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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990) 

           

LIVRO I - PARTE GERAL 
 
Com os princípios republicanos da 

Constituição de 1988, o povo brasileiro promoveu o 
maior reordenamento institucional de sua História. As 
comunidades indígenas, as crianças e os adolescentes 
passam a ter, reconhecidos, seus direitos e deveres de 
cidadania segundo capacidades que lhes são inatas e 
aperfeiçoáveis ao longo de seu peculiar amadureci-
mento pessoal e social. Isso lhes havia sido tradicio-
nalmente negado desde as caravelas. Assim fazendo, 
introduzimos no ordenamento da cidadania uma for-
ma de Direito alterativo (não confundir com alternati-
vo), o qual, além de conservar tudo de bom do regime 
anterior, é alterativo porque muda, transforma, altera 
princípios, normas e regras de conduta, corrigindo tra-
dicionais erros históricos para com as crianças e com 
os índios.  

 
Trata-se de um conjunto de direitos e deveres 

que, alterando velhas concepções, compõem o que 
pode ser chamado de Direito do Desenvolvimento 
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Humano1. Direito que corrige desvios, que é retro-
alimentador, em constante processo de causação cir-
cular. Sabe, leitor, a substituição dos incômodos cír-
culos viciosos de mau trato, um trato que não é bom, 
que é ruim, por heurísticos círculos virtuosos, que 
buscam formas de bom trato? É isso aí.  

 
E tal causação, leitor, é fidebequeana (do in-

glês, feed back: processo retroalimentador), como cos-
tuma ocorrer nos âmbitos da cosmologia (entre ondas 
e partículas que se organizam em oxigênio, carbono e 
hidrogênio na poeira dos astros), da genética (através 
das proteínas, genes e cromossomos dos organismos 
biológicos), no campo da psicologia (com a interação 
das percepções, das empatias e das emoções huma-
nas). E, em larga escala, nos peculiares processos de 
desenvolvimento social, em que os modos de conviver 
em comunidade geram bom trato entre as pessoas, ou 
produzem ofensa aos direitos e deveres humanos.  

 
No caso da infância de comunidades urbanas, 

rurais e indígenas tal conjunto, heurístico, criativo, de 
direitos e deveres pessoais e sociais consta do Livro I 
do Estatuto (artigos 1 a 85). Com os comandos do Li-
vro II, o Direito brasileiro deixa de estar em débito 
com os fatos como ocorria no passado. Hoje, esse Di-
reito rege os fatos (aqui e agora, tais regras de direitos 
e deveres dão, às comunidades urbanas, rurais e indí-
genas, condições pessoais e sociais para reger os fa-
tos) com meios, instrumentos, ferramentas, constantes 

                                                
1 1 Com regras específicas constantes dos artigos 3º; 6º; 7º; 10 - IV; 15; 53; 63; 67; 
69 - I e 71 deste Livro I. Sob os princípios dos artigos 205; 211, § 1º; 212; 214; 218 
e § 1º e 2º; 219; 227, § 3º, V da Constituição Republicana. 
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dos artigos 86 a 267. Bem-vindo, leitor, às regras da-
quele bom trato que constrói direitos e deveres huma-
nos no Brasil. 

 
 
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMI-
NARES 

 
Para nós, brasileiros, que vivemos em comuni-

dades urbanas, rurais ou indígenas, ter direitos signifi-
ca ter acesso aos meios para atendimento de nossas 
necessidades básicas. Somos um povo mestiço. Mes-
mo para os brasileiros de pura ascendência européia, 
asiática ou africana, o atendimento de necessidades 
básicas depende de um meio social que está histori-
camente imerso em telúrica ancestralidade indígena. 

 
No Livro I expomos o elenco dos direitos e dos 

deveres da criança urbana, rural, indígena, segundo o 
modo como ela está, ou como vive, no contexto da 
população brasileira. Quer dizer, no Livro I, expomos 
a lista de necessidades básicas humanas para as quais 
crianças e adolescentes devem ter acesso aos meios de 
atendimento (acesso aos meios de viver, com saúde, 
em convivência familiar e comunitária, com educação, 
cultura, esporte, lazer, respeito, dignidade…). Dispo-
mos também sobre as condições em que esses direitos 
e deveres (esses atendimentos) são exigíveis.  

 
Como se verá, a partir do artigo 86, o Livro II 

foi por nós composto contendo os meios, os instru-
mentos, os mecanismos através dos quais o habitante 
indígena, o rural e o urbano podem aprender a conhe-
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cer e exigir (princípio da exigibilidade) a efetivação 
desses direitos e deveres. Incluindo-se as formas de 
organizar a representação dessas populações e de cri-
ar serviços não-governamentais (artigos 88 a 91), que 
são meios coletivos, difusos, positivamente sanciona-
dos, de atender necessidades básicas. Com rigoroso 
sistema de sanções negativas (artigos 225 a 258), para 
fazer valer a regra que rege os fatos: Como o maestro, 
o condutor, o regente, da orquestra da cidadania.  
 

Notar, leitor, que o Estatuto não é uma lei “de 
menores” (indígenas ou não). A lei “de menores” é o 
Código Civil em sua parte que trata do Direito de Fa-
mília.  
 
1. Leis de indivíduos “menores” haviam sido tam-

bém os hoje abolidos códigos de menores (produ-
zidos em períodos de exceção em nossa História, o 
primeiro, de 1927, elaborado num país oligárquico 
sob estado de sítio de 1922 a 1926; o segundo, 
numa ditadura militar, em 1979). Ambos incorpo-
ravam princípios menoristas típicos do Direito 
Privado (Direito em que pessoas concebidas como 
incapazes, rotuladas como irresponsáveis, ou 
como menores, no mundo do vil metal, não assi-
nam contratos, não alienam bens, não assumem 
compromissos; só o tutor faz isso por eles). 

  
2. A lei de povos “menores” tutelados pelo Estado 

brasileiro foi, não é mais, o Estatuto do Índio (Lei 
6.001 de 1973), notadamente em seus artigos 7º e 
8°, a seguir reproduzidos apenas como registro 
histórico, pois se tornaram obsoletos, sob os prin-
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cípios republicanos da Constituição de 1988: 
 
Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda 
não integrados à comunhão nacional ficam sujeitos 
ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.  
 
§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá atra-
vés do competente órgão federal de assistência aos 
silvícolas.  
 
Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio 
não integrado e qualquer pessoa estranha à comu-
nidade indígena quando não tenha havido assistên-
cia do órgão tutelar competente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente trata 
de crianças e de adolescentes, os quais, indígenas ou 
não, ingressam no mundo da cidadania ao nascerem, 
resguardados, desde a concepção, seus direitos huma-
nos (direitos subjetivos públicos não mensuráveis pelo 
vil metal). Para os fins restritos do mundo em que se 
lida com o cifrão ($), a mola do mundo privado capi-
talista, restou a menoridade civil, aquela em que os tu-
tores respondem pelos tutelados (os pais são os tutores 
naturais dos filhos). Mas respondem apenas para es-
ses fins ($) civis (pai e mãe pagam, quando filhos 
quebram janelas alheias, pagam quando filhos causam 
prejuízos a terceiros, pagam com o cifrão, mola e ba-
lança que pesa os valores privados do mundo capita-
lista). 

 
No mundo da cidadania, os valores não são os 

do vil ($) metal, mas um mundo de Direito Público, 
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em que os valores são os do bom trato e do bem co-
mum (mundo cuja mola e cuja balança é a dos direitos 
e deveres humanos). Nele, as crianças (e os adolescen-
tes, adultos e anciãos) respondem pelos atos que prati-
cam, através de normas, de regras, de padrões de 
conduta construídos dentro, no íntimo, na privacidade 
de cada eu (construção endógena, de dentro para fora, 
que expressa a identidade de cada um de nós).  

 
Com a Constituição de 1988, nós abolimos as 

menoridades individual e coletiva, do Código de Me-
nores de 1979, e do Estatuto do Índio de 1973. E fi-
zemos isso, sem produzir ou permitir discriminação, 
nem rotulação, ou exclusão anticidadã. A República 
reconhece amplamente agora que cada pessoa, cada 
sujeito, em sua comunidade urbana, rural ou indígena, 
age através de condutas (ou seja, nós, republicanos, 
reconhecemos que cada indivíduo urbano, rural ou in-
dígena se rege, se conduz – daí, condutas - por normas 
que emanam do próprio eu, o self do moderno inglês, 
o sui do antiqüíssimo latim, o xe do tupi-guarani).  

 
O leitor se lembra de que fato é tudo aquilo 

que acontece e que atos são os fatos produzidos pela 
ação humana. Quanto à conduta, em toda comunidade 
urbana, rural ou indígena, trata-se de ato, de ação mo-
ralmente qualificada (boa, ou má). A boa, sancionada 
comunitariamente por aprovação, elogios e prêmios 
(sanção positiva), a má, sancionada por censura, re-
pulsa e punição (sanção negativa). A antropologia nos 
tem mostrado o quanto o ser “bom” ou o ser “mau” 
dessas condutas se qualifica pelos usos, pelos costu-
mes, pela cultura local.  
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Com o Estatuto alteramos enraizadas convic-

ções autocráticas, substituindo-as por heurísticas per-
cepções antropológicas e por republicanas regulações 
jurídicas. No Livro II do Estatuto o leitor vai encontrar 
as formas de sanção positiva (através de aprovação, 
incentivo, estímulo) e de sanção negativa (através de 
correção, desestímulo, punição), para as condutas de 
indivíduos, organizações e autoridades, nas comuni-
dades urbanas, rurais e indígenas. Sancionando positi-
vamente (por exemplo: com programas de orientação 
e apoio sócio-familiar, previstos no artigo 90, I deste 
Estatuto) o que é bom, ético, elogiável e, negativa-
mente (com as punições previstas nos artigos 228 a 
258), o que é mau, desrespeitoso e reprovável, nós fi-
zemos, do Livro II do Estatuto, um conjunto de regras 
que equilibram duas situações opostas: 
 
1. As normas que vêm de fora, emanadas do Estado, 

através das leis que, mesmo feitas em nome do 
povo, caem de cima para baixo sobre indivíduos, 
famílias e comunidades (aquilo que os ancestrais 
de nosso Direito, os romanos, na perspectiva deles, 
chamavam há séculos, de norma agendi, cujo des-
tino é manter a coerção social que une a plurali-
dade dos indivíduos no todo da coesão social e, 
pois, garante a integração de cada parte ao conjun-
to do sistema de cidadania). 

 
2. As normas que vêm de dentro, que emanam dos 

valores cultivados pela capacidade intrínseca de 
cada pessoa, de cada comunidade, para pensar, 
querer e agir (a isso, os jurisconsultos romanos – 
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não no nosso paradigma, mas no deles - davam o 
nome de facultas agendi, a faculdade que cada um 
tem de agir por impulso próprio e vontade indivi-
dual, cuja pluralidade separa indivíduos e comu-
nidades nos infinitos modos de pensar, querer e a-
gir de cada parte do sistema de cidadania).  

 
Na feitura do Estatuto, o povo brasileiro reco-

lhe um todo normativo (o conjunto de regras republi-
canas expostas ao longo do próprio Estatuto) que arti-
cula miríades de partes constituídas de normas indivi-
duais e comunitárias em constante geração (nomogê-
nese). Essa é a percepção sistêmica, dinâmica, tam-
bém dita sistemática, da pluralidade de partes vivas, 
atuantes, criativas, em constante gestação, que com-
põem o sistema de regras da cidadania atual. Nessa 
muitas vezes conflituosa pluralidade de indivíduos e 
comunidades, tais regras permitem: 
 
1 - Mediar conflitos entre pessoas e grupos;  
2 - Conciliar vontades contrastantes; 
3 - Concertar soluções de problemas. 
 

Aqueles artigos 7º e 8º do superado Estatuto do 
Índio, na perspectiva do Direito alterativo (não con-
fundir com alternativo) da Constituição Republicana, 
só podem então ser lidos, no século XXI, assim: 
 
Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas estão 
legalmente integrados à comunhão nacional, como 
sujeitos do regime tutelar de direitos e deveres es-
tabelecidos na Legislação brasileira.   
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§ 2º O exercício do regime tutelar de direitos e de-
veres se dá através da participação político-
administrativa das comunidades indígenas nos 
Conselhos de Participação previstos em Lei. 
 
Art. 8º É dever dos órgãos federais, estaduais e 
municipais colaborarem para que os atos pratica-
dos entre o índio e qualquer pessoa estranha sejam 
legais e revestidos de plena validade jurídica.  
 

É obsoleta, leitor, a idéia de índios aculturados 
que deixam de ser... índios. Hoje, percebe-se e se res-
peita o índio (esteja ele vestido de tanga, terno ou es-
cafandro sideral) na liberdade de sua cultura, a qual 
ele expressa através de suas condutas. Notar, leitor, 
nesse exercício de interpretação, que o que era a tutela 
exercida pela burocracia sobre a pessoa do índio (seja 
ele ancião, adulto, adolescente ou criança) passa a ser 
tutela dos direitos da pessoa e da comunidade indíge-
na. 

 
Antes, para se tentar ser justo, havia que se 

buscar, nos fatos, algo alternativo à burocrática lei in-
justa. Como fez Henry David Thoreau, inspirador de 
Ghandi, e dos hyppies, ao escrever A Desobediência 
Civil em 1849. Com os princípios republicanos de 
1988 e o Estatuto de 1990, criamos uma lei alterativa, 
com instrumentos, ferramentas e meios que nos aju-
dam a mudar, transformar, alterar o que topamos co-
mo injusto nos fatos da vida.  

 
A condição alterativa passa a ser construída, 

com as pessoas substituindo a centralização político-
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burocrática federal por descentralização político-
administrativa municipal e comunitária (esse princípio 
descentralizador, nós o inscrevemos no artigo 204, II 
da Constituição Republicana). E sempre, através de 
organizações representativas que, elas sim, passam a 
tutelar a burocracia, reduzindo-a à condição de meio, 
de instrumento, de ferramenta, e não de fim em si 
mesma. Com prioridade absoluta para crianças e ado-
lescentes, nos termos do artigo 227 da Constituição 
Republicana. Ver comentários ao artigo primeiro. 

 
Mais uma observação acerca do sistema de ci-

dadania do Estatuto: Com instrumentos legais, ferra-
mentas e meios alterativos do Livro II (e não mais 
meios meramente alternativos, precários, débeis, como 
antes), as pessoas passam a mediar conflitos, conciliar 
vontades e concertar soluções, fazendo distinção en-
tre: 

 
1. O direito subjetivo (aquilo que os romanos chama-

vam facultas agendi), o qual, quando é privado 
(mesmo devendo levar em conta o bem comum), 
faz prevalecer a faculdade individual de querer de 
uma forma arbitrária ou de outra, naquelas situa-
ções típicas dos negócios medidos na balança ($) 
do vil metal. Em matéria financeira, desde que não 
prejudique terceiros, cada um arbitra as próprias 
condutas. 

 
2. O direito subjetivo (de cada sujeito, direito gestado 

na vontade pessoal, no pensar e querer individual, 
que os romanos – inspiradores de nosso sistema de 
cidadania - denominavam norma agendi), direito 
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que é público, e se exerce sempre sob o primado 
do bem comum. Isto é, sempre naquela situação 
em que as conveniências do todo prevalecem, por-
que esse direito concilia, concerta, respeita os va-
lores, não de algumas pessoas apenas, mas de to-
das as partes que compõem a cidadania (num sis-
tema... de bem comum).   

 
           O leitor vai verificar, ao longo do texto, as vá-
rias situações em que os interesses públicos e privados 
(direitos subjetivos públicos e privados) em jogo acio-
nam ou podem acionar os meios (as ferramentas, os 
instrumentos) quer sociais, quer administrativos, quer 
judiciais, que realizam a mediação de conflitos, a 
conciliação das partes e a concertação das soluções.          
 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente.  

 
O Estatuto foi elaborado a partir da percepção 

de que proteção integral é aquela condição que garante 
a cada um e ao conjunto, ao todo (composto pela mirí-
ade de membros de uma sociedade), os meios, os ins-
trumentos, as ferramentas para o correto exercício de 
direitos e deveres socialmente relevantes. A percepção 
básica é a de que, sem os meios, é impossível sequer 
pensar em alcançar os fins (no caso, alcançar os fins 
sociais de Direito Público do bom trato, do respeito 
mútuo, da efetivação dos direitos e dos deveres huma-
nos).  

 
Os direitos públicos subjetivos são reconheci-

dos a partir de quando surge o sujeito, a partir de 
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quando emana a personalidade, o que se dá com o 
nascimento (resguardados direitos daquele que vai 
nascer, o nascituro). Quanto aos deveres, o critério 
inovador, alterativo, adotado por nós na Constituição 
Republicana, e conseqüentemente, no Estatuto, é o de 
que eles vão surgindo, ao longo do processo de ama-
durecimento: 

 
A remota poeira dos astros, a emergência dos 

compostos de carbono, a constituição genética dos or-
ganismos, a união dos gametas, o mistério da psicolo-
gia, o desenvolvimento de hábitos comunitários, a ca-
pacidade de formular juízos próprios, as manifestações 
de vontade, as regras para concertar miríades de con-
dutas humanas, o desgaste de tudo isso na entropia do 
mundo, o retorno ao pó primordial (que a milenar sa-
bedoria romana expressava dizendo: revertere ad lo-
cum tuum: retorne àquele lugar que é seu). 

 
Essa é a característica do Direito do Desenvol-

vimento Humano, que respeita sempre a peculiar con-
dição de desenvolvimento pessoal e social dos indiví-
duos e das comunidades urbanas, rurais e indígenas no 
concerto universal (ver comentários ao artigo sexto). 

 
Antes, a criança era tida como menor, conside-

rada incapaz, por não ter culpas, não responder por 
seus atos, e não receber punições a condutas reprová-
veis, até os dezessete anos, onze meses, vinte e nove 
dias, vinte e três horas, cinqüenta e nove minutos e 
cinqüenta e nove segundos. Mas, no exato segundo em 
que completava dezoito anos, instantaneamente, pas-
sava a ser maior, ter capacidade, ter culpas, responder 
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por seus atos, ser punível em caso de conduta inade-
quada.  

 
É risível, leitor, a percepção de que o sujeito se 

torna capaz instantaneamente, de supetão. Essa carica-
tura ficcional (isso tudo era uma ficção criada por ju-
ristas autocratas) foi substituída pela percepção realis-
ta de que essas faculdades humanas se constroem 
através do tempo, nas experiências de vida de cada 
pessoa. Segundo a condição peculiar de desenvolvi-
mento pessoal (dos indivíduos) e social (das comuni-
dades indígenas, rurais e urbanas).  

 
Vão surgindo na exata proporção da capacida-

de que cada criança endogenamente manifesta de for-
mular juízos próprios e, portanto, de praticar... condu-
tas. De criar fatos no mundo que resultam de ato hu-
mano moralmente qualificado (atos bons, atos maus), 
através do trato por meio do qual as pessoas se relaci-
onam (trato bom, bom trato ou trato mau, mau trato).  

 
Daí ser o Estatuto um conjunto de regras do 

bom trato. Contra toda forma de... mau trato. Seja na 
comunidade urbana, na rural, ou indígena, cada uma 
com seus valores, seus usos, costumes, sua cultura. 
Daí, ser também o Estatuto o repositório dos meios, 
instrumentos, ferramentas para corrigir todo desvio de 
conduta que signifique mau trato (um trato que não é 
bom, é mau, em graus variáveis, mas nem sempre é 
crime) ou o crime... de maus-tratos. Ver comentário 
ao artigo 13.  
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Com os princípios do artigo 227 da Constitui-
ção Republicana, a proteção integral passa a ser direito 
e dever de idosos, adultos, adolescentes e crianças, 
com prioridade absoluta em relação aos dois últimos 
(para maior clareza, a cabeça do artigo 227 da Consti-
tuição foi reproduzida expressamente por nós no arti-
go quarto do Estatuto).  

 
Qual a razão dessa prioridade? A prioridade 

absoluta se deve ao fato da infância e da adolescência, 
etapas mais criativas e heurísticas da vida humana, se-
rem os portais através dos quais obsoletos hábitos, 
usos e costumes da anticidadania (que é mau trato, 
desrespeito a direitos e deveres humanos) vêm se 
alongando, por contágio infanto-juvenil com adultos e 
anciãos das gerações passadas, através da História, em 
comunidades indígenas, urbanas ou rurais.  

 
A progressiva penetração de crianças e adoles-

centes no mundo dos direitos e deveres humanos (na 
comunidade indígena, urbana e rural) é o único fator a 
permitir a necessária emergência habitual, costumeira 
e usual de bom trato, de bem comum e de cidadania. 
Veja, leitor, o teor completo do artigo 227 que inseri-
mos na Constituição de 1988, cuja redação resume, 
sintetiza, condensa o conjunto dos 54 artigos da 
Convenção da ONU dos Direitos da Criança que iría-
mos assinar (e assinamos) no ano de 1989: 
 
Art. 227.  É dever da família, da sociedade e do Estado asse-
gurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à li-
berdade e à convivência familiar e comunitária, além de colo-
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cá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  
 
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral 
à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação 
de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes 
preceitos: 
 
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à 
saúde na assistência materno-infantil; 
 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especi-
alizado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente porta-
dor de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e 
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços co-
letivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arqui-
tetônicos.  
 
§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradou-
ros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos 
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência   
 
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes as-
pectos:  
 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao  
     trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;  
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhis 
      tas;  
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à  
        escola;  
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da a 
        tribuição de ato infracional, igualdade na  
        relação processual e defesa técnica por profis 
        sional habilitado, segundo dispuser a legislação  
        tutelar específica;  
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcio 
       nalidade e respeito à condição peculiar de pessoa  
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       em desenvolvimento, quando da aplicação de  
       qualquer medida privativa da liberdade;  
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência  
       jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos  
       da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de  
       criança ou adolescente órfão ou abandonado;  
VII - programas de prevenção e atendimento especia 
          lizado à criança e ao adolescente dependente de  
          entorpecentes e drogas afins.  

 
§ 4º -  A lei punirá severamente o abuso, a violência e a explo-
ração sexual da criança e do adolescente.  
 
§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da 
lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por 
parte de estrangeiros.  
 
§ 6º - Os filhos havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibi-
das quaisquer designações discriminatórias relativas à filia-
ção.  
 
§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.  
 

 Esse artigo 227 condensa os cinqüenta 
e quatro artigos da Convenção da ONU que é um Tra-
tado Internacional, cujas cláusulas foram por nós in-
cluídas em nosso Direito Constitucional através do pa-
rágrafo segundo, do artigo quinto, da Constituição 
Republicana de 1988. Os 267 artigos do Estatuto dilu-
em em regras operacionais, para comunidades indíge-
nas, rurais e urbanas, tal conjunto globalizado de 
princípios que se pesam na balança dos direitos e dos 
deveres humanos.  
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 Através deste artigo primeiro do Estatu-
to nós, brasileiros, adotamos a doutrina da proteção 
integral, em substituição à finada, obsoleta, doutrina 
do menorismo, também chamada doutrina da situação 
irregular, que muitos insistem em praticar sob o rótu-
lo de situação de risco (o Estatuto não contém a ex-
pressão “situação de risco”). Adotamos o critério da 
cidadania em que a proteção pelo conjunto da socie-
dade é devida a todos, anciãos, adultos, adolescentes e 
crianças, que dela necessitarem (com prioridade abso-
luta – artigo 227 da Constituição Republicana – para 
os dois últimos). 
 

Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade.  
 

Para a Convenção da ONU dos Direitos da 
Criança de 1989, criança é todo ser humano até os de-
zoito anos. Mas nós, brasileiros, preferimos fazer a di-
visão em duas etapas. A da infância (até os doze) e a 
da adolescência (entre os doze e os dezoito anos). Ao 
longo destes comentários, o leitor vai verificar, artigo 
por artigo, da importância dessa divisão. 
 

A idade de até doze anos serve, não mais para 
fazer de conta que criança é incapaz de formular juí-
zos próprios. Mas, sim, para o seguinte critério de ci-
dadania brasileiro: No caso da criança, embora ela 
responda por seus atos, na medida e proporção de sua 
capacidade real de formular juízos próprios, ela nunca 
é punida publicamente. Punição a crianças por condu-
ta má, reprovável, só no âmbito do poder familiar (ou 
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no âmbito da guarda e da tutela), além obviamente da 
concomitante sanção positiva (proteção, como consta 
do artigo 90, I a IV, do Estatuto). Façamos, leitor, a 
distinção básica: 
 
1. Criança: Condutas reprováveis, censuráveis, de 

criança, não são publicamente sancionadas de 
forma negativa (com punição). São publicamente 
sancionáveis de forma positiva (com proteção). 
Punição, nesta hipótese, só através do exercício do 
poder familiar. O moderno poder familiar é a eta-
pa final evolutiva da antiqüíssima patria potestas 
da vetusta cidadania romana. O poder familiar im-
plica no uso da proteção e da punição, por pai e 
mãe. Uso, nunca omissão, nem abuso. Não se po-
de também nunca, leitor, querer disfarçar como 
proteção aquelas que, na verdade, são formas pú-
blicas ilegais de punição. 

 
2. Adolescente: Condutas reprováveis, censuráveis 

de adolescente, além das sanções positivas e nega-
tivas do poder familiar, são publicamente sancio-
náveis de forma positiva e também negativa (atra-
vés de punição, sempre com características peda-
gógicas, depois do devido processo legal, com 
amplo direito de defesa). Também não se pode eu-
femizar a justa punição pública, no sistema de pu-
nição juvenil, dizendo que ela é... proteção. Liber-
dade assistida, semiliberdade e internação (ver ar-
tigo 112) são regimes de punição e não, de prote-
ção.Ver, leitor, os comentários ao artigo 6º. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e 
um anos de idade.  

 
A maioridade civil, aquela que tem a ver com o 

vil metal simbolizado pelo cifrão ($), a mola do mun-
do capitalista, começava aos vinte e um anos. O Códi-
go Civil de 2.002 trouxe essa maioridade civil para os 
dezoito anos. A maioridade política ativa (votar) co-
meça aos dezesseis anos. A passiva (ser votado) co-
meça aos dezoito (vereador) e se conclui aos trinta e 
cinco anos (senador e presidente). Com a doutrina da 
proteção integral, prevista no artigo primeiro, substi-
tuímos a menoridade única, autocrática, absoluta, pelo 
pluralismo das menoridades em função de cada âmbi-
to em que a maturidade humana se manifesta (Direito 
do Desenvolvimento Humano, leitor).  

 
A hipótese dos vinte e um anos a que se refere 

este parágrafo único é aquela em que o adolescente é 
sentenciado pela Justiça por prática não de ilícito civil 
(ilícito civil é aquele cujos valores são pesados pela 
mola do mundo capitalista, o $), mas por haver prati-
cado conduta delituosa de caráter criminal (ilícito me-
dido pelos valores dos direitos e deveres humanos 
universais, segundo critérios propostos por Cesare 
Bonesana, Marquês de Beccaria, em 1764). Ver co-
mentário ao título III do Livro II e ao artigo 103. 

 
O princípio da brevidade na punição aos jo-

vens assim sentenciados (artigo 227, 3º, V da Consti-
tuição Republicana), originou o prazo máximo de três 
anos para tal privação da liberdade (o mundo do Direi-
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to do Desenvolvimento Humano aqui incorpora a lei 
genético-psicológica pela qual três anos, que na vida 
de uma pessoa madura, é um instante, para um adoles-
cente é uma... eternidade). 

A conseqüência lógica foi estender a privação 
de liberdade até os vinte e um anos, num sistema puni-
tivo juvenil (pedagogicamente concebido, organizado, 
e operado... para jovens), o que nada tem a ver com a 
antiga menoridade ($) civil. De forma que, aquele que 
tenha praticado tal tipo de conduta (ato danoso, repro-
vável, culpável e punível segundo critérios legais cri-
minais e não, segundo critérios legais civis) às véspe-
ras de completar dezoito anos, não seja conduzido ao 
dano (dano para ele, sentenciado, e para a sociedade 
que o sentencia) de cumprir sentença de até três anos 
junto a adultos do sistema penitenciário.  

 
O princípio da existência e da exclusividade de 

um sistema punitivo juvenil se deve ao fato constata-
do, real, concreto, de que a contaminação dos adoles-
centes no sistema punitivo dos adultos gera aquilo 
que, no sistema de saúde, se conhece como iatrogenia. 
Saúde é o bem estar físico, mental e sócio-ambiental 
das pessoas. Aqui, o problema é o da dimensão men-
tal, da saúde individual e ambiental violada. Que gera 
conseqüências deletérias para a dimensão social da 
saúde pública. Através da agressividade, da violência, 
da criminalidade e do terror. Ver comentários ao 
Capítulo I do Título II do Livro I e ao artigo 112 do 
Livro II. 
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Art.  3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da prote-
ção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei, ou 
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade.  
 

Essa redação do artigo terceiro é a expressão 
alterativa do Direito por nós introduzido no Ordena-
mento de Cidadania brasileiro, através da Constituição 
Republicana de 1988. Crianças e adolescentes foram, 
por séculos, discriminados, rotulados, excluídos dos 
princípios de cidadania, em razão da idade. Ninguém, 
leitor, pode ser rotulado, discriminado, excluído do 
mundo dos direitos e dos deveres humanos em razão 
de raça, cor, condição social, pensamento... ou idade. 
No comentário ao artigo anterior vimos que a criança 
tem seus direitos reconhecidos quando nasce e, seus 
deveres, segundo o desenvolvimento (Direito do Des-
envolvimento Humano) de sua capacidade de formu-
lar juízos próprios. 

