eixo desta discussão.

livro que organizamos ("Falhas do
Estatuto da Criança e do Adolescen
te". Editora Forense). Não seria o
melhor caminho que poderia ser in
dicado pela AMB, uma larga discus
são do atual Estatuto? Afinal, a ca
deia é a solução?
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o serviço do Disque-Denúncia recebeu 16.941 denúncias de nove modalidades em 2004 e 1.346 em janeiro de 2005
,AS RECLAMAÇÕES DE JANEIRO DE 2005
As queixas em 2004
I, /
ARMAS
•
Além de mànterem seus próprios ã;Senais~ 
Além das queixas citadas,
traficantes usam casas de moradores,
!
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TRANSPORTE
ALTERNATIVO

Disputas pelo controle de cooperativas,
desvio de rotas para atender a traficantes,
são algumas das queixas

IMPOSiÇÃO
DE urro

Ameaça de retáliação aos que não fecham o .
comércio fora e dentro das favelas quando da
morte de traficantes
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Moradores São obrigados a ficar em casa,
geralmente a partir das 20h, enquanto
traficantes
circulam
!i\rmados
,
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São quebrados por traficantes ou usados por
eles para venda d~ drogas

Caminhão de gás escoltado pela polfcia civil na Favela da Rocinha

j

de cestas básicas

Revendedores, muitas vezes ligados ao
tráfico, cobram taxas para que o gás seja
entregue dentro das comunidades

I

~
~

traficantes para adoação

1.925

-Segundo moradores, há venda de drogas, .
extorsão de comerciantes locais, excesso de
barulho, entre outras reclamações

BAILES
FUNK

uma denúncia informou
sobre apressão de

·n"

MENORES
Queixa do emprego de menores em .
.~
,~ atividades do tráfico. Há noticias de crianças .
NO TRAFICO ~ de sete anos trabalhando

ORELHÕES
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a~iações e, igrejas para esconder.armas
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Armas
Tráfico de
escondidas menollls

Ba~es

. funk

. Transporte
' aftemativo

Botijões
de gás

Imposição Orelhões
de luto ,

Lojas kchadas por ~rdem do tráfico na subida do Morro do'Vidigal

Toque de
recolher
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No Rio,
tráfico usa
menores
Elenilce Bottari
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• Cerca de seis mil crian~
ças e adolescentes do Rio
vivem em regime de guer
ra e sob risco iminente de
morte. Eles são considera
dos soldados do tráfico, e
armados de fuzis, metra
lhadoras, pistolas e até
granadas lutam contra a
policia e facções rivais na
disputa por pontos de
droga espalhados em de
zenas de favelas ..
O universo desses jo
vens foi relatado no livro
"Crianças do Tráfico", do
antropólogo Luke Dowd
ney; do ISER e do Viva Rio,
publicado em 2003. O es
tudo revela que entre 1987
e 2001 o número de crian
ças e adolescentes mortos
por armas de fogo no Rio
foi oito vezes maior que
nos territórios palestinos.
Foram 467 crianças e ado
lescentes mortos no con
flito no Oriente Médio e
3.937 menores no Rio.
Foram entrevistados
para "Crianças do tráfico"
25 crianças, adolescentes
e jovens de 12 a 23 anos.
Eles trabalhavam para tra
ficantes ou estavam em
instituições correcionais.
Nas entrevistas, jovens
disseram achar normal
matar pessoas ou ser mor
tos por companheiros, no
caSo de cometerem falha
considerada grave. O estu
do levou o Brasil a ser in
cluído no relatório da rede
internacional Coalizão pa
ra Acabar com o Uso de
Crianças Soldados.