 
Os autores da doutrina menorista (que muitos 

chamam... menoril) vigorante com o código de meno-
res, até este ser formalmente revogado pelo artigo 267 
do Estatuto em 1990, diziam que os princípios gerais 
de Direito estavam abolidos, na vigência daquele có-
digo, para melhor proteger… os menores. Essa aber-
ração jurídica (absoluta forma de exclusão cidadã, cri-
ada num estado de sítio oligárquico – e editada em 
1927 - e reforçada, em 1979, numa ditadura militar) 
foi finalmente corrigida com os princípios alterativos 
constitucionais. O artigo terceiro do Estatuto reafirma 
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expressamente a inclusão de crianças e adolescentes 
no mundo dos princípios gerais de Direito (artigo 227 
da Constituição Republicana), e de Cidadania, para 
que não haja dúvida quanto a essa inclusão e quanto à 
proibição de discriminar crianças e adolescentes em 
razão da idade. 

 
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral, e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária. 
  

Este artigo quarto repete, expressamente, os 
princípios do artigo 227 da Constituição Republicana. 
Observar, na leitura desse artigo, o princípio de her-
menêutica (disciplina que rege a interpretação dos tex-
tos) através do qual, numa lei não há palavras ociosas. 
Quando o texto legal expõe expressamente esses direi-
tos, seu significado é o de que tudo ali é, por lei, posto 
sob garantia e sob sanção. As formas da sanção positi-
va (estímulo, reconhecimento, aprovação) e as da san-
ção negativa (repulsa, reprovação, punição). 

 
Quer dizer, toda violação a esses direitos ex-

pressos em lei, quando ameaçados ou violados, rece-
bem a sanção que os torna exigíveis (princípio jurídico 
da exigibilidade dos direitos e dos deveres) e sua inob-
servância é punível (as punições estão nos artigos 225 
a 258, com os ritos das leis processuais em geral e os 
ritos específicos previstos nos artigos 149, 155, 165, 
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182, 191, 194 e 212, cada um deles aqui comentados 
em suas peculiaridades). 

 
Hoje, leitor, quem está em situação irregular é 

quem ameaça ou viola direitos de crianças e adoles-
centes. Não existe (não pode existir) mais, portanto, o 
célebre processo menoril em que o juiz “de exceção” 
instaurava procedimento ex officio (num juízo de ex-
ceção, hoje proibido no artigo quinto, XXXVII da 
Constituição Republicana) para verificação de situa-
ção irregular (ou sob o novo rótulo de situação de 
risco). Está abolido o conceito de que quem estava em 
situação irregular, ou em situação de risco era a vítima 
e não... o vitimador. O vitimador hoje é que está em 
situação de risco de ser punido por sua conduta dano-
sa, sob os ritos mencionados no parágrafo anterior 
deste comentário. Cuidado, portanto: Quando advoga-
do, promotor e juiz usam o conceito expresso pela pa-
lavra menoril estão trabalhando sob o paradigma do 
autocrático e revogado código de menores e não sob o 
paradigma republicano do Estatuto. 

 
Quando dizemos aí que esses são deveres da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Pú-
blico de assegurar direitos, estamos dizendo que é de-
ver, não de abstrações (a sociedade abstrata, a família 
abstrata, o Poder Público abstrato), mas o dever que 
pessoas, que indivíduos idosos, adultos, adolescentes e 
crianças, que compõem esses estratos têm, de assegu-
rar esses direitos.  

 
Evitar o equívoco, leitor, de podar crianças e 

adolescentes desse dever como se crianças e adoles-
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centes não constituíssem a família, a comunidade, a 
sociedade e o Poder Público. O dever é de todos: anci-
ãos, adultos, adolescentes e crianças, cada um segundo 
sua capacidade de formular juízos próprios. 

 
Fizemos constar, do artigo primeiro da Consti-

tuição Republicana, o princípio basilar da República: 
 
Todo o Poder (quer dizer, o Poder por inteiro) emana 
do povo (o povo é formado por anciãos, adultos, ado- 
lescentes e crianças), que o exerce (o povo exerce o  
Poder) por meio de representantes eleitos (represen-     
tantes no Legislativo e no Executivo) ou diretamente  
nos termos desta Constituição (diretamente, no Judici 
ário, em que as partes – crianças, adolescentes, adultos e  
anciãos – operam, põem em movimento, a balança da  
Justiça, e em organizações representativas da popula-  
ção – artigo 204, II da Constituição – organizações essas  
presentes em Conselhos de Participação, como o Conse-  
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
e o Conselho Tutelar – ver comentários aos artigos 88, II  
e 136 do Estatuto).   
 
As comunidades indígenas têm o direito de re-

ceber, agora, as informações que lhes foram histori-
camente negadas a respeito desses direitos e deveres 
de cidadania. Quer dizer, têm o direito de serem corre-
tamente informadas de como acessar os meios cons-
tantes do Livro II do Estatuto, para assegurarem esses 
deveres e direitos.  
 

E, ainda no que tange às populações indígenas, 
tudo isso deve ser efetivado, levando-se em conta a 
perspectiva da cultura de cada povo, de cada tribo, de 
cada etnia. O que conduz à exigência de rigorosos cri-
térios metodológicos. O que, por sua vez implica, sem 
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complicações, nem burocratismos, numa intervenção 
que respeite os conhecimentos multi, inter, transdisci-
plinares, já construídos ou em construção: O saber an-
tropológico, o psicológico, o jurídico, o de serviço so-
cial, o matemático, o ecológico, o econômico e assim 
por diante. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A garantia de prioridade compreende: 
 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer cir-
cunstâncias;  

b) precedência do atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública;  

c) preferência na formulação e na execução das políticas so-
ciais públicas. 

 
Se, diante de graus distintos de gravidade do 

problema, levarmos em conta o princípio da razoabi-
lidade, chegaremos à conclusão de que a proteção, o 
socorro, a precedência e a preferência são devidos, 
primeiro, aos mais graves (aplica-se aqui  o princípio 
da eqüidade: dar a cada um o que é seu e de mais nin-
guém). Ver, no artigo sexto, leitor, as regras de inter-
pretação do Estatuto que incorporam os princípios da 
isonomia, da razoabilidade e da eqüidade, para cada 
um e para todos os 267 artigos desta Lei. 

 
A “primazia”, a “precedência” e a “preferên-

cia”, segundo o princípio da razoabilidade, referem-se 
a graus de necessidade que sejam equivalentes (em 
quaisquer circunstâncias de mesma gravidade prevale-
ce a regra aqui exposta). O princípio cidadão da razo-
abilidade é presidido por três fatores:  
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1. Discernimento, que é a faculdade de julgar as coi-

sas com liberdade, justeza e perspicácia.  
 
2. A sensatez, que é cautela, previdência, bom senso.  
 
3. A prudência, que é a arte de quem age com mode-

ração, para evitar o erro e o dano.  
 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.  

 
O princípio a se aplicar, constante do artigo 

204, II da Constituição Republicana, é o da “descen-
tralização político-administrativa” sob a forma da mu-
nicipalização, regida pelo artigo 88, I do Estatuto. Ver 
comentários correspondentes. 

 
Sem os meios, não se alcançam os fins. O Esta-

tuto foi construído, sob a perspectiva de que sem re-
cursos públicos adequados e oportunos, direitos não 
são efetivados. A política de proteção (proteção inte-
gral) a idosos, adultos, adolescentes e crianças é cha-
mada, pela Constituição Republicana, em seu artigo 
203, I, de política de Assistência Social.  

 
Trata-se da Assistência social alterativa, não-

assistencialista, assistência social cidadã, que as pes-
soas e as comunidades precisam aprender a praticar e 
a aperfeiçoar. Há muito burocrata e muito profissional 
que resistem à mudança. Mudança se faz através do 
exercício da liberdade. Alterando práticas que consis-
tem na omissão e no abuso (em vez do uso) da autori-
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dade (Erich Fromm, em 1941 já falava do medo à li-
berdade, no seu livro Escape From Freedom). 

 
Cada município, como se vê no artigo 88, I, II 

e IV, deve criar o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o qual, registra entidades e 
inscreve programas que viabilizam a proteção inte-
gral ao mundo infanto-juvenil. E administra um Fun-
do de recursos, exatamente para dar, na política de 
proteção, política de assistência social, essa priorida-
de a que se refere esta alínea “d”.  

 
A União e os Estados devem repassar os re-

cursos destinados a esses programas, sem burocratis-
mos, e sem querer tutelar os municípios. Assim é, de-
vido à autonomia dos entes federativos, quer dizer, 
devido à liberdade dos entes federativos. Devido à ga-
rantia de pluralidade nos modos de atuar. Os entes fe-
derativos são exatamente a União, cada Estado e cada 
Município, todos autônomos e livres entre si, unidos 
pelo pacto federativo da Constituição Republicana.  

 
Quando redigimos nosso Direito constitucio-

nal, que é alterativo, leitor, acabamos com as nefandas 
arbitrariedades através das quais a União e os Estados 
tutelavam os municípios, dando-lhes ordens, criando-
lhes obrigações e estabelecendo regras não previstas 
em lei. Hoje prevalece, em tudo que se refere a direi-
tos e deveres de cidadania, o princípio da legalidade 
que pusemos no artigo quinto, II, da Constituição: 

 
“Ninguém será obrigado a fazer nem deixar 

de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei”.  
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Notar, leitor, que “resolução”, “recomendação” 

ou palpite de Conselho ou outro órgão (ou alguma bu-
rocracia) Federal, ou de Conselho ou demais órgãos 
Estaduais, não têm mais, com o Direito alterativo, o 
poder de obrigar Conselhos ou Secretarias de Assis-
tência Social Cidadã de Municípios. Fazer aqui a dis-
tinção, leitor: 
 
1. A União tem competência constitucional para 

submeter eventuais e predatórias conveniências 
econômico-financeiras às conveniências humanís-
ticas da cidadania. Para tanto, ela deve blindar 
(quer dizer, deve criar, no entorno, uma blinda-
gem, para não permitir que se deteriorem) os re-
cursos necessários à garantia de direitos sociais. 
Não permitir os danos deletérios causados por 
formas de capitalismo predador. Pode emitir reso-
luções (de política monetária, por exemplo). E dar 
ordens válidas em todo o território nacional, nessa 
matéria. Tal competência da União, de ordem ($) 
financeira, é prevista no artigo 21 da Constituição 
Republicana.  

 
2. Mas a União não tem a mesma competência em 

matéria de proteção cidadã. Cidadania se exerce e 
se controla localmente, para evitarmos interferên-
cia indevida da burocracia federal na vida das pes-
soas. A União foi por nós excluída desse poder de 
interferência, quando redigimos o artigo 204 da 
Constituição (para evitarmos que burocratas fede-
rais imponham suas manias pessoais às distantes 
comunidades de cidadania). Se deixarmos, eles 
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impõem mesmo, suas manias e seus sentimentos 
pessoais (praticando o crime de prevaricação, pre-
visto no artigo 319 do Código Penal). À maneira 
de certos burocratas federais que querem fiscalizar 
autocraticamente o autônomo Conselho Tutelar, 
que é órgão municipal. Como é que um autocrata 
federal ousa querer fiscalizar um órgão municipal 
autônomo, justamente criado para fiscalizar os bu-
rocratas? Esses pretensos fiscais federais devem 
ser denunciados na mais próxima delegacia de po-
lícia do local onde tentarem essa prevaricação. Na 
proteção cidadã, a União emite normas gerais le-
gais (o Estatuto – por nós legislado, na União - é 
repositório delas). A formulação e a execução dos 
programas são necessariamente descentralizadas 
(artigo 204 da Constituição) para os municípios 
(artigo 88, I do Estatuto). O controle também. 

 
Em matéria de assistência social (que é a pro-

teção cidadã), os recursos federais e estaduais (gera-
dos numa política econômico-financeira, ela sim, fe-
deral, e competente) devem ser repassados para os 
municípios, sem condições vinculantes. Sem que a 
aplicação desses recursos tenha que se submeter à 
vontade de autoridades ou burocratas federais e esta-
duais distantes, alheias à comunidade local. Essas vin-
culações distantes, alienadas, são danosas ao pacto fe-
derativo. Violam a liberdade, a autonomia dos muni-
cípios, em formular, executar e controlar política de 
proteção. Ver comentários aos artigos 88, 90 e 136. 

 
Especialistas em Direito Administrativo dos 

tempos ditatoriais, haviam cunhado uma forma de in-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 38 

terpretar, em regime de exceção, o princípio jurídico 
da discricionariedade administrativa. Diziam eles que 
cabe exclusivamente à vontade da autoridade adminis-
trativa, decidir sobre a oportunidade e também sobre a 
conveniência de aplicar ou deixar de aplicar recursos 
em Política Pública. Essa interpretação ditatorial, se 
mantida, inviabiliza a regra desta alínea “d” do artigo 
quarto do Estatuto.  

 
Os serviçais da ditadura passaram a idéia de 

que poder discricionário significa poder arbitrário, 
exercido sem limites, sob... arbítrio pessoal. Mas o-
corre que as palavras discrição e discricionariedade 
(como as palavras “estado”, “poder”, “juízo”, “medi-
da”) são equívocas.  Com os princípios alterativos da 
Constituição e do Estatuto, “discrição” passa a ser o 
poder, a autoridade, que se exerce com sensatez, pru-
dência, discernimento (autoridade de pai, mãe, tutor, 
de professor, policial, prefeito, governador, presidente, 
juiz, conselho, etc. exercida com sensatez, prudência, 
discernimento). Exercida com discrição (daí... discri-
cionariedade). 

 
A discrição qualifica a liberdade (coerção in-

dividual que separa as partes do todo social) e a auto-
ridade (coerção difusa que une as partes num todo so-
cial) exercidas com sensatez, prudência e discernimen-
to. Em suma: exercidas sob o princípio... da razoabili-
dade. E portanto sob o princípio da causação circular 
em que, interferindo-se mutuamente (por isso também 
chamado princípio da mutualidade):  
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1. a autoridade limita e influi sobre a liberdade para 
manter a coesão do todo  

 
2. e a liberdade limita a autoridade, através da influ-

ência que assegura, para cada parte, a dignidade 
humana. 

  
Daí que as comunidades urbanas, rurais e indí-

genas devem ser orientadas e apoiadas (programa de 
orientação e apoio, previsto no artigo 90, I, ver co-
mentário) para construir normas endógenas que habi-
litem as comunidades a contrapor freios e impor con-
trapesos para que os recursos públicos sejam aplica-
dos: 
 
1. segundo a conveniência (decidir se algo deve ser 

feito ou não) e a oportunidade (fazer algo agora ou 
depois) que interessam à cidadania,  

2. e não segundo a conveniência e a oportunidade da 
autoridade que queira aplicá-los para servir aos 
interesses... da burocracia (burocracia que serve 
sempre aos autocratas mais influentes de turno, 
serviçais da mola ($) do mundo capitalista, seja o 
capitalismo dito liberal, numa ponta, ou o capita-
lismo de Estado, na outra ponta do espectro de or-
ganização social).  

 
Também não vale aqui permitir que empresas, 

ou suas Fundações, subsidiadas com recursos que são 
públicos e não privados, imponham seus ($) critérios 
(que aliciam, adulam, corrompem agentes públicos), 
transformando empresários em tutores de programas 
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igualmente públicos de cidadania. Como ocorre, leitor, 
quando certas Fundações empresariais ou ONGs dão 
títulos de “prefeito amigo da criança”, e coisas pareci-
das, a indivíduos que lhes dão prestígio, e servem ao 
marketing empresarial ($) do vil metal, mesmo ou 
principalmente quando os premiados violam os direi-
tos infanto-juvenis. Quem deve receber prêmios, nessa 
matéria, é o município que assegura corretamente di-
reitos e deveres de cidadania, segundo as regras deste 
Estatuto. Não indivíduos. Como disse Thomas Mer-
ton, em No Man Is An Island, de 1955, ...  Homem Al-
gum É Uma Ilha. 

 
Não podemos permitir, leitor, ou continuar 

permitindo, a histórica e distorcida privatização da 
coisa que deve ser do bem comum, na República (a res 
publica, no dizer dos antiqüíssimos romanos, ances-
trais de nossa civilização). A burocracia, como con-
junto de meios, serve à cidadania. E não, o contrário, 
como muitas vezes querem impor os agentes burocrá-
ticos (valendo-se de especiosos argumentos de juristas 
autocratas). 
 
 Ver, no Livro II, os artigos 88, IV, e parágrafo 
único do artigo 261, contendo os meios sociais e ad-
ministrativos, e o artigo 212 (com seus parágrafos), 
regulando os meios judiciais, de como fazer valer essa 
oportunidade e conveniência segundo os critérios pú-
blicos da prudência, da sensatez e do discernimento 
(critérios da razoabilidade) nessa matéria. 
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Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qual-
quer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 
 

Certas negligências e certas discriminações, 
por serem leves, nem sempre são descritas na lei como 
crimes. São formas variáveis de mau trato (um trato 
que não é bom, nem elogiável, que é mau e, portanto, 
reprovável, punível), formas essas que devem ser evi-
tadas (sua repetitividade pode passar a ser descrita na 
lei e se tipificar como crime). Mas exploração, violên-
cia, crueldade e opressão são crimes sempre.  
 

Há o crime de maus-tratos, que consiste em 
pôr em risco a saúde ou a vida de alguém sob sua 
guarda, vigilância ou autoridade. Delito grave, com-
plexo, multiforme, cuja sanção positiva em relação à 
vítima, e sanção negativa quanto ao vitimador, ense-
jam o zelo, o controle, do Conselho Tutelar. E, como 
todo crime, esse de maus-tratos, que comentamos no 
artigo 13, enseja duas intervenções básicas, fundamen-
tais, indispensáveis: 
 
1. o que fazer para a proteção da vítima (basicamente 

ação do assistente social, como previsto nos inci-
sos III e V do artigo quarto da lei 8.662 de 1993). 

 
2. O que fazer para punir o vitimador (basicamente 

ação da policia, seja a preventivo-repressiva, que é 
a polícia militar, seja a investigativa, que é a polí-
cia civil).  
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 Um erro histórico rotineiro, praticado ao longo 

do finado século XX, foi a sofreguidão amadorística 
que produziu o hábito, o uso, o costume de revitimizar 
a vítima para punir o vitimador. Com a linha de ação 
denominada proteção jurídico-social (ver artigo 87, 
V), advogado e assistente social substituem, agora, os 
obsoletos e sôfregos amadores, para a adoção moderna 
das técnicas de vitimologia, produzidas por antropólo-
gos, sociólogos, psicólogos, juristas. A revitimização 
passou a ser inaceitável. Forma clássica de revitimizar 
é aquela em que, com exames invasivos, se procura no 
corpo da vítima, a prova para punir o vitimador. No 
artigo sexto o leitor verificará as razões pelas quais 
ninguém tem o direito de revitimizar uma criança pro-
curando, em seu corpo, prova de crime (a não ser que 
a criança queira, aceite, aprove e, com sua autêntica 
manifestação de vontade - autêntica, não forçada -, na 
sua capacidade de formular juízos próprios, elimine a 
revitimização). 

 
O leitor pode verificar também, nos comentári-

os ao artigo 136, que é um erro grosseiro imaginar que 
conselheiro tutelar, induzindo a revitimização, tenha 
como função usurpar a função pública privativa de as-
sistente social (ou de médico, ou de advogado, psicó-
logo ou pedagogo). Usurpar função pública é um cri-
me descrito no artigo 328 do Código Penal. Assistente 
social protege a vítima, como o médico protege, como 
o psicólogo protege, como o advogado protege (cada 
um em sua especialidade). Quando precisar intervir, a 
função do Conselho Tutelar é fazer o controle para 
que, quem deve proteger, proteja.  
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O sistema público de proteção integral (men-

cionado no artigo primeiro do Estatuto) que queira fa-
zer jus a esse nome, 
 
1. garante médico em pronto socorro de saúde nas 

vinte e quatro horas do dia,  
 
2. garante policial militar (função preventivo-

repressiva) e civil (função investigativa) em pron-
to socorro de segurança pública nas vinte e quatro 
horas do dia,  

 
3. garante juiz em pronto socorro judicial para emer-

gências de mandados de segurança e habeas cor-
pus nas vinte e quatro horas do dia,  

 
4. e garante assistente social e advogado nas vinte 

quatro horas do dia, para pronto socorro social e 
jurídico, a quem se encontre em estado de necessi-
dade. Necessidade não tem hora certa para se ma-
nifestar (daí, leitor, a assistência social cidadã, que 
opera vinte e quatro horas no dia, para substituir a 
burocrática assistência social assistencialista que 
operava como se seu produto fosse caridade, be-
nemerência, filantropia).   

 
Conselho Tutelar, quando necessário (nem 

sempre há essa necessidade), determina que quem 
deve proteger proteja com atenção médica, psicológi-
ca, social, pedagógica, econômica, jurídica (na hora 
em que, nas vinte e quatro horas do dia, o problema se 
manifesta). Requisita (quando for o caso) que o servi-
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ço de proteção (proteção médica, social, psicológica, 
pedagógica, jurídica, econômica) seja prestado por 
quem tem o dever de dar proteção. 
 

Sendo característica indispensável do Direito 
ser ele um conjunto de regras sancionadas (o não san-
cionado quer positiva, quer negativamente, não é Di-
reito), o Estatuto prescreve, nos últimos artigos do Li-
vro II (entre os artigos 225 e 258), os crimes (julgados 
pelo juiz criminal, e puníveis com detenção ou reclu-
são) e as infrações administrativas (julgadas pelo juiz 
da infância e da juventude e puníveis com multa, sob o 
rito do artigo 194). 

 
Art. 6º - Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direi-
tos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da cri-
ança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

 
Este artigo é o que melhor caracteriza o Direito 

que se pode chamar de alterativo (o Direito que muda, 
que transforma, que altera). Substitui: 
 
1. a antiga regra de ouro menorista ou “menoril” (a 

regra ser “menorista”, no caso, ou “menoril”, si-
gnifica ser antijurídica, anticidadã) que, referindo-
se “ao melhor interesse do menor”, autorizava o 
arbítrio subjetivo do julgador, o qual era um 
juiz… de menores, e não de crianças (hoje, o juiz 
de menores é o juiz de família, republicano, que 
age no sistema da cidadania, numa balança de 
freios e contrapesos jurisdicionais);  
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2. pela moderna regra de ouro da dúvida metódica, 
indutora do princípio da causação circular (retro-
alimentação, feed back, correção de desvios), que 
(de forma alterativa e não alternativa, leitor,) me-
dia conflitos, concilia as partes (concilia o melhor 
interesse não de uma apenas, mas de todas as par-
tes) e concerta soluções, em busca do equilíbrio 
entre os fins sociais (o todo objetivo) e os direitos 
individuais (as partes subjetivas).  

 
Para a lei ditatorial, de exceção, que era o ex-

tinto código de menores, fossem vítimas ou fossem vi-
timadores, a criança e o adolescente legalmente esta-
vam... em situação irregular. O juiz, naquele tempo, 
instalava um hoje inconstitucional processo menoril 
chamado de verificação de situação irregular (argu-
mentando, hipocritamente, com o interesse… do me-
nor). Alguns juizes, respeitáveis em sua magistratura, 
mas desapercebidos, ainda insistem em fazer isso, hoje 
em dia. E fazem, invertendo o princípio humanista da 
desobediência civil de Thoreau, pois se negam (deso-
bedecendo a lei) a aplicar a regra justa, alterativa, do 
Estatuto. E substituem o infame rótulo de situação ir-
regular por um novo, também infamante: situação de 
risco. Saiba, leitor, no Estatuto não existe a expressão 
situação de risco.  

 
Hoje está em situação irregular quem ameaça 

ou viola direitos de crianças e adolescentes. Quem 
ameaça e viola direitos está em situação de risco (e 
não o contrário, como muita gente pensa): O risco do 
ameaçador ou violador de direitos é o de responder 
pela ofensa praticada e ser punido judicialmente, se a 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 46 

punição for oportuna e conveniente (princípio da 
oportunidade e da conveniência). Ver comentário ao 
artigo 208. 
  

No velho código, o chamado juiz de menores 
era aquele que, segundo o seu arbítrio pessoal, numa 
forma de proceder, qualificada como menoril, tinha o 
poder legal de dizer qual era o melhor interesse do 
menor (não se esqueça que, para os menoristas, crian-
ça não era criança, era... menor). Por isso, abria o tal 
processo menoril de verificação de situação irregular. 
No Estatuto, o melhor interesse da criança e do ado-
lescente está definido de forma imparcial, objetiva,... 
em lei. A lei é o Estatuto. É assim para evitar a subje-
tividade que é incerta, caprichosa, parcial e nem sem-
pre justa. Hoje, o juiz julga (é um juiz republicano) 
somente quando provocado, em sua jurisdição, por 
petições formuladas sob os ritos previstos nos artigos 
149, 155, 165, 182, 191, 194 e 212 do Estatuto. Não 
são ritos menoris, são ritos alguns de natureza civil 
(155, 165), outros de natureza administrativa (149, 
191, 194), há um de natureza criminal (182). Outro, de 
complexas finalidades (212). O procedimento menoril 
de exceção... está abolido. Nós proibimos, na Consti-
tuição Republicana, juiz ou tribunal... de exceção. 
 

Os cidadãos em geral de comunidades urbanas, 
rurais e indígenas, os legisladores, as autoridades ad-
ministrativas e as autoridades judiciais devem, na in-
terpretação do Estatuto, levar em conta o conjunto de 
circunstâncias mencionadas no presente artigo. Note, 
leitor, que cada um e todos os artigos do Estatuto, ao 
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serem lidos, devem ser completados com a leitura des-
se artigo sexto.  

 
Direitos e deveres de todos são levados em 

conta, em absolutamente todas as circunstâncias. No 
Estatuto, cada artigo trata dos deveres da criança, do 
adolescente, do adulto, do ancião. Logo, o Estatuto 
fala (nós falamos, através do Estatuto) duzentas e ses-
senta e sete vezes em... deveres da criança e do ado-
lescente. 
 

Quanto àquele juiz que decidia por arbítrio, 
que era um juiz de exceção, ele está expressamente 
proibido agora. O código arbitrário falava em pruden-
te arbítrio. Vigora, hoje, o princípio da legalidade que 
comentamos no artigo quarto. Ninguém pode decidir 
sobre coisa alguma, no mundo do bem comum, no 
mundo da cidadania, segundo seu... arbítrio. O leitor 
conhece algum arbitrário que se diz... imprudente? No 
artigo 5º, XXXVII da Constituição Republicana, lei-
tor, fizemos constar o seguinte princípio de cidadania: 
 

”Não haverá juízo ou tribunal de exceção.” 
 

Tomemos agora a questão da condição peculi-
ar mencionada nesse artigo sexto. Aos critérios limi-
tados dos “fins sociais” e das “exigências do bem co-
mum” constantes do artigo 5º da antiga Lei de Intro-
dução ao Código Civil (lei de 1942), leitor, agregamos 
o abrangente, heurístico, alterativo critério da “pecu-
liar condição de desenvolvimento”, cujo conceito inse-
re, na prática do Direito comparado, a disciplina do 
Direito do Desenvolvimento Humano.   
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Menoristas desavisados costumam afirmar que 

só crianças ou adolescentes vivem condição peculiar 
de desenvolvimento (é aquela ficção de que todos são 
incapazes até um segundo antes dos dezoito anos, pre-
sunção de incapacidade arbitrada pelos tradicionais 
civilistas, dos quais os menoristas são caudatários). 
Na verdade, todos, idosos, adultos, adolescentes e cri-
anças, vivem sua peculiar condição de pessoa em des-
envolvimento (até finarem no inarredável revertere ad 
locum tuum latino: retornar, leitor, ao lugar que é seu, 
quer dizer, que é nosso, comum a todos os mortais). 
Direito do Desenvolvimento Humano. E, Direito al-
terativo:  
 
1. No menorismo, crianças e adolescentes eram me-

nores porque percebidos numa suposta incapaci-
dade absoluta. Os menoristas haviam estendido a 
todas as situações, a mera incapacidade civil (me-
dida na balança do cifrão - $ - a mola do mundo 
capitalista) para firmar contratos, assumir com-
promissos, negociar, em que só os tutores falavam 
por crianças e adolescentes (ser pai e ser mãe é ser 
tutor e ser tutora dos filhos).  

 
2. Não é mais assim. A condição peculiar deve ser 

avaliada caso a caso. Antes, toda pessoa até dezoi-
to anos era... irresponsável (não respondia por si). 
Hoje (artigo 5º, § 2º da Constituição), alteramos 
(Direito alterativo) aquele obsoleto princípio da 
incapacidade absoluta presumida. Recepcionamos 
o princípio da capacidade real constatada (a qual 
altera a vetusta incapacidade absoluta presumida 
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dos velhos juristas) ao ratificarmos, no Congresso 
Nacional, o artigo 12 da Convenção da ONU So-
bre os Direitos da Criança de 1989.  

 
             Art. 5º, § 2º: Os direitos e garantias expressos nesta  
                                     Constituição não excluem outros decor- 
                rentes do regime e dos princípios por ela adotados,  
                ou dos tratados internacionais em que a República  
                Federativa do Brasil seja parte.  
 
ARTIGO 12 da Convenção de 1989:  
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que es-
tiver capacitada a formular seus próprios juízos o 
direito de expressar suas opiniões livremente sobre 
todos os assuntos relacionados com a criança, le-
vando-se devidamente em consideração essas opi-
niões, em função da idade e da maturidade da cri-
ança.  
 

Hoje, criança capaz de formular juízos própri-
os (capacidade real identificada caso a caso por psicó-
logo habilitado, contra a antiga incapacidade abstra-
tamente presumida pelos juristas), repetindo, a criança 
hoje responde por seus atos, segundo sua maturidade, 
na conformidade das opiniões que emite. Deve ser ou-
vida. Sua opinião deve ser sempre considerada. Atento 
ao caráter heurístico do Direito do Desenvolvimento 
Humano, consubstanciado no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, note, leitor: 
 
1. que os direitos humanos são reconhecidos à crian-

ça, logo ao nascer, resguardados os direitos do 
nascituro (aquele que, no processo de desenvolvi-
mento humano, ainda não nasceu); 
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2. mas os deveres humanos vão se constituindo à 

medida que a criança (no processo de desenvolvi-
mento humano) desenvolve sua capacidade de 
formular juízos próprios.  

 
Acabamos com a abstração ficcional. Passa-

mos a reconhecer, na prática do dia a dia, a verdade 
constatada. Isso se fez porque incluímos, na Constitui-
ção Republicana e, conseqüentemente, no Estatuto, o 
princípio da dúvida metódica: Não mais autocracia, 
não mais pensamento único, não mais a certeza auto-
crática da incapacidade absoluta até o segundo que 
precede os dezoito, os quatorze ou os dezesseis anos 
(como querem os que falam em rebaixar idade para 
isso e para aquilo). Temos que identificar, em cada si-
tuação concreta, os elementos de convicção que previ-
amente não podemos adivinhar. 

O apuro do conhecimento cosmológico, antro-
pológico, genético, psicológico, pedagógico, matemá-
tico, ecológico, econômico (o todo abordável, holisti-
camente2, no enfoque de um Direito do Desenvolvi-
mento Humano), já permite ao mundo jurídico fazer o 
ajuste radical da antiga percepção menorista de inca-
pacidade absoluta, para o moderno paradigma da ca-
pacidade constatada, segundo os ditames mais avan-
çados do saber interdisciplinar. Pense em quando e-
mergem os direitos do nascituro aquele que já é, mas 
ainda não nasceu. Pense na distinção entre ser (condi-
ção avaliada na balança dos direitos e deveres huma-

                                                
2 Holismo: Do grego holos, “o todo”, termo introduzido por Jan Smuts em 1921 
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nos) e ter (condição mensurável na mola ($) do capital 
liberal ou do capitalismo de Estado). 

 
 
TÍTULO II - DOS DIREITOS FUNDAMEN-
TAIS 

 
Como estamos tratando de normas gerais (pre-

vistas no Artigo  227, § 7º e 204, I, da Constituição) 
válidas para comunidades urbanas, rurais e indígenas 
de todo o território nacional, é importante chamarmos 
atenção para os direitos fundamentais das comunida-
des indígenas: 
 
Constituição Republicana: 
Art.  231.  São reconhecidos aos índios: sua organização soci-
al, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos origi-
nários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, compe-
tindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens.  
* Processo administrativo de demarcação das terras indígenas. 
Decreto 22, de 4-2-1991. * Ações de proteção ambiental, saúde e 
apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas: 
Decreto 1.141, de 19-5-1994. * Educação indígena no Brasil: 
Decreto 26, de 4-2-1991. * Estatuto do índio: Lei 6.001, de 19-
12-1973. * O Decreto 564, de 8-6-1992, aprova o Estatuto da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI.  
 
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as ne-
cessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições.  
 
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios desti-
nam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto ex-
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clusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existen-
tes.  
 
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas mi-
nerais em terras indígenas só podem ser efetivados com auto-
rização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afe-
tadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da 
lavra, na forma da lei.  
 
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e in-
disponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.  
 
§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas ter-
ras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de 
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou 
no interesse da soberania do País, após deliberação do Con-
gresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 
imediato logo que cesse o risco.  
 
§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, 
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a pos-
se das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção do direito a indenização ou ações contra a União, 
salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa-fé.  
 
§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no Art.  74, 
§§ 3º e 4º.  
 
Art.  232.  Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus di-
reitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos 
os atos do processo. 
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No que se refere especificamente à criança e ao 
adolescente indígena, as comunidades e suas lideran-
ças têm o direito de serem orientadas e apoiadas por 
especialistas formados na Universidade. Com ênfase 
nos profissionais oriundos das próprias comunidades. 
Mas profissionais, nunca demagogos ou aproveitado-
res dos slogans de turno. Tais especialistas (indígenas, 
rurais ou urbanos) se marginalizam, quando não inte-
grados à vida social através do exercício de seu saber 
profissional.  
 

O Brasil não pode se dar ao luxo de criar saber 
profissional na Universidade e negar o uso desse saber 
– não pode favorecer a fisiologia corrupta - na produ-
ção do bem comum. Queremos, no conjunto das co-
munidades brasileiras, a política pública de proteção 
integral. Com o Estatuto, incorporamos ao mundo do 
Direito (o mundo dos direitos e dos deveres) a produ-
ção de bens que vai muito além daquele tipo de Eco-
nomia que só percebe a existência de bens materiais.  

 
O PIB agora (produto interno bruto do país) 

incorpora o saber especializado de antropólogos, assis-
tentes sociais, pedagogos, advogados e sociólogos, 
para medirmos muito mais que os valores da balança 
($) do vil metal capitalista. Para medirmos, leitor, 
através do Direito do Desenvolvimento Humano, os 
valores humanos do bem comum, do bom trato social, 
dos direitos humanos. Antes do Estatuto, os setores da 
produção eram tidos como três: O público (em que o 
excedente da produção é apropriado pelo bem co-
mum); o privado (com o excedente da produção apro-
priado pelo proprietário do capital); o filantrópico 
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(com o capitalista aplicando parte de seu excedente, 
em caridade, benemerência, filantropia: migalhas bí-
blicas –Lucas, 16, 19 - que os miseráveis recolhem do 
banquete dos ricos).  

 
Hoje, com esforço conjunto do sistema de ci-

dadania pelo bem comum (e a criação de Fundos pú-
blicos para programas públicos de proteção, ver arti-
gos 88, IV, 260, § 3º e 261, § do Estatuto), não se 
aceita mais um terceiro setor filantrópico. Principal-
mente naquela condição em que, divulgando o rótulo 
de “terceiro setor” (rótulo que os incautos passam a re-
forçar quando falam em terceiro setor), as empresas 
insistem em fazer filantropia, abanando o chapéu 
alheio (o metafórico chapéu de nossos impostos, lei-
tor).  

Se fizerem com o próprio dinheiro, problema 
dos capitalistas. Mas, leitor, o que muitos fazem, é o 
marketing de si mesmos, com recursos públicos sub-
sidiados (descontam o valor do imposto de renda a 
pagar, imposto que deve ser utilizado para fins públi-
cos). No regime republicano, quando aplicados para 
fins públicos, os recursos se destinam a garantir di-
reitos, nunca para filantropia, caridade, benemerência 
(de forma anti-republicana, indigna, decadente). 

 
No sistema público de cidadania, aos que se 

encontram em estado de necessidade, é imoral desti-
nar aquilo que só é valor no plano individual da com-
paixão, do amor, do sentimento, que são: a caridade, a 
filantropia, a benemerência. Vamos ao essencial, lei-
tor: No setor público de produção, procura-se produ-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 55 

zir... o bem comum. Procura-se aperfeiçoar o sistema 
público que garante o direito público de orientação, 
de apoio, de oferta pública de proteção àquele que 
demanda, àquele que procura esse produto porque 
dele necessita (ver definição de assistência social no 
artigo 203, I da Constituição Republicana). Sistema, 
leitor, de oferta e de procura, dos mais preciosos 
bens sociais que são os direitos humanos. Hoje, pois, 
os setores da produção, no Brasil republicano, são 
dois: 

 
• O Primeiro Setor, que é Público. Nele, o exce-

dente da produção é apropriado por todos, pelo 
conjunto da sociedade, pelo bem comum. A balan-
ça que o mede é a dos direitos humanos. Operam-
no, conjuntamente, organizações governamentais 
e organizações não-governamentais, e não, leitor, 
organizações conceituadas como públicas e... pri-
vadas  (ver artigos 90 e 91), através de decisões, 
critérios, métodos públicos, tendo-se o cuidado de 
não confundir público, com burocrático. A conve-
niência da burocracia passa a ser servir à conveni-
ência da cidadania. Ver comentários aos artigos 
88, 90 (para não confundir “organização represen-
tativa” com “entidade de atendimento”), bem co-
mo aos artigos 260, e 261, §. 

 
• O Segundo Setor, que é Privado. Nele, os exce-

dentes da produção são apropriados pelos proprie-
tários privados dos fatores de produção, os capita-
listas, cujos valores são medidos na balança ($) do 
vil metal. Quem quiser fazer benemerência, cari-
dade, filantropia com seus bens privados particula-
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res, que o faça, no segundo setor (setor privado), 
onde cada um gasta o que é seu, segundo critérios 
pessoais. Sobre o excedente, o lucro, pagam-se 
impostos a serem, no setor público, com decisões, 
critérios e métodos públicos, revertidos para o 
bem comum.Ver artigo 260, § 1 e 2. Quer dizer: 
caridade, benemerência, filantropia se exercem... 
no segundo setor (que é privado) de produção de 
bens. 

 
Nós, ao fazermos o Estado funcionar, temos o 

dever de aprendermos a incorporar valores humanistas 
à nossa política econômico-financeira. Com profissio-
nais capacitados, para conhecerem, interpretarem as 
regras do Estatuto, e repassá-las convenientemente 
para as comunidades que delas farão uso (ver comen-
tário ao artigo 90, I).  

 
Essas comunidades devem se fazer ouvir, atra-

vés de delegados seus, no Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente do município onde 
se localizam (Conselho que rege um Fundo de recur-
sos), e participar do processo de escolha dos conse-
lheiros tutelares. Nesses Conselhos (o dos Direitos e o 
Tutelar), as comunidades devem enviar, por escolha 
própria, delegado que lhes conheça a realidade e que 
possa exprimir, aos demais conselheiros, a capacidade 
de formular juízos próprios dessas comunidades, em 
condições reais de controlar os programas previstos 
no artigo 90, e zelar por seus direitos, nos termos do 
artigo 131 do Estatuto.  
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Ver, a respeito, comentários aos artigos 86 e 
seguintes, artigos que contém, no Livro II do Estatuto, 
os meios, ferramentas, instrumentos de ação para fazer 
valer os direitos reconhecidos no Livro I. Observar 
agora, leitor, os compromissos brasileiros na Conven-
ção da ONU dos Direitos da Criança de 1989, a res-
peito dos quais as comunidades indígenas devem ser 
orientadas no esforço para a garantia desses direitos: 
 
ARTIGO 30 da Conveção de 1989:  
Nos Estados Partes onde existam minorias étnicas, 
religiosas ou lingüísticas, ou pessoas de origem in-
dígena, não será negado a uma criança que perten-
ça a tais minorias ou que seja indígena o direito de, 
em comunidade com os demais membros de seu 
grupo, ter sua própria cultura, professar ou prati-
car sua própria religião ou utilizar seu próprio idi-
oma. 

 
CAPÍTULO I - DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
 

A todo direito corresponde:  
 
§ Uma ação social (que é informal, exercida pe-

los profissionais em apoio às necessidades 
médicas, psicológicas, sociais, jurídicas, das 
pessoas).  

 
§ Uma ação que é administrativa (é formal, e-

xercida por autoridade administrativa, como 
por exemplo, o Conselho Municipal de Direi-
tos – previsto no artigo 88, II – e o Conselho 
Tutelar - previsto no artigo 131 e seguintes). 
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§ Ou uma ação que é judicial (que é exercida pe-

lo Judiciário – ver “Do Acesso à Justiça, no 
Livro II -, em ritual sob petição do interessa-
do) que assegura esse direito.  

 
Esse moderno princípio, que adotamos ao 

construirmos o Estatuto, denomina-se... princípio da 
efetividade (ou da eficiência) e consta do artigo 37 da 
Constituição Republicana. Ter direito significa ter a-
cesso aos meios sociais informais, administrativos 
formais e judiciais rituais que efetivam necessidades 
básicas humanas. Nada é mais básico para as pessoas 
que a vida e a saúde. Ter direito à vida e à saúde signi-
fica ter acesso aos meios, informais, formais e rituais, 
de defender a saúde e a vida sob as condições de cida-
dania, também básicas, constitutivas do princípio da 
razoabilidade (sensatez, prudência e discernimento). 
 

Na Organização Mundial da Saúde, o Brasil in-
tegra o elenco das Nações que interpretam a saúde 
como a condição de bem estar físico, mental e socio-
ambiental do indivíduo e sua comunidade. É o sistema 
do bom trato (integrado por condutas que são boas, 
aprováveis, elogiáveis, sancionáveis positivamente), 
contra o sistema do mau trato (em que as condutas são 
más, reprováveis, censuráveis, sancionáveis negativa-
mente).  
 

Ao elaborarmos o Estatuto, essa percepção foi 
levada às últimas conseqüências devido ao fato de 
que, mais que no aspecto físico da saúde, o regime an-
terior havia se caracterizado por concentrar problemas 
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danosos à dimensão mental da saúde individual e am-
biental (ambiente concentrador, coletivizante, massifi-
cador), com graves prejuízos para a dimensão social 
da saúde pública. Omissões graves e intervenções a-
busivas nas comunidades urbanas, rurais e indígenas 
condicionaram hábitos, usos e costumes desviantes, 
geradores de elevados padrões de agressividade, vio-
lência, criminalidade e terror. 

 
Crianças que são concentradas em depósitos 

públicos chamados “abrigos de menores”, “triagens”, 
“orfanatos”, “aldeias”, “casas de passagem”, há muito 
são percebidas como ameaçadas e violadas em sua sa-
úde mental e ambiental, cujo efeito multiplicador con-
diciona danos irreparáveis à dimensão social da saúde 
pública. Para a garantia da saúde física, mental, ambi-
ental e social, crianças que não podem, por alguma ra-
zão, estar sob o poder familiar (antigo pátrio poder, 
antiqüíssima patria potestas) de pai e mãe, ou a tutela 
de um parente ou estranho, adequadamente capacita-
do, há uma regra que é fundamental.  

 
Devem, numa política pública que respeita a 

saúde mental e sócio-ambiental prevista no Estatuto, 
estar sob a guarda pessoal, fisicamente individualiza-
da (diluidora de problemas mentais, ambientais e soci-
ais) de um guardião no regime denominado de abrigo. 
O aspecto alterativo desse Direito revolucionário (o 
termo revolucionário aqui, não é excessivo), que ado-
tamos com o Estatuto, consiste na distinção em que: 

1. Antes, o abrigo era um lugar que concentrava 
problemas de saúde mental e ambiental de crian-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 60 

ças, com danos à saúde social, sob a tutela auto-
crática do Estado. O tutor autocrático, em nome do 
Estado, era o hoje revogado, extinto, abolido juiz 
de menores (o juiz de menores era um juiz de ex-
ceção, era um juiz diferente dos outros juízes), que 
tinha atrás de si, chefiando (quer dizer, tutelando), 
uma retaguarda de depósitos públicos (depósitos 
iatrogênicos) para recolher… menores.  

 
2. Hoje, o conceito de abrigo não é mais o de um lu-

gar violador de saúde mental e social. Não é um 
depósito iatrogênico. Mas um regime de cidadania, 
que dilui problemas de saúde mental, ambiental e 
social, pelo fato de que a criança é mantida sob a 
guarda protetora de um guardião pessoal, o qual 
tem por missão evitar problemas mentais, ambien-
tais e sociais. Esse guardião é um individualizador 
de atendimento. Um humanista. Garantidor de di-
reitos humanos. Ver comentários aos artigos 93, 
92 e 101, parágrafo. Bons municípios são aqueles 
que preparam excelentes pessoas para operarem 
como guardiões individualizadores de atendimen-
to, em regime de abrigo. Maus municípios são os 
que insistem na coletivização iatrogênica de crian-
ças que passam a ser física, mental, social e ambi-
entalmente institucionalizadas. Prefeitos, leitor, 
andaram recebendo o título de amigo da criança 
mesmo mantendo iatrogênicos abrigos coletivizan-
tes. 

 
Foi com o Estatuto que criamos normas dilui-

doras daqueles problemas mentais, ambientais e soci-
ais, que eram comuns, no sistema concentrador de 
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agressividade, violência, criminalidade e terror, cons-
tituído pelos serviços correcionais para os rotulados 
menores infratores. Veja, leitor, os artigos 103, 112 e 
os comentários ao Título III do Livro II. 

 
As regras para a diluição individualizadora 

desses problemas, através do respeito aos direitos das 
vítimas, mas também dos acusados, e do atendimento 
especializado, constam da linha de ação denominada 
proteção jurídico-social prevista no artigo 87, V. Essa 
linha de ação faz respeitar a integração operacional 
(artigo 88, V), integração individualizadora e diluidora 
de problemas comportamentais e éticos, com reflexos 
mentais, ambientais e sociais. Município que não tem 
assistente social e advogado especializados na matéria, 
para atender caso a caso, não é amigo da criança... 

 
Tudo, leitor, para fazer com que o sistema que, 

por exemplo, busca punição para o adolescente que 
venha a delinqüir, jamais seja um sistema iatrogênico. 
Quer dizer, para evitar que se organize, e se mantenha, 
o sistema em que os meios ambientais para garantir a 
saúde ética, mental e social da sociedade (sistema para 
combater a agressividade, a violência, a criminalidade 
e o terror) sejam meios concentradores da própria en-
fermidade mental, social, ética, que devia combater. 
 

Como o leitor sabe, denomina-se iatrogenia a 
condição do sistema de saúde que, em vez de curar, 
gera enfermidades que danificam ou matam o pacien-
te. São exemplos clássicos de iatrogenia: 
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1. A condição do doente que vai ao hospital para cu-
rar apendicite e adquire, por contágio, hepatite C, 
Aids e contaminação bacteriológica ou viral. E se 
torna agente de expansão social, também por con-
tágio, da doença. 

 
2. Ou a condição do adolescente sentenciado pelo 

juiz para emendar-se da agressividade e da violên-
cia, mas que, num programa punitivo concentrador 
de problemas sociais, adquire, por contágio ambi-
ental, a criminalidade e o terror. E se torna agente 
multiplicador de danosos condicionamentos antié-
ticos. 

 
           O Livro II contém meios, ferramentas, instru-
mentos (sociais, administrativos e judiciais) para a 
sanção positiva e negativa das condutas que têm a ver 
com a garantia da saúde física, mental, ambiental e so-
cial da população infanto-juvenil. 
 

Art. 7º - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e 
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condições dignas de existência.  

 
Qual era a perspectiva histórica da época em 

que índios, crianças e adolescentes, no Brasil, eram 
considerados menores, incapazes e inimputáveis?  Es-
ses foram os quatrocentos anos de colonização e sub-
missão (a colonização de fato se estendeu além do 
Brasil colônia, penetrou no primeiro e segundo Impé-
rios e ganhou a própria República).  

 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 63 

Pois bem, nessa época, dizíamos o seguinte: 
 
          Somente quando, no futuro, formos um país 
justo, vamos poder garantir direitos e deveres das 
pessoas (aí incluídos, claro, os direitos à vida, à sa-
úde e a um desenvolvimento pessoal e social har-
monioso). 
 

Agora, com o Direito alterativo: 
 
          Somente garantindo os direitos e os deveres, 
de cada pessoa, caso a caso, podemos construir ho-
je, aqui e agora, uma sociedade justa (aí incluída, 
evidentemente, a garantia do direito à vida, à saúde 
e ao desenvolvimento pessoal e social harmonioso).    

 
No Livro II, leitor, estão os meios, os instru-

mentos e as ferramentas para que as comunidades ur-
banas, rurais e indígenas promovam esse processo al-
terativo da História brasileira. 

 
Na elaboração do Estatuto, os estratos consci-

entes da sociedade brasileira criaram o sistema de re-
gras para o “desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência” a que se refere este ar-
tigo sétimo. A condição básica e inarredável é que, fo-
ra da convivência familiar e comunitária saudável, não 
há como garantir a saúde física, mental, ambiental e 
social de ninguém. 
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Art. 8º - É assegurado à gestante, através do Sistema único de 
Saúde, o atendimento pré e perinatal.   
 
§ 1º - A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de aten-
dimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se 
aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.   
 
§ 2º - A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo 
médico que a acompanhou na fase pré-natal.  
 
§ 3º - Incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à ges-
tante e à nutriz que dele necessitem.  

 
As comunidades indígenas, rurais e urbanas 

têm o direito de serem sistematicamente informadas 
através do programa em regime de orientação e apoio 
sócio-familiar, previsto no artigo 90, I do Estatuto, e 
esclarecidas de que esse Sistema Único de Saúde deve 
ser organizado com serviços próximos, de fácil acesso 
às comunidades locais. Para tanto, o princípio da mu-
nicipalização constante do artigo 88, I do Estatuto é 
alavanca indispensável para esse atendimento às pecu-
liaridades locais.  
 

Art. 9º - O Poder Público, as instituições e os empregadores pro-
piciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive 
aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.  
 

Da mesma forma que crianças que não convi-
vem com restrições justas, razoáveis, sensatas à sua li-
berdade não desenvolvem anticorpos contra a patolo-
gia da agressividade, da violência e do terror (ver co-
mentário ao artigo 16), também bebês que não conso-
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mem o leite materno não adquirem anticorpos contra 
patológicos microorganismos, germes, bactérias. 
 

Art. 10 - Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 
saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 
 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de pron-
tuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; 
 
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua im-
pressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem pre-
juízo de outras formas normatizadas pela autoridade administra-
tiva competente; 
 
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de 
anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como 
prestar orientação aos pais; 
 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessari-
amente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neo-
nato; 
 
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 
permanência junto à mãe.  

 
Essas regras se explicam por si mesmas e cons-

tituem o passo adiante para que o mundo do Direito (o 
mundo dos direitos e dos deveres de cidadania) efeti-
vamente passe a reger os fatos que garantem à criança 
os cuidados básicos e indispensáveis de bom trato. 
 

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao ado-
lescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso 
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universal e igualitário às ações e serviços para promoção, prote-
ção e recuperação da saúde.  
 
§ 1º - A criança e o adolescente portadores de deficiência recebe-
rão atendimento especializado.  
 
§ 2º - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles 
que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação, ou reabilitação.  

 
Lembrar sempre, leitor, que essas regras que 

visam a comandar procedimentos indispensáveis só se 
viabilizam através dos meios, das ferramentas e ins-
trumentos previstos no Livro II. 
 

Art. 12 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo integral 
de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de crian-
ça ou adolescente. 
 

Em muitos municípios as autoridades e os a-
gentes de saúde resistem a esse comando legal, com os 
mais variados argumentos. A regra se deve ao fato de 
que já se construiu socialmente a convicção de que a 
presença de um adulto responsável compõe a proteção 
e a segurança emocional necessária a que se tenha o 
conceito de saúde em sua acepção mais ampla: bem 
estar físico, mental, ambiental e social. Mesmo quan-
do há extrema falta de recursos do hospital que atende, 
nada pode impedir que, sentado numa cadeira, o pai, a 
mãe, o guardião ou o tutor, assista ao enfermo num 
momento crítico de sua condição social.  

 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 67 

Nos casos de resistência a esse comando, deve 
ser acessado o assistente social encarregado, no muni-
cípio, de adotar as providências a que se refere o arti-
go quarto, incisos III e V da lei 8.662 de 1993. O do-
ente tem direito, que não pode ser ameaçado nem vio-
lado, de receber orientação e apoio de assistente soci-
al. Nos hospitais e clínicas cuja equipe interdisciplinar 
é integrada por assistente social, cabe a este adotar as 
providências no sentido de fazer valer esta regra.  

 
A insistência em resistir à regra por parte do 

médico, do enfermeiro, do administrador do hospital, 
configura o crime de maus-tratos tipificado no artigo 
136 do Código Penal, por negarem cuidado indispen-
sável (ameaçador da saúde física e mental) previsto 
em lei, aos enfermos. Médico, enfermeiro, administra-
dor, que insistirem em praticar esse crime, evidente-
mente devem ser denunciados à polícia. Ver comentá-
rio ao artigo 13. 

 
Art. 13 - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunica-
dos ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo 
de outras providências legais.  
 

O trato entre as pessoas pode não ser um trato 
bom, mas nem por isso ser grave o suficiente para 
constituir-se em crime. Ultrapassado, porém, o limite 
do aceitável, o limite do razoável (princípio da razoa-
bilidade, através da moderação, da sensatez, do dis-
cernimento) o trato que é mau, por sua gravidade, pas-
sa a ser definido como crime.  
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Um desses crimes é aquele cuja prática ameaça 
ou viola a saúde física, mental, sócio-ambiental e a 
vida de pessoas submetidas a guarda, vigilância ou au-
toridade de alguém, aí incluídas crianças e adolescen-
tes. Esse é o crime de maus-tratos a que se refere esse 
artigo 13, assim tipificado no artigo 136 do Código 
Penal: 
 
Maus-tratos: 
 
Art. 136.  Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensi-
no, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação 
ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho ex-
cessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção 
ou disciplina: 
 
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa.  
 
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
       Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.  
§ 2º Se resulta a morte: 
       Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.  
§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado 
        contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos.  
 

Notar leitor que, se é um crime, há duas figuras 
principais aí: 
  
1. A da vítima que deve receber proteção.  
 
2. A do suposto vitimador que, dependendo das cir-

cunstâncias, está sujeito às punições aí menciona-
das.  
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O que nós pusemos nesse artigo 13 é o coman-
do de que não se devem prejudicar (quer dizer, são 
providências obrigatórias, indispensáveis, para gerar 
efeitos práticos) os procedimentos que visam a prote-
ger a vítima e, se for o caso, a punir o vitimador. A 
proteção da vítima é, fundamentalmente, adotada por 
assistente social, o que é feito através das providênci-
as previstas na lei 8.662 de 1993 em seu artigo quarto, 
incisos III e V (ver comentários ao artigo 87, V e 90, 
I), entre as quais, se for o caso, o acesso à proteção ju-
rídica por advogado (o advogado é um recurso... jurí-
dico que o assistente social identifica, quando necessá-
rio, para orientar e apoiar o assistido). Sem que o mu-
nicípio inclua a possibilidade de acesso das pessoas 
pobres a advogado (as ricas sempre têm seu advoga-
do) que, na hora da necessidade, as oriente e apóie, 
não há como dizer que haja proteção integral à cida-
dania. 
 

Os procedimentos para eventual punição do vi-
timador começam com boletim de ocorrência e com o 
Delegado de Polícia (atenção: é com o delegado, e 
não, com o promotor de justiça) iniciando as investi-
gações previstas no Código de Processo Penal. O prin-
cípio é o da legalidade. Cumpre-se a lei. E, não, even-
tuais formas de agir, legisladas por também eventuais 
promotores de justiça não republicanos. Promotor le-
gislador deve ser denunciado à Corregedoria do Mi-
nistério Público, ao Procurador Geral da Justiça e ao 
Conselho Nacional do Ministério Público.  

 
Comunica-se ao Conselho Tutelar (quem e 

como se comunica depende de como o sistema de pro-
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teção integral se organiza no município), visando a 
que este conselho zele (artigo 131, mas, não, fazendo 
qualquer coisa, e sim, com as competências do 136, 
ver comentário) para que os procedimentos de prote-
ção à vítima sejam adotados, e a ação policial não seja 
negligenciada. Sem jamais permitir a iatrogênica revi-
timização da vítima.  
 

Observar que não cabe a conselheiro tutelar 
usurpar a função policial (reprimindo ou investigando) 
ou a de serviço social (adotando providências de pro-
teção). Usurpação de função pública é o crime defini-
do no artigo 328 do Código Penal. Se o serviço polici-
al ou o de assistência social não são prestados, aí sim, 
cabe ao Conselho Tutelar, como colegiado, exercer a 
função de controle comandada pelo artigo 204, II da 
Constituição. Para controlar, o Conselho Tutelar 
determina que as providências sejam tomadas, 
requisitando os serviços de segurança pública e de as-
sistente social, nos termos do artigo 136, III do Estatu-
to (ler o artigo 136, III, leitor e seu comentário). 

 
O Conselho Tutelar existe para garantir o di-

reito da criança de não ser submetida, contra sua von-
tade, a iatrogênicas e invasivas buscas de provas em 
seu corpo para punir o vitimador. Cabe ao assistente 
social, providenciando eventual acesso ao psicólogo, 
como prevêem os incisos III e V do artigo quarto da 
lei 8.662/93, orientar a criança e sua família para que 
os cuidados com a vítima e a persecução do suposto 
vitimador se façam sem mútuos prejuízos. 
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O assistente social é também aquele profissio-
nal que, sob o ponto de vista social, conhece e aplica 
os princípios de vitimologia, a disciplina que estuda e 
cria meios, instrumentos, ferramentas, para o trata-
mento das inter-relações (causação circular positiva, 
ao reforçar certos fatores, ou negativa, ao reduzir al-
gumas causas) entre vítima e vitimador. Para que, eti-
camente, se evite... a revitimização da vítima. O psicó-
logo o faz sob o ponto de vista psicológico, o advoga-
do, sob o ponto de vista jurídico, o geneticista... 

 
O leitor deve observar que, nos termos do 

artigo 245, o médico, o professor, o responsável por 
estabelecimento de saúde ou ensino fundamental, pré-
escola ou creche, que deixarem de comunicar ao Con-
selho Tutelar suspeita ou confirmação de maus-tratos, 
praticam infração administrativa, punível com multa 
(em dobro, em caso de reincidência). O Conselho Tu-
telar, contra eles, move o processo que se inicia com o 
rito previsto no artigo 194.  

 
Art. 14 - O Sistema único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermi-
dades que ordinariamente afetam a população infantil, e campa-
nhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO - É obrigatória a vacinação das crianças 
nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.  
 

Pouca coisa cabe acrescentar. Uma delas é a-
lertar para o fato de que, no Livro II, estão os meios, 
os instrumentos, as ferramentas para fazer valer esses 
comandos. No Conselho Municipal dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente, os delegados das organiza-
ções representativas das comunidades urbanas, rurais e 
indígenas deverão defender os pontos de vista que, 
para elas, são fundamentais. 
 

CAPÍTULO II - DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO 
E À DIGNIDADE  
 
Art. 15 - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e so-
ciais garantidos na Constituição e nas leis.  
 

As pessoas ainda presas à concepção menorista 
(concepção em que se vêem menores incapazes quan-
do se olha para crianças capazes) costumam fazer 
uma confusão danada quanto a esse direito à liberdade 
por crianças e adolescentes. Leia com cuidado, e sere-
na reflexão, os comentários ao artigo 16.  
 