Menor abandonado. i
r

• O GLOBO tem razão. O Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser reformado.
É muito penoso discordar de Yvonne Bezerra de Melo(15/1), quando afirma, em Outra
Opinião que existe má interpretação do
ECA. Nunca os elogios à atuação dessa muIher admirável em favor dos menores crianças e adolescentes - estarão à altura
de sua Insuperável dedicação à causa. Mas,
neste passo, ela não leu corretamente o artigo 16 da malsinada lei, pois omitiu uma palavra. Lã está escrito que eles têm o direito
de "ir, vir e estM nos logradouros públicos".
Já que o se~ cachorrinho Chulipanzé conheeia as leis, ele não se enganaria, pois a pa
lavra estar, que desencadeou toda esta tragédia dos meninos na rua, está lá com todas
as letras. Aliás, o ECA não se dá bem com os
verbos, pois às vezes omite, às vezes acrescenta o que não deve. Quanto trata da liberdade assistida, eliminou a palavra chave vigiar (art. 118), afirmando seu excessivo Iiberalismo. O GLOBO tem ,raz,ão e sua é nossa
opinião.
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Vítimas da insanidade
PATRfclA SABOVA GOMES

A

dotada na Assembléia Geral
das Nações Unidas em no
vembro de 1989, a Conven
ção sobre os Direitos da
Criança completou recentemente 15
anos de existência. Assinada por 192
países, ela é o documento de direitos
humanos mais aceito do planeta. Mas
a adesão maciça aos seus preceitos
não tem. operado as transformações
esperadas no cotidiano de milhões de
crianças e adolescentes. Nesses 15
anos, vivemos momentos dramáticos,
como as guerras no Iraque e no Afe
ganistão, os sangrentos conflitos na
Bósnia, o acirramento do terrorismo,
os confrontos tribais na África e a es
calada da violência nas grandes cida
des de todo o mundo.
As maiores vítimas dessas insanida
des produzidas pelos adultos são as
crianças e os adolescentes. Também é
esse' segmento o que mais sente o im
pacto do descaso das autoridades. No
relatório Situação Mundial da Infância
2005, o Unicef mostra o quanto aind~
precisamos avançar para garantir o
bem~star da população infanto-juvenil.
Segundo a' instituição, em conseqüên
cia da pobreza, dos conflitos armados e
do tl!VIAids, os direitos de cerca de um
•

bilhão de trianças e adolescentes são sas disparidades regionais, elaboran
violados cotidianamente.
do políticas públicas capazes de levar
Apesar de dispor de uma avançada em conta as peculiaridades e as ne
legislação na área da infância, o Brasil cessidades de cada localidade deste
ainda reserva a milhões de meninos e país tão grande e com tantas poten
meninas um dia-a-dia de dificuldades cialidades, mas ainda tão desigual.
Outro fator importante para orom
de acesso a boas escolas, serviços de
saúde de qualidade, moradia digna, pimento do ciclo de pobreza é a garan
tia do direito à educação de qualidade.
saneamento básico, cultura e lazer.
O relatório do Unicef
Embora sejamos o
país da América do Sul
chama a 'atenção para o fa
to de que a pobreza no
com a maior taxa de
pais está ,concentrada na
acesso ao Ensino Fun
A pobreza
infância e na adolescência.
damentai, com 97%
O último lcenso do IBGE
das crianças entre 7 e
brasileira está
14 anos na escola, es
apontou ,~3,5% da popula
ção brasileira em famílias
concentrada na tudos revelam que o
desempenho de gran
com renda per capita de
de parte dos alunos
até meio salário mínimo.
infância e na
: ainda é pífiQ. Segundo
Quando se trata de meni
o Unicef, cerca de 780
nos e meninas, porém, es
adolescência
, se número sobe para 45%
mil crianças que che
garam à 4~ série em
- o que: representa 27,4
2003 não sabiam ler.
milhges de crianças e ado
O combate à violência, que vitima 14
lescentes em situação de pobreza.
O quadro é mais grave em determl mil adolescentes entre 12 e 19 anos por
ano no Brasil, é também um desafio
nad~ áreas e grupos. Na Região Nor
te, 60% daS crianças e adolescentes vi inadiável. Esses dados mostram que,
vem em famílias com renda de até apesar de não vivermos em estado de
meio salário mínimo por pessoa. E, no conflito armado, éonforme a definição
Nordeste, esse percentual ultrapassa adotada pela ONU; a falta de segurança
, 68%. Esse panorama nos coloca dian nas nossas cidades vem destroçando a
..
te HO ,imenso desafio de atácar as nos-, , vida de milhares de famílias.
'"

.