Art. 16 - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitári-
os, ressalvadas as restrições legais; 
 

Em relação ao direito à liberdade, a tendência 
das pessoas é, estranhamente, partir para dois possí-
veis extremos: 
 
a) Insistir no paradigma anterior dos menoristas: Para 

os cultores não da capacidade mas da incapacida-
de humana (esses cultores são os menoristas), cri-
ança, adolescente e índio, não têm autonomia al-
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guma que não seja a de serem tutelados pelos pais 
ou pelo Estado.  

 
b) Cair no extremo oposto: Criança, adolescente e ín-

dio não podem ser tolhidos em sua liberdade de 
fazerem o que querem, segundo os dons que lhes 
foram concedidos pela natureza. 

 
Por essa redação do inciso I, o leitor pode notar 

que a regra é a do direito limitado de ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços comunitários (como, 
também limitado, é esse direito exercido, quer por a-
dultos, quer por anciãos). Ver comentário ao artigo 4º, 
§ único. Para todos, o direito à liberdade limita-se 
através das restrições legais (restrições baseadas no 
princípio da razoabilidade, cujos componentes são a 
prudência, a sensatez, o discernimento, em se manter 
nos limites do uso dos logradouros públicos e espaços 
comunitários, jamais partindo para os extremos quer 
da omissão, quer do abuso). 
 

São inumeráveis as restrições legais ao uso da 
liberdade (liberdade exercida com prudência, com 
sensatez, com discernimento): Ninguém, ancião, adul-
to, adolescente ou criança, pode: 
 
1. praticar violações de lugares ou objetos que preju-

diquem terceiros; 
2. nem pôr em perigo a incolumidade pública, ofen-

der, sujar ou molestar alguém com objetos, ruídos, 
fumaça;  

3. nem perturbar a paz pública, o trabalho ou o sos-
sego alheios com gritaria, algazarra, barulho; 
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4. nem praticar vadiagem, mendicância, importuna-
ção ofensiva ao pudor ou embriagues.  

 
As ressalvas legais à liberdade de crianças, 

adolescentes, adultos e anciãos em espaços públicos 
são exatamente essas aí descritas (constantes da lei de 
Contravenções Penais) e todas as outras das demais 
leis do país. Absurda, leitor, a aceitação das atitudes 
fascistas de adultos (no dia a dia da vida de cada um, 
ou em festividades que organizam) que obrigam ter-
ceiros a constrangimentos, ruídos e incômodos, com 
danos à saúde mental, ambiental e social da vizinhan-
ça.  

 
Tais abusos se completam com a não fiscaliza-

ção municipal desses e de outros excessos na comuni-
dade de vizinhança, no trânsito, aí incluída a presença 
de carros ou outros emissores de som que infernizam a 
saúde ambiental, mental e social dos cidadãos ordei-
ros. Tudo isso é contravenção. Sua prática pelos adul-
tos condiciona, e serve de exemplo, para a falta de li-
mites infanto-juvenis. 
 

No caso específico de crianças e de adolescen-
tes, as ressalvas à liberdade têm também a ver com o 
uso do poder familiar pelos pais (ou com o uso do 
atributo da guarda por guardiões ou tutores). O exer-
cício do poder familiar implica, necessariamente, no 
poder (quer dizer, no dever) de impor limites ao filho 
ou pupilo que, em vez do uso da liberdade, quer prati-
car o abuso da liberdade. 
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Uma fórmula ótima para a compreensão dessa 
liberdade que é limitada por restrições legais, é a se-
guinte: 
 
1. Na cidadania, o que se autoriza é o uso da autori-

dade (pelos pais, por professores, por autoridades 
públicas ou privadas) e o uso da liberdade (por fi-
lhos, alunos, transeuntes, residentes, membros de 
corporações).  

 
2. Nunca a omissão, ou o abuso, seja da autoridade, 

seja da liberdade. Omissão e abuso são os sinais 
visíveis, perceptíveis, captáveis da falta de pru-
dência, de sensatez, de discernimento do uso da 
autoridade e também da liberdade.  

 
Crianças e adolescentes (assim como adultos e 

anciãos) de comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem ser orientados (ver comentário ao programa de 
orientação e apoio do artigo 90) para o uso e nunca 
para o abuso ou a omissão da liberdade.  
 

Se criança e adolescente abusam de sua liber-
dade em via pública (praticando os atos prejudiciais 
previstos na lei de contravenções penais) devem ser 
detidos e conduzidos ao delegado de polícia, nos ter-
mos do artigo 172 do Estatuto (ver comentário), com a 
garantia da linha de ação denominada proteção jurídi-
co-social constante do artigo 87, V. 
 

Deve o delegado proceder segundo os artigos 
172 e seguintes do Livro II, e, para agilizar esse aten-
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dimento inicial, agir sempre em integração operacio-
nal 
 

• com o assistente social, o qual adotará as pro-
vidências sociais, familiares, comunitárias que 
lhes são próprias nos termos da lei 8.662, 4º, 
III e V de 1993),  

 
• e com o advogado, que atuará nos termos do 

Estatuto da OAB e do artigo 206 do Estatuto 
(ver comentários). 

 
O que não se pode aceitar, numa sociedade 

como a brasileira, que procura se organizar através de 
primoroso Ordenamento de Cidadania, é que o uso 
desse primor seja meramente retórico, com a permis-
são de omissões e de abusos descritos como crimes e 
como contravenções. Seja por parte de anciãos, de 
adultos, adolescentes ou crianças. A prática de contra-
venções (o delito pequeno) é a porta de entrada para a 
prática de crimes (os delitos graves), que é o portal de 
acesso ao regime fascista de terror, em sistemática vi-
olação de direitos humanos.  

 
Repetindo, leitor, para máxima clareza: Proce-

dimentos para apurar o delito pequeno (contravenção) 
e o delito mais grave (crime) são da competência do 
delegado de polícia (artigos 5º e 304 do Código de 
Processo Penal, combinado com o artigo 152 do Esta-
tuto, ler comentários a este último). Infelizmente, já 
foram constatados casos de promotores de justiça que 
querem porque querem ser legisladores. E determinam 
que conselheiros tutelares assumam – usurpando, o 
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que é o crime do artigo 328 do Código Penal - a fun-
ção do delegado, para o que chamam de delitos leves, 
destinando para eles mesmos, promotores, o que quali-
ficam como delitos graves. Infelizmente, temos que 
denunciar tais legisladores às respectivas Corregedo-
rias, ao Procurador Geral do Estado e ao Conselho 
Nacional do Ministério Público, quando for o caso, 
porque se trata de agentes públicos, pessoalmente não 
republicanos, que desprezam a lei. 
  

II -  opinião e expressão; 
 

Reler, leitor, os comentários ao artigo sexto, 
notadamente a menção ao princípio da capacidade re-
al constatada que, com o Estatuto, substituiu o obsole-
to princípio da incapacidade absoluta presumida do 
revogado Código de Menores. Não esquecer que a in-
capacidade presumida vale ainda hoje, legalmente, 
não de forma absoluta (não vale para todos os fins), 
mas apenas para os fins civis da opinião e da expres-
são, em que tutores respondem por filhos e pupilos em 
matéria de contratos, compromissos, alienação de bens 
avaliados na balança ($) do vil metal.  

 
A opinião e a expressão de crianças e adoles-

centes no mundo da cidadania não se mede na balança 
do vil metal, mas sim na balança dos direitos e dos de-
veres humanos cujo fiel é a capacidade real constatada 
de formular juízos próprios acerca das condições e 
circunstâncias em que se vive nas comunidades urba-
nas, rurais e indígenas. 
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III - crença e culto religioso; 
 

Esse aspecto da liberdade tem a ver com a mo-
derna concepção da orientação e apoio para a religio-
sidade, respeitando a capacidade de formular juízos 
próprios (cláusula 12 da Convenção de 1989, confor-
me comentários ao artigo sexto), que condiciona a li-
berdade de pensar, querer e agir. No que se refere às 
comunidades indígenas, ver texto do artigo 30 da 
Convenção de 1989, nos comentários ao Título II, dos 
Direitos Fundamentais. 
   

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
 

Brincar e divertir-se são a essência do processo 
de desenvolvimento humano (daí, Direito do Desen-
volvimento Humano) através do qual crianças, e de-
pois, adolescentes, se capacitam concretamente em 
sua individualidade de criatura que pensa, que quer e 
que age, para o exercício dos direitos e deveres da ci-
dadania. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas, 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, devem estar permanentemente atentas 
para que, esse aspecto do direito à liberdade de brin-
car seja rigorosamente cumprido (com espaços corre-
tos, horários garantidos e modalidades incentivadas). 
E que as comunidades sejam esclarecidas, em progra-
mas de orientação e apoio (artigo 90, I) para os meios 
de correção dos desvios, com os mecanismos do Livro 
II do Estatuto. 
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Favelas, bairros, espaços comunitários de co-
munidades urbanas, rurais e indígenas e condomínios 
fechados que não dispõem de regras e espaços corre-
tos para o exercício dessas atividades violam direito 
indissociável da condição infanto-juvenil. Condomíni-
os privados têm o dever de obedecer a essas regras 
que, no dizer dos juristas, são cogentes, obrigatórias, 
publicamente coercitivas para benefício do bem co-
mum.  

 
Trata-se de regras não alteráveis por particula-

res. Assistentes sociais e advogados de associações 
comunitárias (linha de ação denominada proteção ju-
rídico-social, prevista no artigo 87, V do Estatuto) de-
vem estar atentos para acionar os meios sociais (quem 
aciona é o assistente social) e jurídicos (quem aciona é 
o advogado) dessa exigibilidade (princípio da exigibi-
lidade). 

 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discrimina-
ção; 
 

Esse aspecto do direito à liberdade está fun-
damentalmente ligado ao programa municipal de ori-
entação e apoio sócio-familiar previsto no artigo 90, I 
(ver comentário). 
 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 
 

No Direito brasileiro atual, nós partimos para a 
fixação de padrões legais compatíveis com o princípio 
da capacidade real constatada de cada criança e de 
cada adolescente, com fundamento no parágrafo se-
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gundo do artigo quinto da Constituição Republicana e 
do artigo 12 da Convenção da ONU dos Direitos da 
Criança de 1989. Ver comentário ao artigo sexto. 
 

Entretanto, leitor, por falta de orientação e 
apoio geral às comunidades urbanas, rurais e indíge-
nas, muitas vezes há pessoas que continuam a afirmar 
aquele falso argumento de que, no Brasil, adolescentes 
podem até votar, para Senador e Presidente, mas não 
podem ser punidos por prática de crime. 
 

Nos comentários aos artigos 103 e seguintes, o 
leitor vai verificar que, a partir do Estatuto, sob os 
princípios dos artigos 227, parágrafo 3º, IV e 229 da 
Constituição Republicana, toda criança (desde que te-
nha capacidade constatada de formular juízos própri-
os) e todo adolescente (ou seja, a pessoa maior de 
doze anos) respondem pelo ato criminal (chamado ato 
infracional) praticado.  
 
1. A criança responde privadamente perante pai, 

mãe, guardião e tutor, podendo por eles ser puni-
dos, e responde publicamente, quando for o caso, 
em certas circunstâncias, perante o Conselho Tute-
lar (responde em circunstâncias muito especiais, 
em nível administrativo, com a garantia de lhe ser 
assegurado o direito de ser ouvida em sua opinião, 
não responde judicialmente, a não ser que se cum-
pra o artigo 137 do Estatuto), mas, ainda que res-
ponda, não está sujeita a punição pública (embora 
esteja sujeita a punição privada no âmbito do po-
der familiar) e sim, sujeita a proteção pública (se é 
proteção, a medida adotada não é... punitiva, pois 
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Conselho Tutelar não pune nunca, não é repressor 
nunca, busca proteger sempre). 

  
2. O adolescente responde podendo ser punido priva-

damente perante pai, mãe, guardião e tutor e pu-
blicamente, perante o Juiz da Juventude. Está su-
jeito, na punição publica, inclusive a privação de 
liberdade por três anos, e semi-liberdade, ou liber-
dade limitada (assistida) até os vinte e um anos. 

 
Então, na verdade, o adolescente é punível em 

idade anterior àquela em que pode votar (o que destrói 
o argumento falso divulgado pela mídia). A participa-
ção na vida política começa com a capacidade de vo-
tar, voluntariamente, mas não de ser votado aos de-
zesseis anos. A punibilidade começa aos doze. Só vai 
ter reconhecida sua capacidade de ser votado, aos de-
zoito anos, para vereador e depois, aos vinte e um para 
prefeito e deputado, aos trinta para governador e para 
senador e presidente aos trinta e cinco. 
 

VII - buscar refúgio, auxilio e orientação.  
 

Essa liberdade (de buscar refúgio, auxílio e 
orientação) decorre do reconhecimento de que, se a 
criança tem capacidade real, constatada, de formular 
juízos próprios, automaticamente tem o direito reco-
nhecido, quando afetado em suas necessidades bási-
cas, e em seus interesses individuais, de buscar o men-
cionado refúgio, o auxílio e a orientação.  

 
Na convivência familiar (que é um direito 

constitucional, como veremos a partir do artigo 19) es-
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esse aspecto da liberdade decorre também do princípio 
de que pai, mãe, guardião e tutor têm o poder familiar 
de praticar o uso da autoridade, mas nunca, o abuso da 
autoridade (nem de praticar a omissão da autoridade).  

 
Vale o princípio da razoabilidade que significa 

agir com moderação, sensatez, discernimento (quer 
dizer, agir com... discrição, que é o princípio da dis-
cricionariedade corretamente compreendido no siste-
ma da cidadania, em oposição ao regime de exceção 
em que discricionariedade era identificada a… arbí-
trio, arbitrariedade, não limitação). Se abusar, o filho e 
o pupilo têm o direito de buscar, fora do ambiente fa-
miliar, refúgio, auxílio e alimentação. O que vale para 
qualquer outro exercício de autoridade sobre crianças 
e adolescentes. Sem exceção.  

 
Lembrar sempre que o regime de abrigo é ago-

ra uma forma de pronto-socorro social, em que um 
guardião dá proteção de fato àquele que de socorro 
necessita. Quem nega socorro social a quem se encon-
tra nesse estado de necessidade, pratica o crime de... 
omissão de socorro, descrito no artigo 135 do Código 
Penal:  
 
Omissão de socorro:  
Art .   135 .  Deixar de prestar assistência, quando possível fa-
zê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, 
ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e 
iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da au-
toridade pública: Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, 
ou multa .  
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Parágrafo único.   A pena é aumentada de metade, se da 
omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplica-
da, se resulta a morte.  
 

No Livro II, com os meios e ferramentas para 
fazer valer esse direito à liberdade em todos os seus 
aspectos, se verá que é o assistente social (executando 
um programa de orientação e apoio sócio-familiar) o 
profissional habilitado para orientar e para apoiar o 
necessitado, quando essa intervenção profissional for 
necessária (ver artigo quarto, incisos III e V da lei 
8.662 de 1993 que dispõe sobre a profissão de assis-
tente social).  
 

O necessitado tem o direito à orientação e o 
apoio do assistente social. Quando esse direito à pro-
teção (à orientação e ao apoio) é negado, ou atendido 
de forma irregular, caracteriza-se a hipótese do artigo 
98, o que enseja a intervenção do Conselho Tutelar 
para determinar que o atendimento seja feito e requi-
sitar o serviço social correspondente (ver comentário 
ao artigo 136, III, “a”). Observar também os limites de 
toda intervenção externa sobre a família, segundo a 
regra do artigo 1.513 do Código Civil:  
 
Art. 1.513: É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou 
privado, interferir na comunhão de vida instituída pela famí-
lia.  
 

Pai e mãe (e em conseqüência, guardião e tu-
tor) é que definem como deve ser instituída a comu-
nhão familiar. Pais e mães de comunidades urbanas, 
rurais e indígenas definem como organizar sua comu-
nhão de vida em família segundo suas próprias pecu-
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liaridades. Pais e mães conservadores, ou liberais, 
educam e disciplinam os filhos de forma conservadora 
ou liberal. Mas instituem essa comunhão através do 
uso dos princípios de cidadania (princípio da razoabi-
lidade), jamais praticando omissão ou qualquer forma 
de abuso (jamais desprezando a prudência, a sensatez, 
o discernimento), seja como liberais, ou como conser-
vadores. 

 
Art. 17 - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da inte-
gridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da auto-
nomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pesso-
ais. 
 

Todo artigo de lei (por exemplo, este artigo 17) 
se interpreta como parte do todo, que é a lei em seu 
conjunto. Da mesma forma que toda lei se interpreta 
como uma parte daquilo que se chama Ordenamento 
Jurídico ou Ordenamento da Cidadania do país. Sen-
do uma parte, cada artigo (assim como cada lei) deve 
ser interpretado sistematicamente no conjunto do todo. 
A isso se chama interpretação sistemática ou sistêmica 
da lei. Daí, que nenhuma regra de lei é absoluta. Toda 
regra compõe um sistema, como parte que se articula 
com outras partes. Toda regra é temperada pelas ou-
tras que lhe são afins, contíguas, ou mesmo contras-
tantes.  

 
Esses controles mútuos se devem ao que se co-

nhece por princípio da causação circular, ou princípio  
da mutualidade (princípio nascido da cibernética, ci-
ência de comandos e controles, e da teoria dos siste-
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mas) que preside a inter, a multi, a transdisciplinarie-
dade, com que se abordam, hoje, as questões sociais. 
Através da causação circular (as causas dos eventos 
sociais se inter-relacionam, interferindo-se mutuamen-
te, e fechando-se num círculo de influências, daí di-
zermos que as influências mútuas ocorrem através da 
causação… circular), o mundo jurídico aprendeu – 
trezentos anos depois - a se reger pela dúvida metódi-
ca cartesiana (critério de validade científica, entre as 
partes e o todo, introduzido por René Descartes, em 
1637, com seu livro O Discurso do Método), abando-
nando os argumentos de autoridade típicos dos juris-
tas tradicionais. 

 
Então, assim como o direito à liberdade do fi-

lho é temperado pelo dever da autoridade dos pais (ou 
do guardião, ou do tutor), o direito à inviolabilidade 
também o é (princípio da causação circular ou da mu-
tualidade). O outro princípio geral de Direito que se 
aplica neste caso é o princípio da razoabilidade (que 
quer dizer discrição: sensatez, prudência, discernimen-
to).  

 
São princípios universais. Aplicam-se a abso-

lutamente todas as circunstâncias em que comunida-
des urbanas, rurais e indígenas se vejam diante de di-
reitos e deveres de cidadania. A percepção sistêmica 
do mundo dos direitos e dos deveres foi por nós inte-
gralmente absorvida, na construção dos mínimos deta-
lhes do Estatuto. 

 
Por exemplo, há que conciliar, através do prin-

cípio da razoabilidade, o direito do filho ao uso da in-
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timidade e da preservação de objetos e espaços pesso-
ais com o dever do pai, da mãe, do guardião e do tutor 
de fiscalizar, prevenir e reprimir o abuso desses espa-
ços e objetos para conter e impedir a gênese patológi-
ca da violência, do crime, do terror. Compare essa per-
cepção, leitor, com os comentários ao Capítulo I que 
precede o artigo sétimo. 

  
Mutualidade, causação circular, dúvida metó-

dica, retro-alimentação, correção sistêmica de desvios, 
leitor. Essas as raízes do sistema de bom trato, de di-
reitos e deveres humanos, de cidadania, que presidiu a 
concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 18 – É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 

Todas as condutas humanas violadoras desses 
aspectos do direito à dignidade são sancionadas no 
Livro II. Sanções positivas, através do programa em 
regime de orientação e apoio sócio-familiar, previsto 
no artigo 90, I. Para as sanções negativas, ver comen-
tários aos crimes (punidos com detenção e ou reclu-
são) e às infrações administrativas (punidas com mul-
ta), a partir do artigo 225. 
   

 CAPÍTULO III - DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA 

 
Seção I - Disposições Gerais 
 
Art. 19 - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e excepcionalmente, em família 
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substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substân-
cias entorpecentes.  
 

Esse direito do artigo 19 é também um dos as-
pectos exemplares do caráter alterativo do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. E não tem sido fácil a cons-
trução prática, no dia a dia, do reordenamento institu-
cional necessário a essa alteração fundamental. A re-
flexão que segue pode armar o leitor dos argumentos a 
serem utilizados para que as comunidades urbanas, ru-
rais e indígenas inibam a institucionalização física, a 
ambiental, a mental e a social de crianças e adolescen-
tes (institucionalização que ofende as condições de 
bem estar físico, ambiental, mental e social que carac-
teriza o estado de saúde). 
 

No regime anterior ao Estatuto, que persiste 
em muitos corações e mentes, crianças e adolescentes, 
quando vitimados, eram considerados em situação ir-
regular. Em conseqüência, eram subtraídos da guarda 
de pai e mãe, não lhes era garantida, com prioridade, a 
tutela por parentes, e passavam a ser tutelados em ins-
tituições totais chamadas “triagem”, “abrigo”, “casa 
do menor”, “aldeia”, e depois, “casa de passagem”, 
“casa de acolhida” e rótulos afins. A burocracia (auto-
rizada pela lei da época) passava a ser responsável pe-
la criança em lugar de pai, mãe, guardião ou tutor. 
 

Com o princípio de cidadania do artigo 227 da 
Constituição Republicana e com as regras do Estatuto, 
o sistema alterativo, que muda, transforma, altera o 
modo de resolver tais problemas, quem passa a estar 
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em situação irregular é quem ameaça e viola os direi-
tos de crianças e adolescentes, inclusive este direito de 
convivência familiar e comunitária.  

 
Quem ameaça e viola esse direito também pas-

sa a estar em situação de risco: O risco de ser proces-
sado e punido por ofensa ao direito da convivência 
familiar e comunitária (ver comentários aos artigos 
208 e seguintes). Então, quando alguém diz que crian-
ça está em situação de risco, o leitor pode ter certeza 
que essa criança é vítima (em risco de ser vítima, a 
criança estava antes de ser vitimada) e quem está em 
situação de risco, agora (o risco de ser punida), é a 
pessoa que a vitimou. 
 

À criança e ao adolescente vitimados passa a 
ser garantida a convivência em família, na sua família 
nuclear (família nuclear é a formada por pais e filhos) 
ou em família substituta à nuclear, em família estendi-
da (família estendida é a formada pelo conjunto dos 
parentes) ou com estranhos (artigo 28 do Estatuto), 
também chamada colocação familiar (artigo 90, III do 
Estatuto), sob três possíveis formas: 
 
1. a guarda; 
2. a tutela; 
3. a adoção. 
 

O antigo regime de institucionalização física 
da criança em triagens, abrigos, casas “do menor”, e 
rótulos afins (inventaram até mesmo, depois, a rotula-
dora “casa de passagem”) foi alterado. O regime ago-
ra é o da não-institucionalização que, com o Estatuto, 
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passa a ser levada a efeito sob o regime de abrigo (em 
que abrigo não é mais uma forma de institucionalizar 
crianças, pois abrigo agora é um pronto-socorro soci-
al, situação de fato, em que crianças são acolhidas por 
um guardião pessoal, por um humanista, para atendi-
mento de suas necessidades básicas). Garantia ao di-
reito de convivência familiar e comunitária significa 
que criança e adolescente têm direito à não-
institucionalização física, ambiental, mental, ou soci-
al. 
 

Abrigo passa a ser não um lugar, mas um re-
gime jurídico em que criança vive com seu guardião, 
que é o dirigente de programa em regime de abrigo. 
Ver comentários aos artigos 93, 92 e 101, parágrafo 
único. 
  

Art. 20 - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
 

O primeiro código de menores de 1927, de 
forma obscurantista, discriminatória e excludente da 
cidadania (afinal, ele foi concebido com o país em es-
tado de sitio, num regime de exceção) atribuía a crian-
ças e adolescentes os rótulos de menores “expostos”, 
“abandonados”, “vadios”, “mendigos”, “libertinos”, 
“delinqüentes” e “adulterinos”. Naquele sistema, os fi-
lhos eram rotulados como “legítimos” ou como “ilegí-
timos”. A adoção era dita “plena”, quando os “adotan-
tes” garantiam, aos “adotados”, os mesmos direitos 
dos filhos naturais. Era considerada “simples”, quan-
do, discriminadamente, os “adotados” não tinham os 
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mesmos direitos dos demais filhos, como o direito “à 
herança de bens”.  

 
A ditadura militar (também um regime de ex-

ceção) recauchutou o código de 1927 e, fazendo rodar 
pelo país afora o Código de 1979, reduziu todos esses 
rótulos a um só: menores “em situação irregular”. E 
manteve, como juiz de exceção (coisa típica de ditadu-
ras), o… juiz de menores. Esse juiz de exceção, está 
agora por nós proibido no inciso XXXVI do artigo 
quinto da Constituição Republicana. 

 
Com este artigo 20 do Estatuto, ao lado da eli-

minação de todos os rótulos possíveis e imagináveis 
(embora muita gente insista em rotular crianças e ado-
lescentes como “em situação de risco”, como “em 
conflito com a lei”, etc., revivendo a ditatorial “situa-
ção irregular”), filho natural, ou por adoção, é sim-
plesmente filho, sem rótulos discriminatórios, exclu-
dentes da cidadania. 

 
 Art. 21 - O poder familiar será exercido, em igualdade de condi-
ções, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação 
civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de dis-
cordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a 
solução da divergência.  
 

Com a Constituição Republicana de 1988 nós, 
brasileiros, consagramos a completa alteração do an-
tigo pátrio poder machista, discriminador e excluden-
te, exercido com exclusividade pelo varão (herança 
autocrática da milenar patria potestas exercida na 
Roma antiqüíssima pelo pater familias que era um pa-
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triarca de família com poder absoluto sobre a mulher, 
os filhos, os servos, os escravos).  
 

Com o Direito alterativo, a mulher assume a 
completude de sua cidadania. Algo parecido nós i-
gualmente fizemos com as populações indígenas, as 
quais também assumem essa inteireza cidadã. E com 
crianças e adolescentes, que passam a ser concebidos 
na integralidade dos direitos e deveres da cidadania, a 
partir de sua progressiva maturidade. Direito do Des-
envolvimento Humano. Tudo segundo as peculiarida-
des do ancião, do adulto, do adolescente, da criança e 
das comunidades urbanas, rurais e indígenas. 
 

A guarda e a tutela são atributos do poder fa-
miliar, exercido em igualdade de condições por pai e 
mãe. A guarda consiste no poder legal (o poder fami-
liar) que os pais detém de ter os filhos consigo, exer-
cendo sobre eles sua influência pessoal, incutindo-lhes 
os valores do bom trato, do bem comum, da cidadania, 
dos direitos humanos. A tutela consiste no dever de 
assistir, criar e educar os filhos, representando-os, ju-
ridicamente, nas situações que caracterizam a vida ci-
vil. Ver comentário ao artigo 16, VII.  

 
Nos termos do artigo 1.513 do Código Civil, é 

proibido a toda pessoa de Direito Público ou Privado, 
interferir na convivência familiar. Pais conservadores 
e pais liberais, vivendo em comunidade urbana, rural 
ou indígena, guardam e tutelam os filhos fazendo o 
uso de sua faculdade de serem conservadores ou de se-
rem liberais na comunidade indígena, rural ou urbana 
em que vivem. Nem um, nem outro, pai ou mãe, pode 
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praticar o abuso de ser liberal ou de ser conservador, 
nessa liberdade de orientar e proteger seus rebentos.  

 
O abuso da disciplina conservadora resulta em 

tirania (e em dano à saúde mental, ambiental e social 
de filhos ou pupilos). A omissão da disciplina liberal 
gera anarquia (e em dano à saúde mental, ambiental e 
social de filhos ou pupilos). Daí, prevermos, com as 
regras do Estatuto, que o poder discricionário de pai e 
mãe para serem conservadores, ou liberais, significa 
praticar o poder familiar com discrição, quer dizer, 
com moderação, prudência, sensatez, discernimento 
(fatores de saúde física, mental e sócio-ambiental na 
família e na comunidade). 
 
 Nos termos da lei civil, a que rege a relação en-
tre pais e filhos, qualquer discordância entre os pais na 
condução do dever de assistir, criar e educar os filhos 
é resolvida na Vara de Família, que é a instância regu-
lar onde se exerce, judicialmente, a proteção integral. 
Se houver, nessa discordância entre os pais, ou entre 
pais e filhos, ameaça ou violação de direitos (pois po-
de haver discordância sem ameaça ou violação a direi-
tos), a competência (artigo 148, § único, “a” e “b”) 
não é mais da Vara de Família. Passa para a Justiça da 
Infância e da Juventude.  
 
 Proteção Integral (prevista no artigo primeiro 
do estatuto) é aquela em que se evitam ameaças e vio-
lações de direitos, resolvendo-se as pendências (sem 
ameaça e violação) na Vara de Família. Evitando que 
sejam necessárias petições à Vara da Infância e da Ju-
ventude. Essa é a regra de orientação e apoio sócio-
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familiar (artigo 90, I) e de colocação familiar (artigo 
90, III) a ser seguida por advogado e assistente social, 
na linha de ação denominada proteção jurídico-social 
(artigo 87, V do Estatuto). Colocação familiar, em 
primeiro lugar, é evitar ter que fazer petição infamante 
contra alguém na Vara da Infância e da Juventude. 
Toda petição por ameaça ou violação é infamante para 
alguém. Ver comentários aos artigos mencionados. 
 

Art. 22 - Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educa-
ção dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.  
 

Filhos menores aí quer dizer filhos menores de 
dezoito anos. Com menos de dezoito anos. Esse dever 
é sancionado pelo Estatuto: 
 
Seja com a sanção positiva, através de programa  
  
1. e orientação e apoio, o qual, pelo artigo 90, des-

envolve técnicas para orientar e apoiar pais, guar-
diões e tutores sobre como dar sustento, guarda e 
educação aos filhos (inclusive com recursos garan-
tidos pelo Fundo municipal, previsto no artigo 88, 
IV);  

 
2. Seja com as sanções negativas representadas pelas 

punições previstas a partir do artigo 225 do Estatu-
to. 

  
Quanto às decisões judiciais, elas são tomadas 

sempre no âmbito do devido processo legal em que o 
juiz é peticionado pelo interessado. Acabou o proce-
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dimento autocrático (que advogados, promotores e ju-
ízes denominavam... menoril), que era um procedi-
mento de exceção, em que o juiz fazia verificação de 
situação irregular, porque extinguimos o conceito de 
situação irregular, ou de situação de risco. O Estatuto 
não contém a expressão... situação de risco. No mo-
derno processo, são garantidas as intervenções contra-
ditórias de quem pede e de quem resiste ao pedido, 
com pleno acesso à instância judicial superior para 
eventual revisão da sentença emitida.  

 
Atentar, leitor, para o fato de que, na ausência 

de ameaça ou violação de direito, a petição é feita pe-
rante o Juiz de Família. Quando houver ameaça e vio-
lação de direitos peticiona-se (hipótese do artigo 98, 
ver comentário), perante o Juiz da Infância e da Juven-
tude. Relembrando sempre que este já deve ter aban-
donado há muito aquela praxe de instaurar procedi-
mento para verificação de situação irregular, coisa do 
há muito revogado, abolido, extinto código de meno-
res e incompatível com os princípios republicanos do 
Estatuto e com as regras (novas praxes) dos ritos pre-
vistos nos artigos 155, 165 e 194 deste último. Lem-
brar também, leitor, que o juiz de família não é mais 
aquele juiz que apenas cuidava das famílias ricas. 
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Art. 23 - A falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.  
 
PARAGRAFO ÚNICO - Não existindo outro motivo que por si 
só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente 
serão mantidos em sua família de origem, a qual deverá obriga-
toriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 
 

No tempo do código de menores de 1979, uma 
das razões pelas quais uma criança ou um adolescente 
era legalmente rotulado como em situação irregular, 
era a de ser pobre. Era o tempo em que se dizia aqui 
que somente quando fôssemos um país justo podería-
mos garantir direitos a pessoas pobres nas comunida-
des urbanas, rurais e indígenas. 
 

Agora, por este artigo 23, dizemos que somen-
te garantindo, caso a caso, o direito de criança pobre 
permanecer sob a guarda de pai e mãe, em comunida-
des urbanas, rurais e indígenas, apoiados por auxilio 
financeiro, e orientados por profissionais competentes, 
estaremos construindo, aqui e agora, um país justo. 
 

Com este artigo 23 proibimos que se retire cri-
ança da guarda de pai e mãe por simples razão de po-
breza. Se o caso for de pobreza, e houver necessidade, 
a criança e o adolescente deverão ser mantidos sob o 
poder familiar de pai e mãe protegidos com recursos 
do Fundo Municipal (o qual deve garantir percentual 
obrigatório para o regime de guarda) e orientados por 
profissional que executa um programa de orientação e 
apoio sócio-familiar nos termos do artigo 90. 
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É para isso que está prevista a existência do 
Fundo: manter crianças em suas famílias, e, não, fi-
nanciar depósitos institucionalizadores, massificado-
res, coletivizantes, que violam direitos de crianças e 
adolescentes e concentram problemas mentais, ambi-
entais e sociais gravíssimos. Direito... alterativo. Não 
confundir, jamais, com Direito alternativo. As comu-
nidades urbanas, rurais e indígenas devem controlar, 
no Conselho Municipal, a garantia de que o Fundo 
Municipal reserve, obrigatoriamente (obrigação cons-
titucional, artigo 227, 3º, VI) percentual de recursos 
para subsidiar a guarda de criança ou adolescente… 
em família. Seja com guardião parente ou estranho.  

 
Se o Fundo não contiver essa reserva de recur-

sos para o acolhimento sob a forma da guarda, as as-
sociações legitimadas (artigo 210, III, ver comentário) 
das comunidades urbanas, rurais e indígenas devem 
entrar com ação pública para promover o ajuste dos 
recursos do Fundo às regras de proteção integral do 
Estatuto. Notar, leitor, que a comunidade que sabe se 
organizar para a cidadania adquire, no Direito altera-
tivo, a mesma competência do Ministério Público, a-
través desse artigo 210.  

 
Os promotores de justiça republicanos adoram 

ajudar associações a se prepararem para o exercício 
dessa competência. Promotores autocratas detestam 
essa concorrência, e tendem a manter as associações, 
segundo a opinião deles, no seu devido lugar: obe-
dientes às ordens da autocracia. 
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 Art. 24 - A perda e a suspensão do poder familiar serão decreta-
das judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos 
previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descum-
primento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o 
Art. 22.  
 

Eis aqui, leitor, outro exemplo típico da altera-
ção produzida nas regras do antigo regime rotulador, 
excludente e discriminador de crianças e adolescentes. 
 

O sistema de proteção integral a que nos refe-
rimos, no artigo primeiro do Estatuto, significa que as 
comunidades urbanas, rurais e indígenas têm o direito 
de conhecerem os meios, os instrumentos, as ferra-
mentas constantes do Livro II, para que não haja ame-
aça ou violação de direitos de crianças e adolescentes.  
 

No parágrafo único do artigo 148 o leitor vai 
encontrar a regra de que o Juiz da infância e da juven-
tude é competente para apreciar casos de guarda, tute-
la, e destituição ou mudança no Poder familiar, nas hi-
póteses do artigo 98. As hipóteses do artigo 98 são 
aquelas em que há ameaça ou violação desses direi-
tos.  
 

Logo, o sistema social de proteção integral, 
nos termos do artigo 1.513 do Código Civil (ver co-
mentário ao artigo 16, VII, e ao artigo 90, III do Esta-
tuto), que é o sistema que existe sem ameaças ou vio-
lações de direitos, é aquele em que, quando há neces-
sidade de alguma mudança na guarda ou na tutela, a 
Vara Judicial competente é a... Vara de Família. Não 
se deve confundir criança com necessidade de atenção 
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social, psicológica, pedagógica, jurídica, médica, com 
criança ameaçada ou violada em seus direitos (amea-
ça, ou violação, integra a hipótese do artigo 98).  
 

Acabou, leitor, a época em que o Juiz de Famí-
lia era o Juiz dos ricos e o superado juiz de menores 
(juiz de exceção) era o juiz... dos pobres. A alteração, 
aí, consiste em garantir que ricos e pobres (sob a ga-
rantia da não-ameaça e da não violação de direitos) 
têm o direito de ver suas demandas judiciais aprecia-
das na Vara de Família, quando houver necessidade. 
Ter necessidade não é igual a ter direito violado. Ter 
necessidade não atendida corretamente significa ter 
direito violado.  

 
Em compensação, quando há ameaça ou viola-

ção, sendo os pais e os filhos, ricos ou pobres, a com-
petente é a Vara da Infância e da Juventude. O princí-
pio básico do Poder Judiciário é o de que ele é um Po-
der republicano que age sob o princípio da inércia ini-
cial (só se move quando provocado em sua jurisdição 
através de correta petição inicial). Cabe ao advogado e 
ao assistente social (da linha de ação denominada 
proteção jurídico-social prevista no artigo 87, V), ori-
entarem e apoiarem à família para provocar a jurisdi-
ção da Vara de Família quando não há ameaça e vio-
lação de direito.  

 
Para tanto, o programa de orientação e apoio 

(artigo 90, I) e o programa de colocação familiar (ar-
tigo 90, III) devem habilitar assistentes sociais, psicó-
logos e advogados a se tornarem especialistas, peritos, 
altamente preparados para essa garantia de não dis-
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criminação, de não rotulação e de não exclusão. E 
orientarem e apoiarem necessitados para eventuais in-
tervenções judiciais. Essa garantia de orientação e a-
poio profissional habilitado é a única a fazer com que 
não haja ameaça e violação. É a única a garantir... 
proteção integral. 
 

Seção II - Da Família Natural 
 
Art. 25 - Entende-se por família natural a comunidade formada 
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.  
 
Art. 26 - Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reco-
nhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio ter-
mo de nascimento.  Por testamento, mediante escritura ou outro 
documento público, qualquer que seja a origem da filiação.  
 
PARAGRAFO ÚNICO - O reconhecimento pode preceder o nas-
cimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descen-
dentes.  
 
Art. 27 - O reconhecimento do estado de filiação é direito perso-
nalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 
contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, obser-
vado o segredo de Justiça. 
 

Essas regras, antes de serem legais pelo Estatu-
to, são princípios Constitucionais republicanos (artigo 
226 da Constituição). Trata-se de sofisticados princí-
pios que respeitam até às últimas conseqüências os ou-
tros princípios da não-discriminação, da não-
rotulação e da não-exclusão cidadã. 
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Seção III - Da Família Substituta  
 

Subseção I - Disposições gerais 
 
Art. 28 - A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídi-
ca da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.  
 
§ 1º - Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser 
previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada.  
 
§ 2º - Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de pa-
rentesco e a relação da afinidade ou de afetividade, a fim de evi-
tar ou minorar as conseqüências decorrentes da medida.  
 

A guarda e a tutela são atributos do que antes 
respondia pelo nome de pátrio poder (e em tempo 
mais remoto ainda, os romanos chamavam de patria 
potestas). Esse poder, fora exclusividade primitiva do 
pai, o qual, no desenvolvimento histórico (etapa do 
Direito do Desenvolvimento Humano), passou a ser 
auxiliado pela mãe. Agora, a guarda e a tutela são a-
tributos do poder familiar, exercido igualmente por 
pai e mãe, sejam esse pai e essa mãe casados ou não, 
vivendo juntos ou não. Esse modelo é avançado em 
termos de Direito Comparado, no início do Século 
XXI. 
 

Pois bem, o que diz esse artigo 28? Diz que 
quando os dois, pai e mãe, não têm condições de exer-
cer esse poder familiar, a guarda ou a tutela, ou o pró-
prio poder familiar, podem passar para outra pessoa. 
Essa pessoa deve, de preferência, ser um parente, nos 
termos do Código Civil, começando pelos avós, no 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 101 

caso de guarda e ou tutela (está proibida a adoção pe-
los avós, pois eles devem assumir a tutela quando ne-
cessário, para que não se desloque, de forma fraudada, 
a linha de sucessão hereditária: avô ou avó que adotas-
sem neto para fazer dele, seu beneficiário ou herdeiro 
direto, em detrimento dos outros netos.).  
 

Os programas de orientação e apoio (artigo 90, 
I) e de colocação familiar (artigo 90, III) devem pre-
parar profissionais de forma competente, para habilitá-
los a orientar e apoiar pais, parentes e estranhos para o 
exercício da guarda e da tutela. E para que, quando 
necessária alteração na guarda ou na tutela, isso seja 
feito, na Vara de Família, pois não se quer nunca que 
haja ameaça ou violação de direitos, o que levaria a 
questão para a Vara da Infância e da Juventude, esta 
última devendo ser acionada na exata medida em que 
venham a ocorrer as hipóteses do artigo 98. 
 

Art. 29 - Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa 
que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a nature-
za da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. 
 

Como a colocação familiar significa mudança 
de status da criança na família, seja na guarda, seja na 
tutela, seja na adoção, ela só pode ser feita no âmbito 
do Judiciário que é um Poder que necessariamente 
opera sob o princípio do devido processo legal. Ela 
supõe também necessariamente o princípio do contra-
ditório, através do qual, os interessados têm, neste ar-
tigo, a regra para que certas colocações familiares não 
se façam. 
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 Art. 30 - A colocação em família substituta não admitirá trans-
ferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades go-
vernamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial. 
 

Notar, leitor, que mesmo com o princípio da 
não-rotulação para não discriminar nem excluir os di-
reitos de cidadania (ver comentário ao artigo 98), mui-
tos inventaram novos rótulos, como os da pessoa em 
situação de risco, ou em conflito com a lei. Pois foram 
esses mesmos desavisados que reinventaram uma tal 
de família acolhedora, fora dos critérios dos institutos 
da guarda, da tutela ou da adoção. Os nomes jurídicos 
corretos (aos nomes jurídicos, os juristas denominam 
nomen juris), quer dizer, os nomen juris para essas hi-
póteses são ou de colocação em família substituta (ar-
tigo 28 do Estatuto) ou colocação familiar (artigo 90, 
III).  
 

Seu significado é colocar a criança sob a res-
ponsabilidade civil pessoal, individual, de uma pessoa, 
pois essa pessoa será o guardião, o tutor, ou o pai ou 
mãe da criança ou a do adolescente posto sob esse re-
gime. Quem acolhe não é uma família (nem é, moder-
namente, o Estado. Estado tutelar criança é coisa ob-
soleta. Cabe ao Estado moderno tutelar o direito que a 
criança tem de ter um tutor pessoal, ou, provisoria-
mente, de ter um guardião pessoal). O regime de abri-
go é hoje uma forma de acolhimento, de um pequeno 
grupo de crianças, sob o instituto da guarda. O res-
ponsável pelo regime de abrigo é um... guardião pes-
soal de um pequeno grupo de crianças,  

 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 103 

Em todos esses regimes, o que se tem é uma 
pessoa individualizada, responsável, que será ou o 
guardião, ou o tutor, ou o pai ou mãe. Essa responsabi-
lidade individual é tão precisa e importante, que atra-
vés desse artigo 30, fica proibida a entrega do pupilo a 
terceiros sem autorização judicial, ou seja, sem o de-
vido processo legal. 
 

 Art. 31 - A colocação em família substituta estrangeira constitui 
medida excepcional, somente admissível na modalidade de ado-
ção.  
 

Nós acabamos, no Brasil, com as regras não 
controladas que permitiam comércio ou venda de cri-
anças. A regra de excepcionalidade deixa claro que 
não se aceita mais a existência rotineira de programas 
de colocação familiar sob a forma da adoção por es-
trangeiros.  
 

Criança deve ser mantida em sua família nu-
clear (sob a guarda de pai e mãe), se necessário sob 
auxilio financeiro em programa de orientação e apoio 
(apoio financeiro e orientação profissional), previsto 
no artigo 23, com recursos do Fundo, aplicando-se 
sempre as regras do § 2º do artigo 260, para subsídio 
financeiro, e § único do artigo 261, relativo a repasse 
de verba para municípios, sem burocracia e sem com-
plicações, pelos Fundos federal e estadual (ver comen-
tários).  
 

É constitucionalmente obrigatório (artigo 227, 
3º, VI da Constituição Republicana) que o Conselho 
Municipal defina percentual do Fundo Municipal para 
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o acolhimento de criança ou adolescente, sob a forma 
de guarda. As comunidades urbanas, rurais e indíge-
nas devem organizar-se em associações, com os pode-
res previstos no artigo 210 (ver comentário) para essa 
exigência. 
 

A segunda hipótese é a tutela por pessoa da 
família extensa, quer dizer, por parente (colocação na 
família extensa), preferencialmente por avós, segundo 
artigo 1.731 do Código Civil, pessoa essa escolhida 
pelo próprio pai ou mãe, sem ameaça ou violação, pe-
rante a Vara de Família. Pai e mãe têm direito de re-
ceber proteção jurídico-social (prevista no artigo 87, 
V do Estatuto) por advogado (proteção jurídica) e so-
cial (por assistente social), para que não haja ameaça 
e violação de direitos. Não havendo ameaça ou viola-
ção, a competência é do Juiz de Família.  
 

Infelizmente, pode haver ameaça ou violação, 
quando a conduta de pai e mãe venha a caracterizar 
crime contra a assistência familiar previsto entre os ar-
tigos 244 e 247 do Código Penal (por exemplo, crime 
de abandono material ou intelectual), ou o crime de 
maus-tratos previsto no artigo 136 do mesmo Código. 
Nessa hipótese, boletim de ocorrência deve ser provi-
denciado para abertura de inquérito policial perante o 
delegado de polícia (o qual, se e quando necessário) 
apresentará o indiciado ao promotor para eventual de-
núncia perante a Vara Criminal.  

 
Dá para notar, leitor, que na ausência de crime, 

respeita-se a proibição de intervenção na convivência 
familiar, garantida no artigo 1.513 do Código Civil. E, 
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se há suspeita de crime, a autoridade interventora, para 
investigar, respeitados os direitos individuais, é o de-
legado de polícia. O promotor, diante das provas co-
lhidas no inquérito policial, pode denunciar o acusado 
ou a acusada (os pais) perante a Vara Criminal. Pode 
peticionar ao Juiz da Infância e da Juventude para mu-
dança da guarda e da tutela (com os ritos dos artigos 
155 e ou 165).  

 
Sem inquérito policial é impensável que o 

promotor adote esses pedidos ao Juiz da Infância e da 
Juventude. Vale o princípio do artigo 1.513 do Código 
Civil (ver comentário ao artigo 16, VII). O normal, 
quer dizer, a proteção integral, leitor, é que os pro-
blemas de colocação familiar se resolvam sem amea-
ça ou violação, perante a Vara de Família (sempre sob 
a forma da tutela e, provisoriamente, quando necessá-
rio, com a transferência da guarda de pai e ou mãe 
para parente ou estranho). 

 
A eventual proteção da criança sob o regime de 

abrigo pode se dar não por culpa de pai e ou mãe, mas 
por incidentes que escapam à vontade dos genitores. 
Quando necessária a colocação familiar fora do ambi-
ente familiar normal da criança, ela deve ser feita pre-
ferencialmente na comunidade urbana, rural ou indí-
gena em que vive, e sempre no território nacional. A 
regra do artigo 31 é clara: Adoção internacional só é 
aceita excepcionalmente. Jamais como rotina.  
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Art. 32 - Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará 
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, medi-
ante termo nos autos.  
 

Esse artigo 32 existe para expressar claramente 
a regra de que o encargo da guarda e da tutela é um 
encargo pessoal, individualizador, não coletivizante, 
não massificador, o que deixa evidente que famílias 
acolhedoras, não individualizadoras do encargo da 
guarda, são ilegais. 
  

Subseção II - Da guarda 
 
Art. 33 - A guarda obriga à prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu 
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 
  

Notar, leitor, que pusemos na regra um princí-
pio da proteção integral a tal ponto individualizador, 
que a regra aí expressa deixa indubitável o fato de que 
a guarda confere, ao guardião, o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive pai e mãe. No Livro II, onde estão 
os meios para fazer valer as regras do Livro I, puse-
mos as regras para fazer com que esse guardião, mes-
mo em regime de abrigo, cumpra seus encargos. In-
clusive o de opor-se a terceiros, quando necessário. 
 

Como se verá, nos artigos 93, 92 e 101, pará-
grafo, estão os meios através dos quais se efetiva o di-
reito de receber proteção jurídico-social (artigo 87, V) 
e orientação e apoio sócio-familiar (artigo 90, I) por 
assistente social (orientação e apoio social) e por ad-
vogado (orientação jurídica). Só assim terá, o guardi-
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ão, amplas condições de, quando necessitar, receber 
orientação e apoio especializado para cumprir esse de-
ver de prestação de assistência material, moral e edu-
cacional.  
 

§ 1º - A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo 
ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de 
tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 
 

O leitor pode aqui observar o cuidado com que 
o povo brasileiro deixa expressa a regra de que, fora 
do exercício do poder familiar a guarda (sendo ela um 
atributo do poder familiar) é um instituto para regula-
rizar a posse de fato de criança e adolescente, em situ-
ação de urgência, em condição de excepcionalidade. O 
normal é que, sem ameaça ou violação de seus direi-
tos, criança e adolescente estejam sempre sob a guar-
da de seu pai, sua mãe, ou de um tutor (tutor esse que 
deve ser livremente nomeado por pai e mãe, quando 
for o caso, nos termos do artigo 1.729 do Código Ci-
vil). 
 

Mas eventualmente a criança pode vir a estar 
sob a guarda de fato de alguém, parente ou estranho, 
ou, nos termos do artigo 93, em regime de abrigo 
(pois o abrigo é situação de fato, de emergência, abri-
go é pronto-socorro social, vale repetir, leitor, porque 
a prática ilegal da regra velha revogada tem contami-
nado, de forma prejudicial, a regra nova: abrigo é um 
regime de... pronto socorro social, até que seu respon-
sável – o responsável pelo regime de abrigo – peticio-
ne ao juiz, se for o caso, nos termos do artigo 165, e 
regularize a guarda como consta deste artigo 33).  
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Essa eventualidade da guarda de fato se dá, ge-

ralmente, quando pai e mãe (por uma razão ou outra) 
não nomeiam tutor, ou não aderem a um pedido de tu-
tela feito por parente ou estranho de confiança (ver ar-
tigo 165). Repetindo, pai e mãe devem, em condições 
normais de proteção integral, leitor, ser sempre orien-
tados e apoiados por assistente social e advogado, pro-
fissionais estes obrigatoriamente garantidos pela polí-
tica de assistência social (artigos 87 e 90). No caso da 
adoção por estrangeiros, ela é excepcional, sendo a re-
gra da guarda pelo adotante a prevista no artigo 46. 

 
Agora, leitor, um dos cuidados previstos na e-

laboração do Estatuto, para que se evite a exploração 
de adolescente que saia de seu município para traba-
lhar: Nos termos do artigo sétimo, XXXIII da 
Constituição Republicana, está proibido qualquer tra-
balho a quem tem menos de dezesseis anos, a não ser 
na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos. 
Então, só pode ser contratado, como empregado do-
méstico, quem tem entre dezesseis e dezoito anos 
(quem tem mais de dezoito, é autônomo para contratar 
como quiser, nos termos da lei civil).  

 
No artigo 248 do Estatuto estatuímos a regra 

de que pratica infração administrativa, sujeita a multa 
(segundo o rito do artigo 194), a pessoa que traz ado-
lescente de outro município para serviço doméstico, 
sem regularizar a guarda junto à Justiça. No Estatuto 
somos claros: Somente quando há ameaça ou violação 
de direitos (artigo 148, parágrafo único, “a”) a Vara 
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Especializada da Infância e da Juventude é competente 
para conhecer de pedidos de guarda. 
 

§ 2º - Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de 
tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a 
falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 
direito de representação para a prática de atos determinados.  
 

 
Esta regra acompanha o princípio da provisori-

edade da guarda (permanentes - cada um com regras 
próprias - são o poder familiar e a tutela). Há, porém, 
situações concretas, específicas, cuja posse de fato da 
criança por parente ou estranho, por impossibilidade 
da presença dos pais, recomenda essa instituição de 
guarda para a prática de certos atos. Cada caso é um 
caso, com peculiaridades próprias. Mantém-se a regra 
geral: Não havendo ameaça ou violação de direitos, a 
competência é da Vara de Família. O dever geral (pro-
teção integral) é o de que não haja ameaça e violação 
de direitos. E se respeite o artigo 1.513 do Código Ci-
vil. 
 

§ 3º - A guarda confere à criança ou adolescente a condição de 
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive pre-
videnciários.  
 

Essa regra expressa um daqueles aspectos al-
terativos fundamentais do novo Direito, que não é um 
Direito (conjunto de direitos e deveres) “de menores” 
em que crianças eram recolhidas em depósitos públi-
cos sob a tutela (logo, sob a guarda) do Estado. O 
princípio é o da individualização do atendimento no 
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sistema de proteção integral por uma pessoa individu-
al, autônoma, livre para prestar assistência material, 
moral e educacional.  

 
A garantia da individualização máxima e com-

pleta está expressa através da regra deste inciso 3º: O 
pupilo sob o regime da guarda é dependente do guar-
dião, para todos os fins e efeitos de Direito. E esse 
guardião, para melhor dar assistência material, moral e 
educacional, pode até se opor a terceiros, sob a regra 
do artigo 33. 
 

O leitor pode aquilatar da importância das téc-
nicas diluidoras de problemas sociais adotadas por 
nós com o Estatuto, de que é exemplo fundamental a 
regra deste inciso. Ser dependente do guardião (lem-
brar que no regime de abrigo o pupilo está sob a guar-
da, sob a dependência, de um guardião) é a condição 
essencial para o atendimento pessoal, individualizado, 
respeitador absoluto de direitos e deveres.  

 
Contra toda forma de institucionalização física, 

moral e educacional de criança ou adolescente (contra 
ameaças e violações à saúde física, mental, social e 
ambiental que caracterizavam o antigo sistema de ins-
titucionalização forçada, o qual concentrava proble-
mas em vez de dilui-los).  
 

Notar, leitor, que os antigos depósitos de “me-
nores”, concentradores de crianças e adolescentes, 
chamados “abrigos”, ou “casas do menor”, ou “tria-
gens”, ou os novos, como as rotuladoras “casas de 
passagem”, etc. que eventualmente persistam hoje 
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são... ilegais. As comunidades urbanas, rurais e indí-
genas devem batalhar para transformar esses depósitos 
concentradores de problemas sociais em atendimento 
no regime de abrigo (sob o instituto da guarda). Este, 
sim, diluidor de problemas sociais. Ver comentários 
aos artigos 93, 92 e parágrafo do artigo 101 (a melhor 
ordem de leitura, para boa compreensão sistêmica, é 
essa: primeiro ler o 93, depois o 92, depois o 
parágrafo do 101). 
 
 Um inteligente sistema de guarda no regime de 
abrigo, leitor, estritamente organizado segundo as re-
gras deste § 3º, faz passar o atendimento da política de 
assistência social para a política de previdência soci-
al, etapa de evolução do sistema para um estágio (um 
up grade) superior. Dá para perceber, leitor, as heurís-
ticas possibilidades da competente utilização do Direi-
to do Desenvolvimento Humano, no âmbito social?  
 
 

Art. 34 - O Poder Público estimulará, através de assistência jurí-
dica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de 
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. 
 

Esta regra reproduz o princípio do artigo 227, 
3º, VI que pusemos na Constituição Republicana. En-
tre os meios para se alcançar esse fim de garantia da 
guarda individualizadora contra o depósito massifica-
dor, prevemos, no Livro II (artigo 88, IV) o Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente.  
 

Nesse Fundo é obrigatória a previsão de um 
percentual para o fim de garantir o acolhimento, sob a 
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forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
vítima do crime de abandono previsto nos artigos 133, 
244 e 246 do Código Penal. 
 

Se do Fundo não consta essa previsão de recur-
sos para a guarda, cabe ação civil pública movida pe-
lo promotor de justiça ou por associação legalmente 
instituída, nos termos do artigo 210, I e III (ver co-
mentários). As comunidades urbanas, rurais e indíge-
nas devem aprender a organizar essas associações para 
nelas ter um meio, um instrumento, uma ferramenta 
para fazerem o ajuste das autoridades municipais às 
regras de proteção integral. 

 
Ver comentários ao artigo 87, V, leitor, para 

detalhes sobre a proteção jurídico-social, sem a qual 
não há como garantir os direitos previstos neste artigo 
34. Notar também que abandonado, na acepção mo-
derna, é ser vítima das modalidades previstas em lei 
para o crime de abandono, das quais são exemplos os 
crimes de abandono material (artigo 244) e abandono 
intelectual (artigo 246) do Código Penal. 

  
Art. 35 - A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, medi-
ante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.  
 

Essa regra decorre do princípio de que a guar-
da, fora do exercício do Poder familiar é, por sua natu-
reza, provisória. É tautologia e redundância falar em 
guarda provisória. A guarda, fora do poder familiar é, 
por definição... provisória. Ou falar em abrigo provi-
sório. Por definição, regime de abrigo é... provisório. 
Há duas hipóteses para a revogação da guarda: 
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1. Nas condições de normalidade na proteção inte-

gral, a competência é do juiz que responde pela 
Vara de Família.  

   
2. Quando houve ameaça ou violação de direitos (ar-

tigos 98 e parágrafo único do artigo 148 do Estatu-
to) a competência é do juiz responsável pela Vara 
da Infância e da Juventude.  

 
O rito é o do artigo 165 (ver comentários), sob 

a regra do artigo 152, que prevê a aplicação subsidia-
ria das normas processuais previstas no Código de 
Processo Civil. 
 

Subseção III - da tutela 
Art. 36 - A tutela será deferida, nos temos da lei civil, a pessoa de 
até dezoito anos incompletos. 
 

A idade era de vinte e um anos. Com o novo 
critério de maioridade civil, foi rebaixada pelo Código 
Civil de 2.002 para dezoito anos. Vale a regra de que 
na normalidade da proteção integral, nos termos da 
“lei civil”, sob o princípio do artigo 1.513 do Código 
Civil, a competência é da Vara de Família. Havendo 
ameaça ou violação de direitos, é da Vara da Infância 
e da Juventude, segundo a regra do artigo 148, 
parágrafo único, “a” e “b”. 
 

 PARÁGRAFO ÚNICO — O deferimento da tutela pressupõe a 
prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e 
implica necessariamente o dever de guarda.  
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Essa regra tem a ver com o caráter mais per-
manente da tutela e com a característica da guarda de 
ser um atributo do poder familiar. Perdido ou suspen-
so o poder familiar, a guarda passa necessariamente 
para o tutor nomeado por pai e mãe nos termos do ar-
tigo 1.729 do Código civil, ou instituída pelo Juiz da 
Infância e da Juventude segundo petição feita pelo in-
teressado ou pelo promotor de justiça, nos termos dos 
artigos 155 ou 165 do Estatuto (ver comentários). 
 

Art. 37 - A especialização de hipoteca legal será dispensada, 
sempre que o tutelado não possuir bens ou rendimentos ou por 
qualquer outro motivo relevante.  
 
PARÁGRAFO UNICO - A especialização de hipoteca legal será 
também dispensada se os bens, porventura existentes em nome 
do tutelado, constarem de instrumento público, devidamente re-
gistrado no registro de imóveis, ou se os rendimentos forem sufi-
cientes apenas para a mantença do tutelado, não havendo sobra 
significativa ou provável.  
 