,

Nossas crianças merecem mais
respeito, atenção e cuidado. E, para
mudar o destino dessas novas gera
ções, precisamos investir na união
de esforços do governo, do Legisla
tivo e da sociedade civil e no envol
vimento cada vez mais ativo dos pró
prios jovens nesse processo. A Fren
te Parlamentar em Defesa dos Direi
tos da Criança e do Adolescente, um
movimento que reúne 120 deputados
e 25 senadores, está ciente do seu pa "
pei nessa empreitada. Além de lutar
mos por mais recursos para os pro
gramas sociais, pela aprovação de
leis capazes de melhorar a qualidade
de vida da infância e da adolescência
e de exercermos uma vigilância cons
tante das ações governamentais,
acreditamos que é fundaméntal esti
mularmos a instalação de Frentes
Parlamentares nos estados e nos mu-,
nicipios. A criação de uma rede de '
defesa dos direitos infanto-juvenis,
unindo parlamentares no Congresso;
nas Assembléias Legislativas e nas
Câmaras Municipais, fortalecerá a ..
nossa batalha diária para que toda
criança brasileira tenha condições
de se desenvolver plenamente ..
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Segurança Pública
ADOLESCÊNCIA

Meninos infratores cada vez mais cedo
Leandro Bisa - Correio Braslllense
28/03/2005 - 08:22
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o filhO de Maria do Rosário, diretora de um centro de recuperação de
infratores, foi seqüestrado

~

A ficha é longa para apenas 17 anos de idade. Roubo, uso e porte de drogas, furto e lesão corporal. Ao
todo, são cinco passagens pela Delegacia da Criança e Adolescente (DCA) e uma internação no Centro
de Atendimento Juvenil Especializado (Caje). Ontem de manhã, ele voltou à DCA, vestindo camisa
preta, bermuda amarela, tênis e com as mãos algemadas. Acabara de cometer um seqüestro
relâmpago. Por ironia do destino, o crime foi contra o filho de Maria do Rosário Almeida, diretora da
Granja das Oliveiras, instituição que reeduca adolescentes infratores. E ele não foi o único. Entre as
20h de sábado e as 7h de domingo, cinco adolescentes foram presos no Distrito Federal após
cometerem crimes.
"Quietinho! É um seqüestro relâmpago", disse um dos três jovens que cercaram o Gol de Wesley de
Almeida Correia, 25, o filho de Rosário. O rapaz estava com a namorada, na frente da casa dela, na
Quadra 308 do Recanto das Emas. Eram 4h30. "Fomos a uma festa. Estava deixando ela em casa." O
casal foi libertado antes que o carro andasse um quilômetro. O trio, que também mora no Recanto,
reconheceu a namorada de Wesley. Mas levaram o Gol.
Wesley e a namorada correram para casa e telefonaram para a Polícia Militar, que chegou ao local
rapidamente. Bastaram dez minutos de buscas para os PMs localizarem o carro roubado, no momento
em que o adolescente de 17 anos o estacionava na garagem de sua própria casa, na Quadra 307. O
jovem não tinha mais a companhia dos comparsas. A polícia acredita que eles também sejam menores
de idade. A mãe do adolescente ficou as prantos ao saber que o filho voltará ao Caje, de onde saiu em
janeiro. Ela tem outros dois filhos. Um deles, de 16 anos, também está na instituição, internado por
assalto. Só resta à mãe a companhia do filho caçula, um menino de 8 anos.

,

7
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Às 7h de ontem, em Planaltina, dois adolescentes, ambos de 17 anos, assaltaram uma padaria no
Jardim Roriz. Armados com um revólver 38, roubaram duas barras de chocolate e 20 maços de
cigarros. Fugiram, mas resolveram voltar, pois esqueceram de levar os isqueiros. A polícia, já acionada,
surpreeodeu a dupla. No Vale do Amanhecer, também em Planaltina, às 20h de sábado, dois jovens, de
17 e 18 anos, acabaram presos após assaltarem um caminhão da loja Novo Mundo. Junto com outros
três adultos, os adolescentes rOldbaram eletrodomésticos.