O artigo 37 e seu parágrafo decorrem da carac-
terística do instituto da tutela de incluir a administra-
ção de eventuais bens do tutelado. Com o novo Direi-
to, deixa de ser verdade que a tutela seja instituto apli-
cável a problemas familiares de crianças ricas e os de-
pósitos públicos do Estado a problemas de pobres, mi-
seráveis, excluídos (daí, a expressão porventura apos-
ta neste artigo). Com ou sem bens, a primeira opção 
para problemas de crianças pobres, sem que se crie ro-
tulação, discriminação ou exclusão, é a de orientar e 
apoiar pai e mãe para que, se for o caso, institua os 
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avós, parentes ou estranhos, como tutores. Com ou 
sem bens. Ver comentários ao artigo 90, III. 

 
Art. 38 - Aplica-se à destituição da tutela o disposto no Art. 24. 
 

O artigo 24 deixa absolutamente claro que a 
normalidade da proteção integral é exercida nos ter-
mos da lei civil em tudo que se refere a manutenção, 
alteração ou revogação do poder familiar. Nos termos 
da lei civil (ver comentário ao artigo 1.513 do Código 
Civil no artigo 165 do Estatuto). E que a alteração da 
condição do poder familiar e da tutela só são admissí-
veis no âmbito do devido processo legal, com aquies-
cência ou ampla defesa de pai, mãe e tutor, seja peran-
te a Vara de família, no caso de proteção integral, seja 
perante a Vara da Infância e da Juventude, no caso de 
ameaça ou violação de direitos. 
 

 Subseção IV - Da adoção 
 
Art. 39 - A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo 
o disposto, nesta Lei.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada a adoção por procuração.  
 

É fundamental observar que, nos termos desta 
lei, o Juiz da Infância e da Juventude é competente 
para apreciar casos de adoção, segundo o rito previsto 
no artigo 165 do Estatuto. A hipótese adotada na reda-
ção do Estatuto é a da presunção de que a mudança 
radical do poder familiar (não necessariamente nas hi-
póteses da guarda ou da tutela) implica em real ou po-
tencial forma de ameaça aos direitos dos filhos.  
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Notar, leitor, que a competência da Justiça da 

Infância e da Juventude para a adoção (inciso III do 
artigo 148), nós a pusemos no corpo do artigo. Já, a 
competência para conhecer de pedidos de guarda e tu-
tela e conhecer de ações de destituição do pátrio po-
der, perda ou modificação da tutela ou guarda, nós a 
pusemos no parágrafo único, que trata das hipóteses 
de ameaça ou violação de direitos (artigo 98). 
  

Art. 40 - O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à 
data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos ado-
tantes.  
 

Importante atentar para o fato de que, na prote-
ção integral, pai e mãe são os titulares naturais da 
nomeação de tutor para seu filho (artigo 1.729 do 
Código Civil), ou com poderes de concordar com tute-
la proposta pelos avós, ou demais parentes. Nos ter-
mos deste artigo 40, essa tutela pode vir a ser, posteri-
ormente, transformada em adoção. Observar também 
que a família tem o direito de receber orientação e a-
poio de advogado e assistente social, nos termos dos 
artigos 87, V, e 90, I e III (ver comentários). Juiz e 
promotor não são assessores jurídicos de ninguém. 
 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 117 

Art. 41 - A adoção atribuiu a condição de filho ao adotado, com 
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o 
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais.  
 
§ 1º - Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, 
mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou 
concubino do adotante e os respectivos parentes.  
 
§ 2º - É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus des-
cendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais 
até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária.  
 

Essas regras explicam-se por si mesmas. 
 

Art. 42 - Podem adotar os maiores de vinte e um anos, indepen-
dentemente de estado civil.  
 
§ 1º - Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.  
 

Essa regra existe para impedir fraude na ado-
ção por avós e irmãos, o que deslocaria a vocação su-
cessória, ou o gozo de benefícios (por exemplo, bene-
fícios de previdência social, planos de saúde, etc.), em 
possível detrimento dos interesses de alguns netos so-
bre outros. Avós e irmãos podem ser tutores de seus 
netos e irmãos. E essa possibilidade deve ser acionada 
para a garantia de direitos e de deveres. 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 118 

§ 2º - A adoção por ambos os cônjuges ou concubinos poderá ser 
formalizada, desde que um deles tenha completado vinte e um 
anos de idade, comprovada a estabilidade da família.  
 
§ 3º - O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho 
do que o adotando.  
 
§ 4º - Os divorciados e os judicialmente separados poderão ado-
tar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o 
regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido 
iniciado na constância da sociedade conjugal.  
 
§ 5º - A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequí-
voca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do proce-
dimento, antes de prolatada a sentença.  
 
Art. 43 - A adoção será deferida quando apresentar reais vanta-
gens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.  
 
Art. 44 - Enquanto não der conta de sua administração e saldar o 
seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o 
curatelado.  
 
Art. 45 - A adoção depende do consentimento dos pais ou do re-
presentante legal do adotando.  
 
§ 1º - O consentimento será dispensado em relação à criança ou 
adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido desti-
tuídos do poder familiar.  
 
§ 2º - Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, 
será também necessário o seu consentimento.  
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Art. 46 - A adoção será precedida de estágio de convivência com 
a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária 
fixar, observadas as peculiaridades do caso.  
 
§ 1º - O estágio de convivência poderá ser dispensado se o ado-
tando não tiver mais de um ano de idade ou se, qualquer que seja 
a sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo 
suficiente para se poder avaliar a conveniência da constituição do 
vínculo.  
 
§ 2º - Em caso de adoção por estrangeiro residente ou domicilia-
do fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território 
nacional, será de no mínimo quinze dias para crianças de até dois 
anos de idade, e de no mínimo trinta dias quando se tratar de 
adotando acima de dois anos de idade.  
 
Art. 47 - O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, 
que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não 
se fornecerá certidão.  
 
§ 1º - A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, 
bem como o nome de seus ascendentes.  
 
§ 2º - O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o regis-
tro original do adotado.  
 
§ 3º - Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar 
nas certidões do registro.  
 
§ 4º - A critério da autoridade judiciária, poderá ser fornecida 
certidão para a salvaguarda de direitos.  
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§ 5º - A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a 
pedido deste, poderá determinar a modificação do prenome.  
 
§ 6º - A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julga-
do da sentença, exceto na hipótese prevista no Art. 42, § 5º, caso 
em que terá força retroativa à data do óbito.  
 

Considerar, leitor, o caráter de excepcionalida-
de da adoção por estrangeiro residente fora do país. 
Notar, leitor, que todas essas regras tem a ver com o 
respeito absoluto ao princípio de não-rotulação, que 
visa à não-discriminação, de forma a evitar toda for-
ma de exclusão cidadã.  
 

Art. 48 - A adoção é irrevogável.  
 

Não existe, leitor, a figura antiga, excludente 
da cidadania, obsoleta, superada, discriminadora, da 
devolução de crianças pobres adotadas. Não se devol-
ve adotado. Adotado, segundo o Direito alterativo re-
presentado pelos princípios constitucionais e as regras 
do Estatuto, é filho. Filho, sem adjetivos, garantidos 
todos os direitos de ser filho de alguém. “Devolver” fi-
lho adotado equivale ao crime de abandono (artigos 
133 e 244 do Código Penal). 
 

Eventual impossibilidade do exercício desse 
poder familiar instituído por sentença judicial deve dar 
lugar a processo judicial, para perda do poder famili-
ar, nos termos dos artigos 155 e 165 (ver comentári-
os). 
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Art. 49 - A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar 
dos pais naturais.  
 

A expressa redação desse artigo visa a deixar 
claro que não há filho adotado. Há filho, sem adjetivo. 
 

Art. 50 - A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou 
foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condi-
ções de serem adotados e outro de pessoas interessadas na ado-
ção.  
 

Essa lista é fundamental para garantir os mais 
importantes princípios gerais constitucionais de Direi-
to Público que são os princípios da publicidade, da le-
galidade, da impessoalidade e da moralidade (artigo 
37 da Constituição). Existe para impedir toda e qual-
quer forma de ditadura do Poder Judiciário. O princí-
pio da publicidade não entra em choque com o institu-
to do segredo de Justiça. A lista e os critérios de sua 
construção são públicos, ainda que não devam ser di-
vulgados os detalhes de cada processo. 
 

§ 1º - O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta 
aos órgãos técnicos do Juizado, ouvido o Ministério Público.  
 

O leitor deve ter presente que no artigo 206 do 
Estatuto (ver comentários) garantimos aos pais, aos 
parentes e às crianças e adolescentes, a constituição de 
advogado para dar a proteção jurídica a toda vítima. 
Nesta hipótese deste artigo, ele estará atento para opor 
freios e contrapesos, eventualmente necessários, a 
toda forma de parcialidade no deferimento ou indefe-
rimento de inscrição, nessa lista. Cotejar essa regra, 
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leitor, com a inarredável linha de ação chamada pro-
teção jurídico-social previstas no artigo 87, V e no 
programa de colocação familiar do inciso III do artigo 
90.  
 

Considerar também que não podem mais exis-
tir depósitos públicos de crianças à disposição de jui-
zes. Há um lamentável artigo (1.734), incautamente 
aprovado pelo Congresso Nacional, do Código Civil 
de 2.002. Esse artigo, na lei civil por excelência, que é 
o Código Civil, trata de depósito público para crian-
ças, e por isso (ser lei civil, e tratar de depósito públi-
co contrário ao princípio da convivência familiar) vio-
la os princípios constitucionais. Desrespeita o princí-
pio da convivência familiar (o que torna esse artigo 
inconstitucional). E as regras de não rotulação, não 
discriminação e não exclusão cidadã do Estatuto. Es-
ses depósitos, por concentrarem crianças de forma 
massificadora, são essencialmente iatrogênicos (ver 
comentário ao Capítulo I do Título I, prévio ao artigo 
sétimo), causando graves ofensas à saúde mental, am-
biental e social das crianças neles enclausuradas.  

 
Sua existência enseja denúncia contra o juiz 

menorista (quer dizer, magistrado, sempre respeitável 
em sua magistratura, mas aplicador do revogado códi-
go de menores) que eventualmente os mantenha, por 
ofensa aos direitos à saúde mental e social, nos termos 
do artigo 208, e seguintes do Estatuto. Juiz que subor-
dina e tribunal que autoriza depósito de crianças per-
mitem a prática de dois crimes gravíssimos:  
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1. O crime de maus-tratos descrito no artigo 136 do 
Código Penal, por manterem crianças sob sua au-
toridade judicial violadas no direito à saúde men-
tal, social e ambiental por ausência individualiza-
dora de cuidados indispensáveis.  

 
2. O crime de prevaricação, previsto no artigo 319 

do Código Penal, por haverem deixado de prati-
car, indevidamente, ato de ofício (nomear guar-
dião individualizador da garantia de direitos), ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei (me-
ter criança em deposito concentrador de problemas 
sociais), para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal. 

 
O juiz e o tribunal, se esse for o lamentável ca-

so, devem ser – obedecido o princípio da legalidade - 
denunciados ao Conselho Nacional de Justiça, encar-
regado de fazer o ajuste dos juizes e tribunais às re-
gras da proteção social cidadã. 

 
Com as regras do regime de abrigo, crianças 

vítimas da perda do poder familiar ficam sob a guarda 
de um guardião. O guardião é o curador natural de seu 
pupilo com poderes de opor-se a terceiros, nos termos 
do artigo 33. Esse guardião prestará compromisso, 
quer dizer, fará um juramento público, de bem e fiel-
mente desempenhar o encargo que recebe, como prevê 
o artigo 32. É ele que, diluindo problemas, evita a 
massificação causada pelos obsoletos e iatrogênicos 
depósitos judiciais de seres humanos. 
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As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem cuidar para que, na organização dos programas 
em regime de abrigo, no Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente (que aprova e re-
gistra esse regime) haja reação a eventuais atitudes di-
tatoriais, autocráticas e corporativistas. 

 
Por exemplo, quando há insistência em manter 

iatrogênicos depósitos judiciais como os do tempo do 
menorismo. Ou quando o juiz, em vez de operar no 
devido processo legal para tutelar direitos, instaura os 
inconstitucionais procedimentos (que alguns denomi-
nam procedimentos “menoris”) para verificação de si-
tuação irregular, como era praxe no tempo do revo-
gado código de menores.  

 
E quando o juiz quer ser o tutor pessoal, auto-

crático, do guardião em regime de abrigo, podando as 
prerrogativas legais, individualizadoras, previstas no 
Estatuto para o guardião. O juiz republicano tutela di-
reitos, não tutela a pessoa da criança ou do adolescen-
te. Entre esses direitos da criança e do adolescente, o 
de terem um guardião pessoal. Individualizador. Com 
poder de se opor a terceiros. 

 
As organizações representativas da população, 

no Conselho Municipal ou fora dele, detém a possibi-
lidade, em último caso (para evitar lamentáveis even-
tos do passado), de denunciar o juiz à Corregedoria do 
Judiciário. Se a corregedoria mantiver o desvio não 
republicano por sentimento corporativista, há a hipóte-
se heróica, que a ninguém faz feliz. Apresentar o 
nome de todos (juiz e corregedores) ao Conselho 
Nacional de Justiça, para correção de graves e 
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cional de Justiça, para correção de graves e eventuais 
desvios, e até mesmo para prevenir corrupção, em 
procedimentos de adoção. O dever geral é não permitir 
lamentáveis ocorrências do passado. E, para tanto, u-
sar os meios, ferramentas, instrumentos previstos em 
lei. 
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§ 2º - Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer 
os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previs-
tas no Art. 29.  
 
Art. 51 - Cuidando-se de pedido de adoção formulado por es-
trangeiro residente ou domiciliado fora do País, observar-se-á o 
disposto no Art. 31.  
 
§ 1º - O candidato deverá comprovar, mediante documento ex-
pedido pela autoridade competente do respectivo domicílio, estar 
devidamente habilitado à adoção, consoante as leis do seu país, 
bem como apresentar estudo psico-social elaborado por agência 
especializada e credenciada no país de origem.  
 
§ 2º - A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público, poderá determinar a apresentação do texto 
pertinente à legislação estrangeira, acompanhado de prova da 
respectiva vigência.  
 
§ 3º - Os documentos em língua estrangeira serão juntados aos 
autos, devidamente autenticados pela autoridade consular, ob-
servados os tratados e convenções internacionais, e acompanha-
dos da respectiva tradução, por tradutor público juramentado.  
 
§ 4º - Antes de consumada a adoção não será permitida a saída 
do adotando do território nacional.  
 
Art. 52 - A adoção internacional poderá ser condicionada a estu-
do prévio e análise de uma comissão estadual judiciária de ado-
ção, que fornecerá o respectivo laudo de habilitação para instruir 
o processo competente.  
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PARAGRAFO ÚNICO - Competirá à comissão manter registro 
centralizado de interessados estrangeiros em adoção. 
 

Essas regras, todas, explicam-se por si mesmas. 
 
 

 CAPÍTULO IV - DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, 
AO ESPORTE E AO LAZER 

 
Neste capítulo pusemos regras que abrangem 

dois âmbitos em que direitos e deveres devem ser 
exercidos, num sistema de cidadania.  
 
1. Um âmbito tem a ver com o conjunto das partes 

que formam o sistema social em que as pessoas 
vivem. É o âmbito dos direitos e dos deveres difu-
sos que é aquele em que serviços públicos são or-
ganizados para que necessidades humanas sejam 
atendidas, na hora, no momento, no instante em 
que essas necessidades se manifestam. Nos termos 
deste capítulo, ter serviços para acesso das pessoas 
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, é dever 
da administração municipal (princípio da descen-
tralização político-administrativa) e direito das 
pessoas e das famílias nas comunidades urbanas, 
rurais e indígenas, cada uma delas, segundo suas 
peculiaridades locais. A não existência desses ser-
viços ou sua organização irregular caracteriza vio-
lação de direitos… difusos, e expõe o prefeito mu-
nicipal e sua equipe de auxiliares às ações de res-
ponsabilidade por ofensa a direitos, previstas a 
partir do artigo 208, no Livro II do Estatuto (ver 
comentários).  
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2. Outro âmbito dos direitos e deveres tem a ver, não 

sob a perspectiva do conjunto, como nos direitos e 
deveres difusos. Cuida-se do indivíduo, da pessoa, 
do caso concreto em que direitos e deveres são 
exercidos. Tem a ver com o acesso das pessoas 
aos serviços que atendem necessidades básicas na 
hora e na condição em que esse acesso convém à 
cidadania e, nunca, sob a conveniência da buro-
cracia que ameaça e viola direitos.  

 
A ausência desse duplo enfoque expõe comu-

nidades, famílias, crianças e adolescentes ao sistema 
de anticidadania. A anticidadania gera agressões, vio-
lência e terror. Ela opera sob a influência da burocra-
cia que maltrata, sob a influência dos bandos, das qua-
drilhas, do tráfico e do crime organizado, nas comuni-
dades urbanas, rurais e indígenas.  
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Art. 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visan-
do ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exer-
cício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-
se-lhes: 
 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores; 
 
IV - direito de organização e participação em entidades estudan-
tis; 
 
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - É direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como participar da defini-
ção das propostas educacionais.  
 
Art. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
 

Esta regra é característica do Direito que ino-
va, transforma, altera princípios e práticas obsoletas 
para garantir cidadania e mudar a face do país. O Esta-
tuto foi feito por um povo que não quer mais meninos 
e meninas pelas ruas, sem condições pessoais e sociais 
de exercitar direitos e deveres de cidadania. Quando o 
Estatuto foi feito o Brasil era tido como o campeão de 
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meninos de rua. Havia municípios com até trinta por 
cento de crianças fora das escolas. Vigorava o princí-
pio de que 
 
            somente quando fôssemos um país justo, po-
deríamos vir a garantir um dia, num futuro incerto, 
o direito e o dever de crianças escolarizadas.  
 

Hoje, com a aplicação prática do princípio 
constitucional de que direito à educação é direito pú-
blico subjetivo (artigo 208 da Constituição Republica-
na), e com a regra desse inciso do artigo 54, vale o 
princípio de que 
 
             somente garantindo caso a caso o direito à 
educação, de cada criança, podemos construir hoje, 
aqui e agora, um país justo. 
 

No ano de 2005, os dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que 
essa aplicação, da regra do inciso I, já permite aos bra-
sileiros dizerem que 97 por cento das crianças estão 
nas escolas dos 5.562 municípios do país. Dados do 
UNICEF mostram que, com o Estatuto, o Brasil ocupa 
o primeiro lugar na progressão do índice de desenvol-
vimento infantil, acompanhado pelas Américas Cen-
tral e do Sul (influenciadas pelo Estatuto brasileiro), 
entre os países em desenvolvimento. Direito do Des-
envolvimento Humano, leitor. Cabe agora às comuni-
dades urbanas, rurais e indígenas, com os meios, fer-
ramentas e instrumentos previstos no Livro II do Esta-
tuto, se baterem pela inclusão de cem por cento, e pela 
progressiva melhoria das condições gerais de ensino.  
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Um problema residual é o dos maus hábitos e 

da agressividade que crianças e adolescentes não habi-
tuadas à disciplina escolar levam para o sistema de en-
sino. As escolas devem ser orientadas e apoiadas por 
profissionais (assistentes sociais, psicólogos, pedago-
gos, advogados) cujo acesso deve ser assegurado pela 
política municipal de assistência social (artigo 203, I 
da Constituição Republicana), como prevêem os arti-
gos 87, V e 90, I do Estatuto (ver comentários) 
 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao en-
sino médio; 

 
Essa progressiva extensão de obrigatoriedade e 

gratuidade se faz, fundamentalmente, com as comuni-
dades urbanas, rurais e indígenas, aprendendo a cons-
tituir comunidades organizadas, através de competen-
tes organizações representativas da população (cida-
dãos que se organizam em associações, trabalhadores 
que se organizam em sindicatos, profissionais que se 
organizam em entidades e classe).  

 
Elas são previstas no artigo 204, II da 

Constituição Republicana e nos artigos 88, II e 132 do 
Estatuto. Através delas, associações, sindicatos e enti-
dades de classe participam do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de seu municí-
pio. E também do concurso público denominado pelo 
Estatuto como processo de escolha dos conselheiros 
tutelares. Pessoas delegadas da comunidade organiza-
da em organizações representativas da população (as-
sociações, sindicatos, entidades de classe) são escolhi-
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das em concurso público, como conselheiros, para fa-
zerem o controle dos direitos individuais em jogo nes-
sas questões. 

 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
 

Atenção para esse aspecto, leitor: Essa é uma 
luta a ser travada em termos de direitos difusos no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do A-
dolescente, em que as comunidades, organizadas em 
organizações representativas da população (população 
organizada em associações, sindicatos e entidades de 
classe), têm direito à metade dos assentos. O Conselho 
Municipal, que cuida de direitos difusos, é paritário 
(não confundir com Conselho Tutelar, que cuida de 
direitos individuais) com mesmo número de membros 
de cada lado do balcão, o lado da prefeitura e o lado 
das associações, sindicatos e entidades de classe.  

 
Em termos de direitos individuais, atendendo 

pessoas, caso a caso, está previsto o Conselho Tutelar, 
para cuja escolha de conselheiros, num concurso pú-
blico denominado processo de escolha, os que lutam 
pela causa dos portadores de deficiência devem parti-
cipar. Não deve ser esquecido, leitor, o direito da pes-
soa portadora de deficiência, nos termos do artigo 227, 
parágrafo 1º, II da Constituição Republicana, e do ar-
tigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social: 
 

Art. 20 - O benefício de prestação continuada 
é a garantia de l (um) salário mínimo mensal à pes-
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soal portadora de deficiência e ao idoso com 70 (se-
tenta) anos ou mais e que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida por sua família. 
  

O benefício de prestação continuada tem por 
objetivo criar condições objetivas (individualizadas, 
justas, concretas) de subsidiar a aquisição mínima de 
bens para o exercício de direitos, inclusive o direito à 
educação, seja na comunidade urbana, na rural e prin-
cipalmente, a partir do início do século XXI, na co-
munidade indígena. 
 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 
seis anos de idade; 
 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador; 
 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimen-
tação e assistência à saúde.  

 
A redação desse artigo explica-se por si mesma. 
 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo.  
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Ser sujeito de direito público subjetivo ao ensi-
no obrigatório e gratuito significa, nas comunidades 
urbanas, indígenas ou rurais: 
 
1. Ter a criança e o adolescente o direito e o dever de 

freqüentar as aulas do ensino fundamental. Com os 
princípios constitucionais de 1988 e as regras do 
Estatuto de 1990 o Brasil não aceita criança e ado-
lescente fora do sistema de ensino obrigatório.  
Para filhos, e para alunos… é ensino obrigatório. 

 
2. Ter o município a obrigação de garantir a oferta 

desse ensino público obrigatório. 
 
3. Ter a criança e o adolescente o direito de encontrar 

vaga em escola perto de sua residência (inciso V 
do artigo 53), ou longe de sua residência, com ga-
rantia de transporte gratuito (artigo 54, VII), no 
sistema público de ensino. 

 
4. Ter a criança e o adolescente direito de serem ma-

triculados em escola particular, para garantir seu 
direito subjetivo ao ensino fundamental, quando 
inexistirem as vagas públicas perto ou, quando 
longe de sua residência, com transporte (a inexis-
tência de vagas públicas jamais pode violar o di-
reito subjetivo público à educação, se for o caso, 
no sistema particular de ensino). 

 
5. Ter a criança e o adolescente o direito de pedir ao 

Conselho Tutelar: 
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a) que determine a matrícula em escola pública, e 
quando esta eventualmente inexistir,  

 
b) que requisite o serviço educacional em escola 

particular, nos termos do artigo 136, III, “a” e, em ca-
so de resistência, por caracterização da infração admi-
nistrativa prevista no artigo 249,  
 
     c) que o Conselho Tutelar entre com a ação previs-
ta no artigo 194, peticionando ao Juiz da Infância e da 
Juventude que determine em nível judicial o cumpri-
mento da determinação em nível administrativo do 
Conselho Tutelar e abra processo para punir o recalci-
trante à pena de multa prevista no artigo 249. O Con-
selho Tutelar deve controlar (zelar, nos termos do arti-
go 131) para que a Justiça caminhe, não tarde, e ga-
ranta o direito violado. Se for o caso, o Conselho Tu-
telar deve recorrer à instância superior para que o juiz 
singular cumpra com seu dever.  
 

Notar que o Conselho Tutelar não depende 
nem de promotor de justiça, nem de juiz, para essa de-
terminação. É ele, Conselho, quem determina (o Con-
selho é composto de delegados de associações, entida-
des de classe e sindicatos, exatamente para exercerem, 
em colegiado, a autoridade administrativa que, nos 
termos do artigo 101, III, determina que a matrícula e 
o serviço sejam prestados).  

 
Na hipótese de descumprimento da determina-

ção do Conselho tutelar, esgotada está a via adminis-
trativa em que o conselho tutelar opera. Ele então ape-
la à via judicial para o cumprimento daquilo que de-
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terminou. Atenção, leitor, não é para o promotor que o 
Conselho apela, nem a ele o Conselho deve satisfações 
(se o promotor quiser satisfações, deve abrir inquérito 
ou sindicância, com amplo direito de defesa dos con-
selheiros, ou entrar com pedido para que o juiz instau-
re processo judicial, também com amplo direito a de-
fesa dos conselheiros). Nos termos do artigo 136, III, 
“b”, o Conselho peticiona... ao juiz (da mesma forma 
que o promotor, em suas atribuições, peticiona... ao ju-
iz). E o Conselho Tutelar controla o juiz para que o 
processo atinja rapidamente seu bom termo. O Conse-
lho Tutelar zela para que a Justiça funcione nos ter-
mos da petição feita. 

 
Os Procuradores Gerais de Justiça devem ficar 

atentos porque há promotores que, de forma anti-
republicana, querem fazer dos conselheiros seus auxi-
liares, coisa que os conselheiros... não são. O Conse-
lho é uma autoridade autônoma (artigo 131) em suas 
determinações (artigo 101, I a VII) e em suas 
requisições (artigo 136, III, “a”). 

 
Notar, leitor, que perante o sistema de cidada-

nia do Estatuto, não se aceitam ineficácias dos órgãos 
de deliberação, de execução e de controle das garanti-
as cidadãs: 

  
• a deliberação da política de direitos de 

crianças e adolescentes é do Conselho 
Municipal,  

• a execução é das políticas públicas cor-
respondentes – no caso, educação e, se 
necessário, com apoio da política mu-
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nicipal de assistência social através do 
profissional competente, o assistente 
social - lei 8.662/93, artigo 4º, III e V –  

• o controle é do Conselho Tutelar. 
 

Atentar, leitor, para o fato de que se devem 
manter bem informadas as comunidades urbanas, ru-
rais e indígenas, de que o sistema de proteção integral 
do Estatuto prevê a regra, estabelece os meios para seu 
cumprimento, e as sanções para a hipótese de seu 
eventual descumprimento.  
 

Hoje, somente com o, digamos, pecado capi-
tal, praticado por negligência ou omissão de pessoas e 
de comunidades em pressionar as autoridades públi-
cas, é que se pode explicar a inexistência de iniciativas 
concretas, reais, objetivas para a inclusão de crianças e 
de adolescentes no sistema escolar brasileiro. 
  

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Pú-
blico ou sua oferta irregular importa responsabilidade da auto-
ridade competente.  
 

O comentário ao parágrafo anterior mostrou a 
forma de fazer valer, em termos de direitos individu-
ais, com os meios previstos no Livro II, os direitos 
enunciados no Livro I. Neste parágrafo segundo temos 
a hipótese de fazer valer a mesma coisa em termos de 
direitos difusos.  

 
Em última instância, o prefeito municipal (es-

colhido por voto direto da população para responder 
pela condução da política pública municipal) é o res-
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ponsável pela não oferta ou a oferta irregular dos ser-
viços de educação. A ação judicial por responsabili-
dade contra o prefeito, por ofensa ao direito à educa-
ção, pode ser movida: 
 
1. pelas associações que tenham em seu estatuto as-

sociativo a cláusula de defesa de direitos,  
2. pelo promotor de justiça,  
3. pelo Estado  
4. e pela União.  
 

As regras para essa ação de responsabilidade 
por ofensa a direitos estão nos artigos 208 e seguintes 
(ver comentários). 
 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensi-
no fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsável, pela freqüência à escola. 
 

O zelo junto aos pais é feito através da orienta-
ção e do apoio social por assistente social e jurídico 
por advogado, na linha de ação denominada proteção 
jurídico-social (artigo 87, V) e em programa (inscrito 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente previsto no artigo 88, II) denominado o-
rientação e apoio sócio-familiar (artigo 90, I).  

 
Não confundir o zelo profissional especializado 

de assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, 
com o zelo pela garantia de direitos a ser praticado 
pelo Conselho Tutelar. Os primeiros zelam pelas pes-
soas (orientando-as e apoiando-as em seus problemas 
concretos), o segundo zela não pelas pessoas, mas pe-
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los direitos das pessoas (zelam pelos meios através 
dos quais a orientação e o apoio sejam de fato presta-
dos por especialistas, quando necessário). No tempo 
do Código de Menores, o Estado tutelava a pessoa 
(era um Direito tutelar de menores). Hoje, com o Esta-
tuto republicano, o Estado tutela, através de seus ór-
gãos e serviços, o direito e o dever que as pessoas 
têm... de garantir direitos e deveres de indivíduos, fa-
mílias e comunidades. 

 
Art. 55 - Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular 
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 
 

A não matrícula e o não acompanhamento da 
freqüência do filho configura o crime de abandono in-
telectual previsto no artigo 246 do Código Penal. Os 
pais têm o direito de receber orientação e apoio de as-
sistente social e advogado especializados na matéria 
para conhecerem seus direitos e deveres nessa matéria 
(artigo 90, I, em linha de ação prevista no artigo 87, 
V). Têm o direito de receber subvenção quando, por 
pobreza, deixam de ter condições para o exercício des-
se dever (artigo 23 do Estatuto).  
 

A negligência e a vontade de não cumprir com 
esse dever, tornam os pais vitimadores. Implica no re-
gistro de boletim de ocorrência na Delegacia de Polí-
cia para responderem pelo crime de abandono intelec-
tual. Implica também, na concomitante e conseqüente 
intervenção de assistente social. Esse é o profissional 
legalmente habilitado para adotar as providências 
constantes dos incisos III e V do artigo quarto da lei 
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8.662 de 1993. Essa lei dispõe sobre competências do 
assistente social.  