Orientação
Na Granja das Oliveiras, Rosário tem sob sua responsabilidade 80 adolescentes infratores em semi
liberdade ou liberdade assistida. Eles fazem cursos profissionalizantes e recebem orientação
pedagógica e psicológica. "Esses episódio me dá força para continuar o trabalho. Continuo acreditando
na ressocialização deles."
Para o assistente social Vicente Faleiros, professor da Universidade de Brasília (UnB), o problema não
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está no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "Existem adultos corrompendo crianças. A polícia
precisa agir contra os grupos organizados e não culpar o adolescente, que é recuperável. Faltam
políticas sociais. 11 O coordenador do Núcleo de Pesquisas em Segurança Pública da Upis, George F~p~
Dantas, concorda com Faleiros. E acrescenta: "O Estado não olha por esses jovens antes que eJ~~~~ '\,
sejam apreendidos. E, durante a estadia no Caje, os profissionais se sentem impotentes dianté'.a~I.!'~
sistema falido."
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Levantamento do governo mostra que problema é mais grave no Nordeste

,.
/

./

,

• A exploração sexual infanto-juvenil ocorre
em 937 dos 5.551 municípios brasileiros, mos
tra um levantamento do Ministério da Justiça
e do Unicef diwlgado ontem. O mapa revela
que o problema não está restrito às áreas tu
rísticas ou às principais capitais: a maior parte
dos municípios onde foi constatado o crime

tem apenas entre 20 mil e 100 mil habitantes.
O Nordeste é a região com mais municípios
citados na pesquisa - 31,8% dos 937 - se
guida do Sudeste, com 25,7% dos municípios.
Entre os estados, o problema é mais grave em
São Paulo, que teve 93 cidades mencionadas,
Minas Gerais (92) e Pernambuco (70). No Rio

foram relacionadas 33 cidades. uÉ escandalo
so", constatou o secretário de Direitos Huma
nos, Nilmário Miranda. Para enfrentar a situa
ção, o governo federal informou que vai arti
cular ações de todos os programas sociais já
existentes, para dar mais atenção às vitimas
dos crimes e à prevenção.
Página 3
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~Os municípios onde existe oproblema
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Número de municfpios onde foram constatados crimes sexuais contra menores
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ONGS QUE ,COMBATEM A
As 33 cidades do Rio de Janeiro onde foram detectados
EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL
casos de exploração sexual de criança, eadolescentes
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,  - , - ' - ' ••. POR REGIÃO
• Angra dos Reis
- Guapimirim
- Petrópolis
Sudeste
.. Araruama
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Rio tem duas-.- ._ONGs
-. ._'_. - 'T
paracàda menor,
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WALESKA BORGES

, Disfarçadas de instituições
de defesa do menor, receben
'do recursos públicos e doações
ae instituições privadas, Orga
nizações Não-Governamentais
(ONGs) e entidades piratas
,~êm se alimentando da misé
ria de crianças abandonadas e
.exploradas nas ruas do Rio.
Por problemas que passam pe
.Ia má administração de recur
sos até o descumprimento de
projetos, só este ano, sete enti
.dades foram cassadas no Rio.
No município, há 504 ONGs e
entidades voltadas para prote
ção dos menores registradas
no Conselho Municipal dos Di
reitos da Criança e do Adoles
cente (CMDA). O número, se
gundo estimativa da Defenso
ria Pública (que estima em
cerca de 250 os menores aban
donados no município), equi
vale a duas instituições para
cada menor na rua da cidade.
- Existe uma indústria do
aproveitamento da criança e
do adolescente em situação de
risco com a proliferação das
ONGs e entidades-denuncia â
defensora Simone de Souza,
da Coordenadoria de Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CDEDICA).

Segundo a defensora, no mente para instituições com'
Rio, o número de recursos pú- ~ abrigos, que recebem R$ 500'
blicos e privados destinados à . por criança. De acordo com ai
prestação de serviços sociais  conselheira Ana Telles, doI
sem fins lucrativos - é inversa CMDA, cabe ao Có~selho Tu-;
mente proporcional aos resul telar e ao Ministério Público \
fiscalizarem as instituições. '
tados considerados eficazes.
- Muitas delas captam re
- As equipes de~scalização \
cursos, mas não prestam con são insuficientes. Hoje omeni- .
tas e nem sofrem fiscalização  no de rua é igual uma granada,
alerta a defensora.
que um joga para mão do ouDe acordo com oCMDA, es tro, mas, infelizmente, algu
te ano, foram repassados  mas pessoas vivem dessa ame- I
através de doações es
ça - diz Ana.
:
pecíficasdepessoasfí- Em 2004,
Segundo a promo-:
"sicas e jurídicas- R$ já são sete tora Maria Amélia ~
8.112.714,98 para ins-.
Barreto, da la Vara da I
tituições registradas entidades Infância e Juventude,
no órgão. O valor foi cassadas. recentemente o MP
destinado para 43 pro- no Rio de
afastou a direção de ~
jetos voltados à prote•
uma ONG para crian- ~
ção do menor, entre Janeiro
ças excepcionais que I
eles, abrigo e violên
. recebia verba estran- '
cia doméstica. Em 2004, o CM geira. De acordo com a promo- .
DA também repassou R$ 102 tora, em algumas situações, as
para cada uma das 1.500 crian instituições não cumprem o
ças incluídas em projetos com Estatuto da Criança e do Ado
plementares - fora do horário lescente.
.
'
- Para impedir que os direi- '
escolar. As verbas foram repas
sadas às ONGs e entidades por tos das crianças e adolescentes'
sejam burlados, o CMDA vai:
concursos públicos.
Pela prefeitura, segundo sugerir, em assembléia, que o '
Vânia Ribeiro, diretora do registro destas instituições se
Fundo-Rio, 18 instituições jatrianual.Hojeoregistronão
recebem recursos para de- , tem validade-adiantaAna.
senvolver projetos. Cinco f
deles voltados especifica- í
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No município de São ~aulo haverá eleiçõ~s hõ pr6~o Wã:3·.\
de ~bril para o preénchiInento dos c~ ~é).:bnse~eIr~s, qu~
são cinco para cada um dos 3S Conse ~s1útelares da CIdade, '1
Neste momento de renovação da
iksentação popylar, a 1
preocupação das organizações que
~ n~ §!:eda cna~ça e.
do adolescente e dos direitos human
u s
e~colhido~ I
cidadãos capacitados tecnicamente e,
. c Imerite; envol- i
vidos com a defesa efetiva dos direitos d ntâfi[aS, ádolescen- ~
tes e suas famílias. Quando há uma denúndãáêViólação do di- i
reito de uma criança, de nada adianta uma resposta evasiva ou .:
que não dê o encaminhamento necessário - e com a .urgência! I
devida que estes casos pedem..
•
1
o Conselho Tutelar não é um órgão executor de programas d.e, I
atendimento, mas tem o dever de exigir o cumprimentC' dos seM
ços públicos, que não podem deixar de atender uma criança por .
negligência, omissão ou quaisquer outros motivos. Um bom con· I
selheiro tutelar não pode aceitar de um serviço de saúde uma res
posta como "não há vagas". Se isso ocorrer, deve enc~ar a.de
núncia ao Ministério Público, que tem como atribmção fiscalizar
as entidades de atendimento governamentais e não-governa
i mentais, garantindo assim os direitos da criança e do adolescente
com prioridade absoluta, conforme diz a Lei. Ao Conselho Tute~ar
cabe aplicar as medidas protetoras pertinentes a cada caso de VIO
lação, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educa~ão,
serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar Jun
to à autoridade judiciária nos casos de descumprimento de suas
deliberações e encaminhar infração administrativa ou penal ao
Ministério Público, entre outras atribuições.
..
Evidentemente para exercer bem sua função. o conselheiro
I
tem que estar bem informado dos procedimentos e da rede de
~
serviços oferecida pelo município, ter vocação para a causa pú
I:)lica, disponibilidade e disposição para. o trabalho, experiênda mínima no trabalho de atenção a cnanças e adolescentes,
II
atém de ter amplo conhecimento do ECA Dessa fonna, a res- I
ponsabilidade de cada eleitor que no dia 3 de abril escolherá ~s ,
conselheiros tutelares de sua região entre os milhares de candl- ;
datos que se apresentaram na capital é muito grande.
Serão eles - os conselheiros tutelares - os detentores de
prerrogativas pelas quais lutamos muito durante a elab?r~ç~o
da Constituição F~eral e aprovação do ECA. Na Constitulçao
está escrito, no artigo 227, que as crianças e adolescentes de
vem estar a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, temas que farão
, parte, certamente, do dia-a-dia de um conselheiro tutelar.
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Empresas