 
Tais providências visam à proteção da vítima 

não matriculada ou não acompanhada no sistema de 
ensino. Não confundir a intervenção do assistente so-
cial que vai até à família e à escola para proteger 
como profissional, não como autoridade. Assistente 
social, psicólogo, pedagogo ou advogado, não cons-
trangem, não impõem, não reprimem. É impensável o 
profissional repressor.  Os Tribunais de Justiça e os 
Procuradores Gerais dos Estados, que querem atuar de 
forma republicana, zelam para que promotores e juí-
zes, nas Comarcas em que atuam, jamais queiram fa-
zer de profissionais, ou de conselheiros tutelares, seus 
serviçais para fins repressivos não republicanos. Seria 
aceitar que juizes e promotores – sempre respeitáveis 
em sua elevadíssima investidura - praticassem o crime 
de prevaricação (artigo 319 do Código Penal). 
 

 Art. 56 - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamen-
tal comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 
 
I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 
 

Para melhor compreensão desta regra, reler 
comentário ao artigo 13, onde se explica que “maus-
tratos” é um crime definido no artigo 136 do Código 
Penal. Se há crime, obrigatoriamente se deve provi-
denciar o boletim de ocorrência na Delegacia de Polí-
cia para providências em relação ao suposto vitima-
dor, e providências, de assistente social, para a prote-
ção à vítima. Atenção: é para dar a notícia do crime ao 
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delegado de polícia, não ao promotor. O Conselho Tu-
telar é comunicado para zelar (artigo 131 do Estatuto, 
determinando condutas nos termos do artigo 101, I a 
VII se for o caso e ou requisitando serviços, com as 
atribuições do 136, III, “a”) para que as providências 
policiais e assistenciais sejam zelosamente cumpridas 
por quem de direito. 
 

Há pessoas que pretendem que seja o Conselho 
Tutelar a denunciar o crime de maus-tratos à Delega-
cia de Polícia. Historicamente, desde 1990, quando foi 
redigido o Estatuto, essa transferência incorreta de de-
núncia a cargo do Conselho Tutelar, faz com que con-
selheiros muitas vezes sejam processados por calúnia, 
pois eles acabam, indevidamente, indo à Delegacia 
para passar informação relatada por terceiros, estes 
sim, eventuais testemunhas dos maus-tratos ou dos si-
nais desses maus-tratos. Essas testemunhas querem se 
livrar da responsabilidade de denunciar os agressores e 
pretendem fazer, com os conselheiros, o que o macaco 
fez com a mão do gato para retirar castanhas torradas 
da chapa ardente: queimar a mão do gato.  

 
Quem viu o fato ou percebeu indícios do fato 

delituoso é que deve comunicar ao assistente social da 
prefeitura ou de ONG para orientar e apoiar a vítima e 
denunciar na polícia o suposto agressor com os ele-
mentos de convicção que presenciou pessoalmente. O 
Conselho Tutelar zela para que o assistente social pro-
teja a vítima e a polícia persiga o suposto vitimador. 
Para que a polícia atue, a testemunha que presenciou o 
fato ou identificou sinais de maus-tratos, não pode se 
esconder no anonimato. Tem que registrar o fato, para 
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a correta abertura do inquérito policial. Só através do 
inquérito se pode investigar para apurar o crime e seu 
autor. Delegado não tem como instaurar inquérito sem 
que alguém lhe comunique notícia com elementos de 
convicção da ocorrência de crime (artigo quinto do 
Código de Processo Penal). A Constituição (artigo 
quinto, IV) proíbe o anonimato. Alguém deve relatar o 
fato na Delegacia de Polícia. Eventuais denúncias sem 
identificação de autoria podem também levar a polícia 
a empreender investigações para apurar o fato. Mas o 
Conselho Tutelar não deve assumir denúncia sem ade-
quados elementos de convicção. 
 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgota-
dos os recursos escolares; 
 
III - elevados níveis de repetência. 

 
Estamos tratando, leitor, de uma política públi-

ca de proteção integral, cuja execução é, profissio-
nalmente, exercida por assistente social (exatamente 
como a política de saúde é exercida por médico, a de 
educação por professor, a de segurança pública por 
policial). Por quê é assim? É assim porque foi dessa 
forma que nós mesmos estabelecemos quando criamos 
o princípio constitucional (artigo 203, I da 
Constituição Republicana) de que quem dá proteção é 
a política municipal de assistência social.  

 
Esse profissional tem competências no âmbito 

dos direitos individuais definidas nos incisos III e V 
do artigo quarto da lei 8.662 de 1993. Os direitos pre-
vistos no Livro I do Estatuto são viabilizados pelos 
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meios, instrumentos e ferramentas constantes do Livro 
II. No Livro II instituímos a linha de ação chamada 
proteção jurídico-social, através da qual, advogado dá 
proteção (apoio e orientação) jurídica e assistente so-
cial dá proteção (orientação e apoio) social. O pro-
grama que cumpre essa linha de ação é exercido por 
esses profissionais (e, quando for o caso, por outros 
profissionais como pedagogos, psicólogos, terapeutas 
etc.) em regime de orientação e apoio sócio-familiar 
(artigo 90, I). 
 

A família de criança que falta reiteradamente 
às aulas, que apresenta elevados níveis de repetência, 
ou que abandona a escola, sob a omissão dos pais, de-
ve ser assistida por assistente social para as devidas 
providências de proteção integral. Se houver necessi-
dade de orientação e apoio de advogado, pedagogo, 
psicólogo, o encaminhamento de acesso a esses pro-
fissionais consta como competência do assistente so-
cial, nos termos da lei 8.662 de 1993. A lei 8.662 diz 
textualmente que cabe ao assistente social adotar pro-
vidências para orientar e encaminhar o necessitado 
para acessar o meio, o serviço, o recurso que lhe vai 
resolver o problema.  

 
Em muitos municípios, leitor, em vez do aces-

so direito ao profissional competente, o que se cria é 
uma burocracia em que um empurra para o outro, 
produzindo um papel ou relatório, o outro empurra 
para um terceiro, emitindo outro papel ou outro relató-
rio, num labirinto kafkiano. O leitor deve trabalhar 
para mudar esse estado de coisas, ao qual os juristas 
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zelosos dão o nome de... status quo. Direito do Desen-
volvimento Humano. 
 

Pois bem, essas providências do assistente so-
cial são parte “dos recursos escolares” a que se refere 
este inciso. Esgotados esses recursos, entra em ação o 
Conselho Tutelar para as providências mais fortes, em 
nível administrativo, que o caso possa requerer. O que 
o Conselho Tutelar faz é determinar providências 
(quem toma providências é o assistente social, se essa 
for a hipótese, para encaminhar o necessitado ao ser-
viço que deve dar solução ao problema: por exemplo, 
encaminhar a terapeuta, ou a neurologista, ou armar, 
com advogado, mudança de guarda dos pais para os 
avós, ou tios, etc.) e, se for o caso, cabe ao Conselho 
Tutelar requisitar que essa linha de ação jurídico-
social seja operada.  

 
É impensável fazer, do Conselho Tutelar, o bi-

cho-papão da escola. Nem o Conselho Tutelar é o 
chefe de disciplina do sistema de ensino. É aberrante a 
fórmula cultivada por autocratas repressores quando 
despejam sobre o aluno o constrangimento fatal – 
“Menino, cala a boca, senão te mando para o Conselho 
Tutelar”.  

 
Quem age assim nada entendeu do sistema de 

formação para a cidadania e do papel de controle do 
conselho tutelar, cujas atribuições legais de forma al-
guma são repressoras. Há burocratas federais que in-
duzem as escolas a praticarem essa indignidade (são 
os mesmos burocratas que pretendem fiscalizar o 
Conselho Tutelar, violando o pacto federativo, ferindo 
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a liberdade municipal e desrespeitando a autonomia 
corregedora do Conselho Tutelar como autoridade 
pública municipal).  
 

Art. 57 - O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e 
novas propostas relativas a calendário, serração, currículo, me-
todologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças 
e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.  
 

O texto se explica por si mesmo em sua redação. 
 

Art. 58 - No processo educacional respeitar-se-ão os valores cul-
turais, artísticos e históricos próprios do contexto social da cri-
ança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de cria-
ção e o acesso às fontes de cultura.  
 

Há que se notar a ampla extensão com que este 
artigo incorpora o conceito alterativo presente como 
norma no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Cri-
ança de 1989, Convenção esta cujas cláusulas estão 
incluídas no conjunto dos direitos individuais e garan-
tias constitucionais a que se refere o parágrafo segun-
do do artigo quinto da Constituição Republicana. 
 

O artigo 12 é aquele que reza expressamente 
que toda criança que estiver capacitada a formular 
seus próprios juízos tem o direito de expressar suas 
opiniões livremente sobre todos os assuntos relacio-
nados com a criança, levando-se devidamente em 
consideração essas opiniões, em função da idade e da 
maturidade da criança. 
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Notar que esse direito está fundado num prin-
cípio inovador: Não são mais os juristas que, autocra-
ticamente, definem a certeza de que criança é incapaz 
até dezoito, dezesseis ou quatorze anos. Essa era a cer-
teza de uma incapacidade absoluta presumida. Presu-
mia-se que, sem nenhuma dúvida, criança era incapaz 
até quatorze, dezesseis ou dezoito anos. Agora não é 
mais assim. Agora não vigora mais a autocrática cer-
teza da incapacidade.  

 
O novo conceito jurídico baseia-se num crité-

rio científico universal, válido para todos os âmbitos 
científicos, que é a dúvida metódica. A cosmologia 
(concepção do universo), a genética, a psicologia o… 
Direito adotam, no Século XXI, o critério da dúvida. 
A dúvida como método. Sem certezas, sem autocracia. 
Muito menos, a autocracia legal. Ou a burocrática. Ou 
a judiciária. O método é o do respeito ao diálogo, ao 
debate... contraditório, num procedimento de causa-
ção circular, de mutualidade, para o exercício da sen-
satez, da prudência, do discernimento (princípio da 
razoabilidade). 

 
Trata-se do reconhecimento de que, se no 

mundo dos fatos, a criança estiver capacitada a for-
mular juízo próprio, tem o direito de expressar livre-
mente esse juízo. Trata-se do critério do discernimen-
to, da capacidade reconhecida de pensar, querer e agir. 
Na dúvida, a capacidade deve ser verificada, concre-
tamente, não por jurista, mas por... psicólogo.  

 
Percepção inter, multi, transdisciplinar, leitor. 

Cada profissional, de cada disciplina, reconhece sua 
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incompletude para explicar como o mundo funciona. 
Cada profissional se completa nos demais. Princípio 
da causação circular retro-alimentadora, concebida no 
século XX pelos construtores da teoria dos sistemas, 
para vigorar no século XXI. Estamos tratando de um 
sistema de cidadania. Essa liberdade de criação deve 
ser respeitada (princípio da criatividade, da heurística, 
do exercício da capacidade de criar precedentes para o 
avanço histórico) com livre acesso às fontes da cultura 
urbana, rural e indígena. 
 

Art. 59 - Os Municípios, com apoio dos Estados e da União, esti-
mularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para 
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a 
infância e a juventude.  
 

É o Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente o foro próprio para que as organi-
zações representativas da população urbana, rural e 
indígena discutam com as respectivas prefeituras mu-
nicipais sobre esse estímulo e facilitação à destinação 
de recursos e espaços para programações culturais, es-
portivas e de lazer voltadas para a infância e a juven-
tude urbana, rural e indígena. 
 

 
CAPÍTULO V - DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À 
PROTEÇÃO NO TRABALHO 
 
Art. 60 - É proibido qualquer trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos. 
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Este artigo reproduz o inciso XXXIII do artigo 

sétimo da Constituição Republicana, com redação da-
da pela Emenda Constitucional n. 20, de 15-12-1998. 
Levar em conta o fato de que, com exceção do traba-
lho aprendiz a partir dos quatorze anos, somente se 
aceita trabalho, depois dos dezesseis anos. É crime de 
maus-tratos (artigo 136 do Código Penal) expor a 
perigo a saúde mental de crianças (até doze anos) e 
adolescentes até dezoito anos, sujeitando-os a trabalho 
excessivo ou inadequado.  

 
É inadequado o trabalho não aprendiz de quem 

tem menos de dezesseis anos. Não é inadequado o tra-
balho de aprendizagem entre quatorze e dezesseis a-
nos. É inadequado todo e qualquer trabalho perigoso, 
insalubre e noturno (entre vinte e duas e cinco horas 
da madrugada). 

 
Nessas hipóteses, há que se fazer boletim de 

ocorrência na Delegacia de Polícia para que o delega-
do instaure inquérito policial visando ao suposto viti-
mador, e há que se acessar assistente social para ado-
tar as providências referidas no inciso III do artigo 
quarto da lei 8.662 de 1993. Em seguida, comunica-se 
o fato ao Conselho Tutelar para que este (artigo 131 
do Estatuto) zele para que a proteção da vítima e a pu-
nição do vitimador sejam feitas corretamente. Sem 
negligência, sem imperícia, sem imprudência. Ver 
comentário ao artigo 13. 
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Art. 61 - A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por 
legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.  
 

Além do que consta do Estatuto, observar as 
normas de proteção ao trabalho dos menores (os que 
têm menos) de dezoito anos nos artigos 402 e seguin-
tes da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
Art. 62 - Considera-se aprendizagem a formação técnico-
profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legisla-
ção de educação em vigor.  
 

O cuidado a ser tomado nessa questão é o de 
levar em conta que aprendiz não é qualquer criança ou 
adolescente que... aprende alguma coisa. Não. Ser 
aprendiz é a condição daquele que faz um curso pro-
fissionalizante num período do dia (ou noutra periodi-
cidade adequada) e, no outro, faz estágio em empresa 
que o prepara, na prática, para exercício regular de 
profissão. O fazer coisas em oficinas artesanais ou em 
atividades ocupacionais não é, técnica e juridicamente, 
conceituado como aprendizagem. É, no máximo, o 
trabalho educativo a que se refere o artigo 68. 
 

Art. 63 - A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes 
princípios: 
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; 
II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 
III - horário especial para o exercício das atividades.  
 
Art. 64 - Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada 
bolsa de aprendizagem.  
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A partir de 1998, este artigo perdeu a validade, 
pois, com a emenda constitucional 20, a Constituição 
proíbe qualquer trabalho a quem tem menos de dezes-
seis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 
quatorze anos. Passa a ser ilógica uma bolsa de 
aprendizagem para quem não pode, constitucional-
mente, ser aprendiz.   
 

Art. 65 - Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são 
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.  
 

Acabou, no Brasil, a época em que se dizia que 
só num futuro incerto, quando o país fosse justo, se 
garantiria os direitos previdenciários e trabalhistas a 
adolescentes trabalhadores ou aprendizes. Agora, bas-
ta usar os meios, ferramentas e instrumentos do Livro 
II do Estatuto, caso a caso, para construirmos, diaria-
mente, um país justo, aqui e agora. Principalmente pa-
ra garantir direitos previdenciários e trabalhistas a 
adolescentes trabalhadores e aprendizes 
 

Art. 66 - Ao adolescente portador de deficiência é assegurado 
trabalho protegido.  
 

É o Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente o foro adequado, correto e exigí-
vel (princípio da exigibilidade) para as pressões da 
democracia e republicanas, no sentido de fazer valer 
essa regra, usando os instrumentos do Livro II. Lem-
brar sempre que crianças e adolescentes portadores de 
deficiência cuja família não disponha de meios para 
suprir suas necessidades têm direito ao beneficio con-
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tinuado de um salário mínimo mensal, nos termos do 
artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. 
 

Art. 67 - Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime famili-
ar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: 
 
I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 
cinco horas do dia seguinte; 
II - perigoso, insalubre ou penoso; 
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu des-
envolvimento físico, psíquico, moral e social; 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüên-
cia à escola.  
 

Ver comentário aos artigos 60 e 62.  
 

Art. 68 - O programa social que tenha por base o trabalho educa-
tivo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-
governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adoles-
cente que dele participe condições de capacitação para o exercí-
cio de atividade regular remunerada.  
 
§ 1º - Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em 
que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pes-
soal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.  
 
§ 2º - A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efe-
tuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho 
não desfigura o caráter educativo.  
 

Esse trabalho educativo, nos termos deste arti-
go só é válido para quem tem mais de dezesseis anos, 
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a partir da emenda constitucional número 20 de 1998. 
Entre 1988 e 1998 se aplicava a todo adolescente (a 
todo maior de doze anos). A emenda constitucional 
número 20 de 1998 praticamente inviabilizou esse 
trabalho educativo, como ele é definido neste artigo. 
Esse é o perigo de se mexer no texto constitucional, ou 
legal, sem levar em conta os reflexos sistêmicos dessa 
intervenção. Depois da emenda, o trabalho educativo 
só é possível para maior de dezesseis anos. Mas, ocor-
re que, depois dos dezesseis anos, o adolescente já po-
de trabalhar como empregado e tem necessidade de 
formação profissional especializada como aprendiz 
(tecnicamente, trabalho educativo não é aprendiza-
gem), nos termos do artigo 65. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas, 
através das organizações representativas de sua popu-
lação, como prevê o artigo 204, II da Constituição 
Republicana e os meios previstos no Livro II do Esta-
tuto, devem capacitar-se para fazer o controle de que 
esses regimes de trabalho sejam adequados às suas pe-
culiaridades culturais. 
  

Art. 69 - O adolescente tem direito à profissionalização e à prote-
ção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: 

 
I - respeito à condição peculiar de pessoa em desen 
      volvimento; 
II - capacitação profissional adequada ao mercado 
de trabalho.  

 
Ver comentário ao artigo anterior. 
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TÍTULO III - DA PREVENÇÃO  
 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 70 - É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente.  
 

Essa redação é feita para evitar que particulares 
descarreguem no governo o dever dessa prevenção. E 
vice-versa. O dever é de todos. Esse dever é efetivado 
com os meios, instrumentos, ferramentas constantes 
do Livro II, notadamente através do colegiado delibe-
rativo de caráter participativo que é o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde 
prefeito (através de seus delegados no conselho) e or-
ganizações representativas da população (através dos 
delegados de associações, sindicatos e entidades de 
classe) dialogam e decidem o que, como, e com quê 
vão cumprir essa regra no âmbito das comunidades 
urbanas, rurais e indígenas (as quais devem ser corre-
tamente informadas sobre seus direitos e deveres vi-
sando a esse fim social). 
 

Art. 71 - A criança e o adolescente têm direito a informação, cul-
tura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços 
que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvi-
mento.  
 

Os detalhes de tudo isso constam deste Livro I 
e os meios, no Livro II (ver comentários ao artigo 
149). 
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Art. 72 - As obrigações previstas nesta Lei não excluem da pre-
venção especial outras decorrentes dos princípios por ela adora-
dos.  
 
Art. 73 - A inobservância das normas de prevenção importará 
em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos des-
ta Lei.  
 

Ver comentários aos artigos que tipificam os 
crimes (puníveis com detenção ou reclusão) e as in-
frações administrativas (puníveis com multa) entre os 
artigos 225 e 258. 
 
 

CAPÍTULO II - DA PREVENÇÃO ESPECIAL 
 

Seção I - Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos 
 
Art. 74 - O Poder Público, através do órgão competente, regulará 
as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horário 
em que sua apresentação se mostre inadequada.  
 

Os órgãos competentes são o Ministério da 
Justiça (no que se refere ao Governo Federal, se alte-
rações não forem feitas no futuro) para tudo que tem a 
ver com emissões televisivas e projeções cinematográ-
ficas públicas, e o Juiz da Infância e da Juventude (ver 
artigo 149) para os demais casos.  
 

Quanto ao Juiz da Infância e da Juventude, no 
parágrafo único do artigo 149, nós, o povo brasileiro, 
o proibimos de fazer o que antes fazia o extinto juiz de 
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menores, que era um juiz de exceção. Ele emitia nor-
mas gerais como se fosse legislador. O juiz, constitu-
cionalmente, está proibido hoje de legislar erga om-
nes. Tem hoje que disciplinar, caso a caso, através de 
Portaria, ou autorizar, mediante Alvará, também caso 
a caso, a freqüência de crianças e adolescentes em es-
petáculos públicos. 
 

Para que a disciplina ou autorização por alvará 
seja feita, caso a caso, o proprietário ou responsável 
pelo estabelecimento ou espetáculo deve peticionar ao 
Juiz. Se não peticionar, ou descumprir as regras que 
têm a ver com a matéria será sancionado com multa 
nos termos dos artigos 252 a 255 e 258 do Livro II.  
 

PARÁGRAFO UNICO - Os responsáveis pelas diversões e espe-
táculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, 
à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a na-
tureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado 
de classificação.  
 

A sanção aos que violam essa regra consta do 
artigo 252 do Livro II. 

 
Art. 75 - Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e 
espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa 
etária.  
PARÁGRAFO ÚNICO - As crianças menores de dez anos so-
mente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresenta-
ção ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.  
 

O ingresso e permanência de crianças e adoles-
centes desacompanhados dos pais são disciplinados 
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pelo Juiz da Infância e da Juventude de cada Comarca, 
caso a caso. Ver comentário ao artigo 149. 
 

Art. 76 - As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 
horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas 
com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, 
 

Sanções previstas no artigo 254. Ver comentá-
rios ao inciso X do artigo 136 quanto à competência e 
legitimação do Conselho Tutelar para entrar com as 
ações judiciais contra os violadores desta regra. E co-
mentários ao inciso V, do artigo 201, quanto à compe-
tência do Ministério Público, para os mesmos fins.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhum espetáculo será apresentado 
ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua trans-
missão, apresentação ou exibição. 
  
Art. 77 - Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de 
empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programa-
ções em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em 
desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As fitas a que alude este artigo deverão 
exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a 
faixa etária a que se destinam.  

 
Sanção prevista no artigo 256. 
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Art. 78 - As revistas e publicações contendo material impróprio 
ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comerciali-
zadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteú-
do.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As editoras cuidarão para que as capas 
que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam pro-
tegidas com embalagem opaca.  
 
Art. 79 - As revistas e publicações destinadas ao público infanto-
juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, 
crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e mu-
nições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e 
da família.  
 

Sanção aos artigos 78 e 79, no artigo 257. 
 

Art. 80 - Os responsáveis por estabelecimentos que explorem 
comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jo-
gos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventu-
almente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a 
permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso 
para orientação do público. 
 

Sanção prevista no artigo 258. 
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 Seção II - Dos Produtos e Serviços 
 
Art. 81 - É Proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
 
I - armas, munições e explosivos;  
II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência fí 
        sica ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu  
        reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer  
       dano físico em caso de utilização indevida; 
V - revistas e publicações a que alude o Art. 78; 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.  
 

Ver comentários às sanções previstas com de-
tenção, por prática de crime, nos artigos 242, 243 e 
244. 

 
Art. 82 - É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em 
hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se auto-
rizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 
 

Sanção prevista no artigo 250 do Livro II. 
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Seção III - Da Autorização para Viajar 
 
Art. 83 - Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca 
onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem ex-
pressa autorização judicial.  
 
§ 1º - A autorização não será exigida quando:  
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se 
na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região 
metropolitana; b) a criança estiver acompanhada: 
b) a criança estiver acompanhada: 
1. de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, compro-
vado documentalmente o parentesco;  
2. de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou 
responsável.  

 
§ 2º - A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou res-
ponsável, conceder autorização válida por dois anos.  
 

Na perspectiva da interpretação sistemática 
dos textos de lei e, no caso do Estatuto, com as regras 
de interpretação constantes do artigo sexto, atentar 
para o fato, leitor, de que uma coisa é o adolescente 
não precisar portar autorização para viajar. Outra, 
completamente diversa, é ele viajar desobedecendo à 
submissão que lhe é devida aos deveres que os pais, o 
guardião e o tutor têm de sustento, guarda e educação 
dos filhos e pupilos (ver artigo 22 do Estatuto e 229 da 
Constituição).  

 
No tempo do código de menores cabia à buro-

cracia oficial (de forma autocrática) se intrometer na 
vida familiar, controlando o que os filhos podiam ou 
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não fazer nas vias públicas. Agora, vale a regra cons-
tante do artigo 1.513 do Código Civil: 

 
“É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou 

privado, interferir na comunhão de vida instituída pela famí-
lia”.  

Os que instituem, na família, essa comunhão 
de vida, são os pais, é o tutor ou o guardião. Cabe aos 
pais, ao guardião, ao tutor, controlar como os filhos e 
os pupilos fazem o uso das regras familiares de convi-
vência. Sem omissões, que significa deixar de fazer o 
uso da regra. Sem abusos (quer dizer, sem ir além do 
uso) por nenhuma das partes. Inclusive nessa questão 
de poder ou não viajar para aqui ou acolá. 
 

Art. 84 - Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é 
dispensável, se a criança ou o adolescente: 

 
I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; 
 
II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado ex-
pressamente pelo outro através de documento com firma 
reconhecida.  

 
Art. 85 - Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma 
criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair 
do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado 
no exterior.  
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LIVRO II - PARTE ESPECIAL 

 
Aqui, no Livro II, leitor, estão as regras operati-

vas, de efetividade (princípio da eficiência, constante do 
aretigo 37 da Constituição Republicana), de garantia, de 
exigibilidade dos direitos e deveres constantes do Livro I, 
que têm a ver com a proteção integral a todos, anciãos, 
adultos, adolescentes e crianças, com a prioridade abso-
luta a estes dois últimos, nos termos do artigo 227 da 
Constituição Republicana. 

 
Este Livro II foi por nós composto de sete títulos. 

O que trata da política de atendimento e contém o subsis-
tema dos direitos difusos; o das medidas de proteção, que 
se refere ao mundo das sanções positivas; o da prática de 
ato infracional e descreve o sistema das garantias becca-
rianas; o das medidas pertinentes aos pais ou ao respon-
sável, como parte do subsistema de proteção; o do Con-
selho Tutelar, onde se descreve o subsistema de controle 
das garantias individuais; o do acesso à Justiça, com o de-
talhamento dos meios e dos ritos judiciais que garantem 
direitos; o dos crimes e das infrações administrativas, que 
descreve o conjunto das sanções negativas. Para concluir 
há disposições finais e transitórias, contendo regras para o 
financiamento dos Fundos de recursos que garantem di-
reitos e a revogação das leis prévias ao Estatuto que con-
tinham disposições anti-republicanas. 
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Notar, leitor, que esta parte dinâmica, operativa 
desse amplíssimo conjunto de regras para o exercício de 
direitos e deveres, inova, recria, impõe precedentes (ou 
seja, introduz formas anteriormente inexistentes de atuar) 
para que o mundo do Direito seja o reitor dos fatos nas 
comunidades urbanas, rurais e indígenas.  

 
Antes, o Direito permanecia sempre em débito 

com os fatos nessas comunidades. Na cidadania, isso é 
inconcebível. As regras que pusemos neste Livro II co-
mandam (qualificam as pessoas para comandar) o siste-
ma efetivador de direitos e deveres humanos. 

 
 
TÍTULO I - DA POLÍTICA DE ATENDIMEN-
TO 

 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 86 - A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  

 
Qual o aspecto alterativo dessa novíssima con-

cepção de política de atendimento dos direitos da cri-
ança e do adolescente? A novidade foi por nós intro-
duzida com os princípios de cidadania da Constituição 
Republicana de 1988. Política de atendimento dos di-
reitos quer dizer política de proteção à cidadania, cujo 
nome constitucional é (artigo 203, I da Constituição 
Republicana) política de Assistência Social.  
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Não mais a antiga assistência social assistenci-
alista, burocratizada, desrespeitosa e interventora na 
vida familiar dos pobres e destituídos. Não. Mas, sim, 
a nova assistência social cidadã, respeitosa quanto à 
dignidade das pessoas. Sempre com atenção indivi-
dualizada. Jamais coletivizante. De forma alguma ins-
titucionalizadora de pessoas, e nunca massificada. 
 

Tudo começa quando o gigantesco Estado cen-
tralizador brasileiro (que de Brasília comandava desde 
as imensas metrópoles de nosso país, até os minúscu-
los municípios nos grotões interioranos), que era um 
Estado ditatorial (sua lei 4.513 de 1964, centralizado-
ra, para menores, está revogada pelo artigo 267 do Es-
tatuto), foi substituído pelo pacto federativo. Neste, a 
formulação, a execução e o controle da política de 
proteção são feitos no município (artigo 88, I do Esta-
tuto) sob o princípio da descentralização político-
administrativa (previsto no artigo 204, II da Constitui-
ção Republicana). 

 
Art. 204 - As ações governamentais na área da assistência social se-
rão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, 
previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base 
nas seguintes diretrizes: 
 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação 
e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 
 
II - participação da população, por meio de organizações represen-
tativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis. 
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À União e ao Estado cabem apoio financeiro 
(artigo 261, § único) e colaboração geral para que a 
execução de programas públicos se faça, de forma 
respeitosa e eficiente, o mais próximo possível das 
comunidades urbanas, rurais e indígenas. 
 

Art. 87 - São linhas de ação da política de atendimento: 
 
   I - políticas sociais básicas; 
 

Essa regra tem significado básico: Antes, cri-
ança era atendida no âmbito familiar e comunitário 
por políticas sociais básicas (para pessoas ricas e da 
classe média). Menores eram atendidos por uma polí-
tica rotuladora: rótulos de “menor”, “situação irregu-
lar”, “infrator”. E discriminadora: “política e entidades 
de menores”, para pessoas “carentes”, “marginaliza-
das”, em “conflito com a lei”, etc. 
 