oque falta aos
conselhos tutelares
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Constituição de l~SS, com justiça cha~~da de "C0n.sti
tuição Cidadã", mou formas democraticas de o~VIr a
população em diversos temas. Dentre os mecanISmos
criados a partir da Constituição destacam-se os Conselhos Tu
telares e os de Direitos da Criança e do Adolescente, ambos re
gulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adoles:ente
(ECA), que surgiria dois anos mais tarde. Enquanto este ~ ~es
ponsável pela formulação, deliberação e controle de políti~~s
públicas voltadas à infância e juventude no âmbito do muruc~
pio, aquele é o guardião desses direitos assegurados na Consti
tuição, tais cQmo o direito à saúd~, educação, ao la~er: ~ cultu
ra, entre outros previstos no artigo 227 da Cons~tuI5a? - o
mesmo que afirma serem crianças e adolescentes pnondade
absoluta" nas politicas públicas do País.
Infelizmente, após lS anos de existência do ECA (mesm?
tempo de existência, por sinal, da Fundação Abrinq), em mUl
tos municípios este canais legítimos de participação popular
sequer foram criados. Dados de dezembro 2004 dos Conselhos
Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente computa
dos pelo Sistema InfOI:mativo de ~~te5~0 à Infân~ia e.Ad?les
/-~nda (Sipia), órgão lIgado ao Mlrusteno da Justiça, mdlca~
'!In 5.584 municípios brasileiros os Conselhos Tutelares es
távam presentes em 4026 restando outros 1. SSS sem qual~uer
órgão de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Esta
mos falando de descumprimento da lei praticado em quase
30% das cidades brasileiras I Afora que muitos dos conselhos
instalados não possuem equipamentos essenciais. tais como
telefone, computador e até mesmo mobiliãrio bãsico para
atender as pessoas. E esse quadro de descaso por parte dos po
deres municipais, a quem cabe a iniciativa de formar e oferec~r
condições de trabalho aos conselheiros, não é ~xclusi~o das CI
dades menores. Na cidade de São Paulo, tercell'o maIor orça
mento do País, temos esperança de que o novo prefeito procu
rará evitar atrasos nos pagamentos dos
conselheiros tutelares e dos aluguéis dos
imóveis onde eles exercem suas funções.
Os canais
Estas deficiências levaram algumas or
não existem ganizações, entre elas a Fundação
Abrinq, sob a liderança do Conselho Na
em muitos
cional dos Direitos da Criança e do Ado
municípiOS lescen te (Conanda ) e da Secretaria Espe
cial dos Direitos Humanos da Presidên
cia da República, a participarem do Programa Pró-Conselho
Brasil uma aliança estratégica da Secretaria e do Conanda com
o Instituto TelernigCelular que visa o fortaleCimento dos con
selhos - onde já existem - e o estímulo à' sua criação nos mu
nicípios que não dispõem destes órgãos,
I.;"
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Ru~ Naves é diretor-presidente da Fundação Abrinq
E-mail maves@fundabrinq.org.br