A atitude alterativa consiste no seguinte: An-
tes, a idéia era a de que somente num futuro incerto, 
quando fôssemos uma sociedade justa poderíamos ga-
rantir direitos dos pobres, dos despossuidos, dos mar-
ginalizados. Agora, sob a percepção de um Direito do 
Desenvolvimento Humano, as políticas sociais básicas 
são para todos. A idéia é a de que somente garantindo, 
caso a caso, os direitos dos desprotegidos, despossui-
dos e pobres, nas políticas básicas, estaremos constru-
indo, aqui e agora, num esforço contínuo e persistente, 
uma sociedade justa. Nas comunidades urbanas, rurais 
e indígenas. Direito, leitor, do Desenvolvimento Pes-
soal e Social, num esforço sustentado de cidadania. 
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II -  políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que deles necessitem; 
 

O conceito básico fundamental desta regra está 
na Constituição Republicana, cujo artigo 203, I, reza: 
 
Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela ne-
cessitar, independentemente de contribuição à seguridade so-
cial, e tem por objetivos: I a proteção à família, à maternida-
de, à infância, à adolescência e à velhice. 
 
 Caráter supletivo, quer dizer que a assistência 
social supre, cobre lacunas, adiciona providências 
além do atendimento prestado através das políticas so-
ciais básicas. A pessoa é atendida no âmbito das polí-
ticas sociais básicas e também, quando necessário, no 
sistema supletivo. Aliás, enorme parte do sistema su-
pletivo se destina exatamente a fazer com que o neces-
sitado possa usufruir de seu direito de proteção públi-
ca nas políticas sociais básicas, como a saúde, educa-
ção, urbanização, produção, consumo, justiça, etc.  
 

Daí, leitor, a regra posta nos incisos III e V do 
artigo 4º da Lei 8.662 de 1993, que estabelece que ca-
be ao assistente social adotar providências para au-
xiliar o necessitado a encontrar e ter acesso aos meios 
que, nessas políticas sociais básicas, atendem necessi-
dades básicas humanas. 

                                                                     
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico  
         e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,  
         exploração, abuso, crueldade e opressão; 
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Esses serviços são essenciais, numa sociedade 
que se queira justa para com suas comunidades urba-
nas, rurais e indígenas. E com cada uma dessas comu-
nidades, procurando organizar-se, ou fortalecendo as 
organizações existentes, para participar do Conselho 
Municipal previsto no artigo 88, II. É nesse Conselho 
que se trabalha para sancionar, positivamente, os pro-
gramas que viabilizam os serviços essenciais. 
 

A não oferta ou a oferta irregular desses servi-
ços implica em sanção negativa. Isso é feito através de 
ação pública de responsabilidade, contra o prefeito 
municipal, nos termos dos artigos 208, e seguintes 
(ver comentários) por ofensa a direitos de cidadania. 

 
 
IV - serviço de identificação e localização de pais,  
        responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; 
 

Serviço de identificação e localização de desa-
parecidos compõe o aparato de zelo para a proteção in-
fanto-juvenil. Um dos equívocos comumente encon-
tráveis pelo país afora se dá, com as famílias que se 
conformam com o dito de que “a lei exige vinte e qua-
tro horas de espera para que a polícia inicie buscas dos 
desaparecidos”. Deixemos claro que essa espera de 
vinte e quatro horas é uma praxe policial baseada no 
princípio da razoabilidade, em que a prudência, a sen-
satez, o discernimento quase sempre indica que pesso-
as que desaparecem, na maioria dos casos, reapare-
cem em vinte e quatro horas. 
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Mas, o mesmo princípio da razoabilidade se 
baseia na prudência, na sensatez, no discernimento de 
que alguns casos gravíssimos não podem esperar vin-
te quatro horas para o início de buscas, porque, em 
vinte e quatro horas, o pior já haverá ocorrido. O prin-
cípio básico e fundamental é o princípio da legalida-
de, que pusemos no artigo quinto, II da Constituição 
Republicana e é assim descrito: ninguém será obri-
gado a fazer, nem deixar de fazer coisa alguma, se-
não em virtude de lei. Não há lei que fixe o prazo de 
vinte e quatro horas. Nem poderia haver, porque as 
necessidades, por sua própria natureza, ocorrem quan-
do menos se espera. 
 

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos  
       direitos da criança e do adolescente.  

 
Esta linha de ação se destina a cumprir e fazer 

cumprir o princípio geral de Direito de que a todo di-
reito corresponde uma ação que o assegura. Previa-
mente à Constituição de 1988, esse entendimento era 
restrito à esfera de atuação dos bacharéis em Direito. 
Tal ação era basicamente entendida como a ação judi-
cial (coisa que tinha a ver apenas com delegados, 
promotores, advogados e juizes, através de papéis, ri-
tuais, carimbos). 
 

Na percepção alterativa da cidadania, a mu-
dança incorpora um enfoque multidisciplinar e passa a 
significar: a todo direito corresponde uma ação soci-
al, administrativa ou judicial que assegura esse direi-
to. Socialmente, a ação social que busca assegurar di-
reitos está prevista no inciso V, do artigo quarto, da lei 
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8.662 de 1993, como sendo de competência do Assis-
tente social.  

                             
  

LEI N. 8.662/93 - Dispõe sobre a profissão de Assis-
tente Social e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san-
ciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - É livre o exercício da profissão de Assistente  
               Social em todo o território nacional,  
               observadas as condições estabelecidas nesta  
               Lei. 
 
Art. 2º - Somente poderão exercer a profissão de   
               Assistente Social: 
I - Os possuidores de diploma em curso de graduação   
      em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expe- 
      dido por estabelecimento de ensino superior  
      existente no País, devidamente registrado no órgão  
      competente; 
 
Art. 4º - Constituem competência do Assistente Social: 
               III - encaminhar providências, e prestar   
                       orientação social a indivíduos, grupos e à  
                       população; 
                 V - orientar indivíduos e grupos de diferentes  
                       segmentos sociais no sentido de identificar  
                       recursos e de fazer uso dos mesmos no  
                       atendimento e na defesa de seus direitos; 

        ... 
  

Ocorre que, além do âmbito social, também 
nos âmbitos administrativo e judicial, a proteção dessa 
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garantia é igualmente atribuição do advogado. Daí a 
indispensável existência, em todo município da linha 
de proteção jurídico-social às comunidades urbanas, 
rurais e indígenas. 
 

Faça o leitor o seguinte raciocínio: Numa soci-
edade moderna organizada (com regras claras e distin-
tas, como as do Estatuto) quem necessita de pronto 
socorro policial, tem acesso à polícia nas vinte e qua-
tro horas do dia (seja com o policial militar fazendo 
prevenção/repressão ao crime nas vinte e quatro horas, 
seja com o delegado de polícia instaurando investiga-
ções, também nas vinte e quatro horas). Quem neces-
sita de pronto socorro de saúde, tem acesso a médico 
nas vinte e quatro horas do dia. Quem necessita de 
pronto socorro judiciário, tem acesso a juiz para ha-
beas corpus e para mandado de segurança nas vinte e 
quatro horas do dia.  
 

Então, no sistema alterativo da cidadania (não 
confundir com alternativo), quem tem necessidade de 
pronto socorro social, tem direito, não à desrespeitosa 
assistência social burocrática do passado, tradicional 
concentradora de problemas sociais. Não. Quem ne-
cessita de pronto socorro social, tem direito ao acesso 
a... assistente social, nas vinte e quatro horas do dia. 
Na hora em que a necessidade se manifesta.  

 
Direito do Desenvolvimento Humano, leitor, 

aplicado de forma individualizada, respeitosa, diluido-
ra de problemas sociais. O Assistente Social, cum-
prindo sua competência legal (Lei 8.662, 4º, III e V), 
se necessário, aciona o advogado e outros eventuais 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 170 

profissionais ou serviços, ao identificar essas necessi-
dades. É assim que pusemos na Lei. 
 
 Criança e adolescente necessitam de proteção 
jurídico-social quando são vítimas e quando são acu-
sados ou punidos como vitimadores. Se acusados de 
praticar conduta descrita na lei como crime ou contra-
venção tem direito à proteção jurídico-social logo no 
primeiro procedimento levado a efeito perante o dele-
gado de polícia (no artigo 206, pusemos a regra de que 
ambos, vítimas e vitimadores, têm direito a advogado 
em todos os procedimentos previstos pelo Estatuto). 
Se a presença do advogado é exigível, em todos os 
procedimentos, não podemos deixar essa regra como 
letra morta, temos que trabalhar sempre para aplicar a 
regra. A apresentação do detido ao delegado é um 
desses procedimentos. 
 

Agilizando esse atendimento inicial pelo dele-
gado (ver o princípio da integração operacional no ar-
tigo 88, V), o advogado cuidará dos aspectos jurídicos 
sob o ponto de vista do acusado e o assistente social 
tomará todas as providências sociais necessárias, nos 
termos do artigo 4º, III e V da lei 8.662 de 1993.   

 
Prefeitos que não asseguram serviços da pró-

pria prefeitura ou em convênio com ONGs para garan-
tir acesso direto das pessoas a assistente social e advo-
gado, sem burocracia, nessa proteção jurídico-social, 
descumprem os princípios da proteção integral às 
crianças e adolescentes. Câmaras de Vereadores que 
não asseguram recursos no orçamento municipal para 
manter a linha de ação denominada proteção jurídico-
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social descumprem seu dever de legislar para a ga-
rantia de direitos e de deveres.  

 
Há prefeitos, leitor, que até receberam certo tí-

tulo adulador de amigo da criança, mesmo descum-
prindo essa exigência constitucional. Falta de juízo do 
adulador que concedeu o prêmio e de quem aceitou, 
mesmo violando direitos e deveres essenciais. Aliás, 
prêmio, leitor, desse jaez, deve ser concedido ao mu-
nicípio que age de forma republicana (ação governa-
mental e não-governamental compartilhada), e não a 
políticos que atuam de forma autocrática.  
 

Art. 88 - São diretrizes da política de atendimento: 
 
I - municipalização do atendimento; 
 

Atendimento aí se refere ao atendimento dos 
requisitos da cidadania, os quais se alcançam através 
do exercício de direitos (aquilo que eu posso exigir de 
outrem) e de deveres (aquilo que outro pode exigir de 
alguém). Com o pacto federativo de 1988, os entes fe-
derativos que eram dois (União e Estados), agora são 
três: União, Estados e Municípios. O princípio consti-
tucional que rege a proteção a crianças e adolescentes 
(como consta do parágrafo sétimo do artigo 227 e do 
artigo 204, II) é o da descentralização político-
administrativa. 
 

Municipalização do atendimento (a direitos e a 
deveres) significa que, com a União e cada Estado da 
federação cooperando com os municípios, inclusive 
repassando recursos nos termos do parágrafo único do 
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artigo 261 do Estatuto (ver comentário), é no municí-
pio que será formulada, será executada e será contro-
lada a política (política municipal) de proteção à cri-
ança e ao adolescente. 
 

Essa regra vale para questões urbanas, rurais e 
essencialmente para as comunidades indígenas, com 
absoluto respeito às suas peculiaridades culturais. 
 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 
dos direitos da criança e do adolescente, órgãos delibera-
tivos e controladores das ações em todos os níveis, assegu-
rada a participação popular paritária por meio de organi-
zações representativas, segundo leis federal, estaduais e 
municipais; 

 
O leitor deve ficar atento para o fato de que o 

pacto federativo de 1988, com a Constituição Repu-
blicana, faz cada Conselho, de cada ente federativo 
(União, Estado, Município) autônomo e independente 
em relação aos outros dois. Para exata clareza: O Con-
selho Nacional não é hierarquicamente superior nem 
ao Estadual, nem ao Municipal. O Estadual também 
não é hierarquicamente superior ao Municipal. Ne-
nhum deles subordina os demais. Nenhum dá ordens, 
instruções, recomendações, como se fossem tutores de 
seus homólogos. 

 
As organizações representativas da população 

(que são as associações, os sindicatos, as entidades de 
classe) urbanas, rurais e indígenas, têm o direito de es-
tarem representadas nos três Conselhos (o nacional, o 
estadual, o municipal). Da Constituição republicana 
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(artigo 204, II) fizemos constar: organizações repre-
sentativas da população. A regra da participação, de-
vido ao princípio da democracia participativa, foi in-
troduzida com o pacto constitucional de 1988. O prin-
cípio da paridade garante o mesmo número governa-
mental e não-governamental de delegados em cada 
Ente federativo (os entes federativos são três, a União, 
o Estado e o Município). 
 

Atenção também para o seguinte. A paridade é 
entre governo (no caso municipal, entre a prefeitura) e 
as organizações representativas da população e, não, 
com entidades de atendimento, como muitas vezes 
ocorre entre desavisados. As entidades de atendimen-
to, que demandam, que pedem recursos para os pro-
gramas que executam, não podem ser as que aprovam 
os mesmos recursos que pedem. Esse é um insustentá-
vel conflito de interesses que viola os princípios da 
impessoalidade e da moralidade constitucionais. No 
regime republicano em que queremos viver (e para o 
qual criamos princípios constitucionais) é impensável 
que agentes governamentais e não-governamentais 
atuem em conflito de interesses, no âmbito das políti-
cas públicas. 

 
Num Estado democrático de Direito é inconce-

bível que as pessoas e as instituições atuem envoltas 
num conflito de interesses. As entidades de atendi-
mento são regidas pelos artigos 90 e 91 (ver comentá-
rios). As comunidades indígenas têm o direito de se-
rem corretamente orientadas para que sua representa-
ção, na sua perspectiva cultural, seja assegurada nos 
três níveis de Conselhos deliberativos. Quando se es-
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crevem estes comentários, não há ainda – mas o futuro 
é grande, e nele certamente haverá - o costume de in-
cluir organizações representativas de comunidades in-
dígenas brasileiras no processo de escolha dos mem-
bros dos Conselhos (o nacional, o estadual e o muni-
cipal) de Direitos da Criança e do Adolescente. 
 

Quanto ao Conselho Municipal: Devido à des-
centralização político-administrativa, em que formula-
ção, execução e controle da proteção integral são fei-
tos em nível municipal, é ele o mais importante desses 
Conselhos. É através das deliberações, registros e ins-
crições desse Conselho que é garantida a prioridade 
absoluta a crianças e adolescentes na política munici-
pal de assistência social. Ver comentários ao artigo 90.    

 
Uma última observação: No Conselho Nacio-

nal, as organizações representativas da população con-
trolam a burocracia federal. Em respeito ao pacto fe-
derativo, o Conselho Nacional existe para controlar o 
Governo Federal e não para tutelar os governos esta-
duais e municipais.Também o Conselho Estadual não 
tutela a instância municipal. Quem fala para os gover-
nos municipais é o Conselho Municipal (princípio da 
municipalização, ver comentário ao inciso I). Mas, 
com o critério da paridade, em metade do Conselho, a 
prefeitura fala para si mesma e para as ONGs. Ocu-
pando a outra metade, as organizações representativas 
falam para a prefeitura e para si mesmas. Deliberações 
compartilhadas, leitor, no Setor Público, entre organi-
zações governamentais e não-governamentais.  
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III - criação e manutenção de programas específicos, ob-
servada a descentralização político-administrativa; 
 

Os programas específicos são aqueles executa-
dos nos sete regimes previstos no artigo 90. Quatro 
regimes de proteção (sanção positiva para garantir di-
reitos), três regimes sócio-educativos (sanção negativa 
para garantir deveres). Sócio-educativo é o termo téc-
nico para designar o regime de punição àqueles ado-
lescentes sentenciados pela Justiça por prática de ato 
definido como crime ou contravenção. É através des-
ses programas que se dá a prioridade absoluta a crian-
ças ou adolescentes dentre os programas de assistência 
social (proteção) e sócio-educativos (punição), seja 
nas comunidades urbanas, nas rurais e nas indígenas.   

Isso quer dizer o seguinte: Assistência Social é 
proteção a anciãos, adultos, adolescentes e crianças 
(Constituição, 203, I). A prioridade absoluta (artigo 
227) na assistência social se cumpre não de uma forma 
qualquer, ao bel prazer de burocratas federais ou esta-
duais. Não. A prioridade é dada através dos regimes 
previstos no artigo 90, deliberados não no Conselho de 
Assistência Social, mas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (esse Conselho 
de Direitos é o que, na assistência social, e na punição 
sócio-educativa, dá prioridade absoluta a crianças ou 
adolescentes). Notar, leitor, a ênfase: Deve ser obser-
vada a descentralização político-administrativa. Os 
Estados não devem concorrer com os municípios, na 
organização desses programas.  
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Há Estados que insistem em manter Secretarias 
de Assistência Social, com esse ou outro nome, fazen-
do concorrência com os municípios. Organizam e 
mantém programas paralelos aos municipais, pulveri-
zando recursos que por lei devem ser repassados aos 
municípios (ver comentário ao artigo 261, § único) e 
desperdiçando recursos públicos. No ano de 2.005, 
um exemplo clássico de tal inacreditável paralelis-
mo/pulverização/desperdício, ocorre na cidade do Rio 
de Janeiro. 
 
 As organizações representativas da população 
devem mover ação pública, prevista no artigo 208, de 
preferência com a legitimação descrita no artigo 210, 
III, para coibir essa invasão do Estado membro da Fe-
deração sobre as prerrogativas do Município, de forma 
a evitar paralelismo/pulverização/desperdício de re-
cursos públicos. 

 
 Para exata clareza do contexto em que 

tais programas se inserem, analisemos agora, leitor, a 
natureza do conjunto de programas previstos no sis-
tema brasileiro de Assistência Social. A lei que rege a 
matéria é a Lei Orgânica da Assistência Social (LO-
AS), nº 8. 7421, de 7/12/93. Notar que essa lei foi 
promulgada três anos depois da vigência do Estatuto. 
Nela foi posto o seguinte: 

  
Art. 23 - Entendem-se por serviços assistenciais as atividades 
continuadas que visem à melhoria de vida da população e cu-
jas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os 
objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei.  
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Parágrafo único - Na organização dos serviços será 
dada prioridade à infância e adolescência em situa-
ção de risco pessoal e social, objetivando cumprir o 
disposto no Art. 227 da Constituição Federal e na Lei 
n° 8. 069, de 13 de julho de 1990. 

   
Notar que ela se refere a uma situação de risco 

pessoal e social que nada tem a ver com a extinta situ-
ação irregular do velho código de menores. Esse arti-
go 23 manda que a assistência social, caracterizada na 
Constituição em seu artigo 203, I, como proteção a 
crianças e adolescentes, seja cumprida nos termos da 
Lei 8.069, que é o Estatuto. E o Estatuto não adota o 
conceito de situação de risco. Adota o conceito de di-
reito ameaçado ou violado, como consta do artigo 98, 
cuja redação foi exatamente construída para eliminar 
rótulos que discriminam negativamente e excluem da 
cidadania.  

 
Notar, leitor, que o que andam denominando 

de situação de risco (meninos fora da escola, maltra-
tados, pedindo esmolas ou se delinqüindo pelas ruas, 
desprotegidos por sua família e por sua comunidade) 
não estão em situação de risco nenhum (como ocorre 
largamente, no ano de 2.005, na capital de Pernambu-
co, Recife). Estavam, antes de viverem tal situação 
(no bom sentido, é a esse antes que se refere a LOAS). 
No presente, esses meninos estão violados em seu di-
reito à educação, ao bom trato, à convivência familiar 
adequada, à proteção integral (aplica-se, na hipótese, o 
conceito preciso, correto, tecnicamente rigoroso do 
Estatuto, e não, o conceito difuso, impreciso, maleá-
vel, da LOAS).  
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Quem está em risco, diante de crianças fora da 
escola, maltratadas, pedindo esmolas, exploradas pelas 
famílias, ou se delinqüindo, é quem, por negligência, 
por imprudência, ou por vontade própria, causou tais 
violações de direitos e de deveres. O risco é do negli-
gente, do imprudente, do causador, ser punido, com as 
sanções ética e tecnicamente previstas no Livro II do 
Estatuto. A LOAS também distribui competências: 

 
LOAS: 
Art.12 - Compete à União: 

I -responder pela concessão e manutenção dos bene-
fícios de prestação continuada definidos no Art.203 
da Constituição Federal; 
II -apoiar técnica e financeiramente os serviços, os 
programas e os projetos de enfrentamento da pobre-
za em âmbito nacional; 
III -atender, em conjunto com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, às ações assistenciais de ca-
ráter de emergência.  

 
Art.13 - Compete aos Estados: 

I -destinar recursos financeiros aos Municípios, a tí-
tulo de participação no custeio do pagamento dos au-
xílios natalidade e funeral, mediante critérios estabe-
lecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência So-
cial; 
II -apoiar técnica e financeiramente os serviços, os 
programas e os projetos de enfrentamento da pobre-
za em âmbito regional ou local; 
III -atender, em conjunto com os Municípios, às 
ações assistenciais de caráter de emergência; 
IV -estimular e apoiar técnica e financeiramente as 
associações e consórcios municipais na prestação de 
serviços de assistência social; 
V -prestar serviços assistenciais cujos custos ou au-
sência de demanda municipal justifiquem uma rede 
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regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do 
respectivo Estado.  

 
Art.14 - Compete ao Distrito Federal: 

I -destinar recursos financeiros para o custeio do pa-
gamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante 
critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal;  
II -efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e fu-
neral; 
III -executar os projetos de enfrentamento da pobre-
za, incluindo a parceria com organizações da socie-
dade civil; 
IV -atender às ações assistenciais de caráter de emer-
gência; 
V -prestar os serviços assistenciais de que trata o Art. 
23 desta Lei.  

 
Art.15 - Compete aos Municípios: 

I -destinar recursos financeiros para custeio do pa-
gamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante 
critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social; 
II -efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e fu-
neral; 
III -executar os projetos de enfrentamento da pobre-
za, incluindo a parceria com organizações da socie-
dade civil; 
IV -atender às ações assistenciais de caráter de emer-
gência; 
V -prestar os serviços assistenciais de que trata o Art. 
23 desta Lei.  

 
 O leitor deve atentar para o fato de que os ser-
viços assistenciais a crianças e adolescentes, a que se 
refere o artigo 23 da LOAS, devem ser cumpridos 
aplicando-se as regras do Estatuto. E, neste, nos ter-
mos do inciso I deste artigo 88, o princípio é o da mu-
nicipalização do atendimento. Tais serviços são assis-
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tenciais no sentido cidadão da assistência social e não 
mais, no sentido assistencialista, digamos assim, da 
velha percepção rotuladora, discriminadora e exclu-
dente dos direitos de cidadania. 
 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e Munici-
pais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente; 
 

Em que consistem os Fundos? Consistem na 
concentração de recursos destinados a um fim priori-
tário para melhor administrá-los, de forma a evitar: 
 
A) - paralelismo de ações (paralelismo é a execução 

de ações duplicadas ou triplicadas da mesma natu-
reza, em detrimento de providências diferentes pa-
ra fins diferentes). Exemplo: ter vários “abrigos”, 
“casas do menor”, e não ter programas para garan-
tir subsídios a quem recebe criança sob a forma da 
“guarda”, principalmente por familiares da própria 
criança (família extensa, ou família estendida), 
com recursos obrigatoriamente garantidos nos 
termos do artigo 227, § 3º, VI da Constituição e 
artigo 260, § 2º do Estatuto.  

 
B) - Pulverização de recursos: pulverizar é distribuir 

recursos, sem critério, a muitas entidades, fazendo 
com que as prioridades fiquem relegadas.  

 
C) - Desperdício de recursos: É aplicar dinheiro pú-

blico em coisas desnecessárias. Exemplo: gastar 
dinheiro bom com ONGs más, em programas que 
“mantém meninos nas ruas”, em programas que 
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estimulam crianças malabaristas a violar as leis do 
trânsito, em vez de gastar a mesma coisa com ori-
entação e apoio às famílias para que não deixem 
seus filhos fora da escola e não permitam que fi-
quem nas ruas.  

 
Vamos ver agora como são os repasses de re-

cursos entre os entes federativos:  
 

1. A forma mais inteligente, mais racional, 
menos burocratizada e mais republicana é 
repassar recursos federais para os Fundos 
municipais com previsão direta na aprova-
ção do orçamento federal a cada ano. O 
município recebe recursos orçamentários 
para o Fundo e delibera sobre sua aplica-
ção segundo as necessidades locais, através 
dos programas previstos no artigo 90.  

 
2. A intermediária, em termos de inteligência 

e racionalidade é, de forma desburocrati-
zada repassar recursos do Fundo nacional 
para os municipais que necessitem de re-
cursos, sob estrita obediência às regras do 
artigo 260, § 2º e do parágrafo único do ar-
tigo 261 (ver comentário).  

 
3. A mais tacanha, burocratizada, irracional e 

desrespeitosa para com as comunidades ur-
banas, rurais e indígenas, é repassar sob 
condições impostas por critérios federais, 
ou estaduais, pois essa forma viola a regra 
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da municipalização sob o princípio da des-
centralização político-administrativa.  

 
4. Agora, quanto a repassar impondo pro-

grama federal, então, é um absurdo incons-
titucional. A União está por nós (o povo 
brasileiro) proibida de criar e impor pro-
gramas no pacto federativo de 1988 (ver 
artigo 204, II da Constituição Republica-
na), na área da proteção a crianças e ado-
lescentes em comunidades urbanas, rurais e 
indígenas. E o leitor pode notar, na prática: 
Os programas impostos pela burocracia fe-
deral:  

 
a) Não passam de burocracias rotu-

ladoras (as meninas e o meninos 
são rotulados como do  “pic”, do 
“pec”, do “poc”, passam a ser os 
meninos e as meninas da burocra-
cia assistencialista).  

b) Obrigam crianças e famílias po-
bres (os ricos sabem se defender 
desse absurdo) a conviverem nos 
mesmos espaços, marcando, dis-
criminando, humilhando aqueles 
que ali convivem (os pobres mais 
conscientes se negam a se subme-
ter a esse vexame).  

c) Os burocratas acham ótimo reunir 
os necessitados no mesmo espaço 
para exibi-los como beneficiários 
da benemerência burocrática, da 
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caridade, da filantropia praticada 
pelos políticos de turno, mas os 
sucessores desses políticos mu-
dam sempre o rótulo – em vez de 
“pic”, “poc” e “puc”, alteram para 
“trac”, “trec” e “tric”, ou dão o 
nome, digamos, de “pimpinela” – 
e passam a fazer o mesmo com 
sua própria marca e seu próprio 
marketing. Sejam os sucessores, 
de esquerda, ou de direita, leitor: 
olhe ao seu redor e constate por si 
mesmo. 

d) Os “beneficiários” acabam identi-
ficados (quer dizer, suas identida-
des, suas caras, são expostas) no 
coletivo do ambiente rotulador, 
no que são feridos em seu direito 
de privacidade, intimidade e res-
peito à dignidade pessoal e fami-
liar. Por exemplo: crianças víti-
mas de abuso sexual são expostas, 
com suas famílias, ao freqüenta-
rem um prédio, publicamente i-
dentificado para esse fim. Quem 
entra lá, só pode ser de família 
onde houve... abuso sexual. Está 
marcado. 

e) A obrigação de participar dos 
bandos de beneficiados atende a 
conveniências e oportunidades di-
tadas pela burocracia (que se acha 
ótima, fazendo essas coisas ru-
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ins), em detrimento dos direitos 
de não rotulação, não discrimina-
ção, não exclusão social, da cida-
dania. 

 
No sistema que revogamos através do Estatuto, 

os recursos eram destinados à organização de buro-
cracias, de depósitos que concentravam problemas 
sociais ao institucionalizar pessoas. Agora, com as re-
gras de proteção integral (artigo primeiro do Estatu-
to), as técnicas previstas são para diluir problemas so-
ciais, através da individualização do atendimento. Cri-
ança maltratada sexualmente e sua família têm o direi-
to de serem atendidas com respeito a sua individuali-
dade por assistente social e psicólogo (e, se for o caso, 
por advogado). Jamais devem ser expostos como be-
neficiários da burocracia insensível ao direito da pri-
vacidade, da intimidade, da dignidade humana. 
 

Essa diluição de problemas sociais se faz atra-
vés do exercício de orientação e de apoio à pessoa 
que necessita ser orientada e apoiada individualmente. 
Feita através de assistente social, pedagogo, psicólogo, 
advogado, cujos honorários devem ser garantidos, pe-
lo Fundo, para quem não pode arcar com essa despesa 
por si mesmo. Essa é a concepção de proteção in-
tegral, com prioridade à criança e ao adolescente.  
 

O caráter alterativo da mudança consiste em 
deixar de financiar burocracias e passar a financiar 
atendimento personalizado, individualizador, garanti-
dor de direitos, especializado, sob estrito código de 
ética profissional, para evitarmos imprudência, negli-
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gência e imperícia, no atendimento às comunidades 
urbanas, rurais e indígenas.  
 

O leitor deve atentar para o fato de que o Con-
selho Municipal não deve se vergar diante do poder 
financeiro de certas empresas ou corporações que que-
rem privatizar a forma como os recursos subsidiados 
do imposto de renda são aplicados. Empresas ou fun-
dações empresariais não podem impor critérios para 
aplicação de recursos nos programas de proteção ou 
nos regimes sócio-educativos. Nem determinar quais 
entidades, ou serviços, devem ser privilegiados. Muito 
menos o Conselho deve permitir que empresas tutelem 
a política de proteção integral (como ocorre, no ano de 
2.005, em Minas Gerais), quer coagindo entidades 
com o recurso de que dispõem, quer adulando autori-
dades com instrumentos corporativos e anti-
republicanos (as empresas adulam servidores públicos, 
de forma anti-republicana, concedendo prêmios, títu-
los, privilégios). 

 
É a prefeitura ao lado das organizações repre-

sentativas da população que, no Conselho Municipal, 
devem deliberar, livremente, como abastecer os servi-
ços que executam os programas do artigo 90, com os 
recursos advindos do recolhimento do imposto de ren-
da dessas poderosas organizações ao Fundo Munici-
pal. Ver comentário ao artigo 260, § 2º e 261, § único.  

 
V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Minis-
tério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência 
Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito 
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de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem 
se atribua autoria de ato infracional; 

 
Veja o profundo conteúdo alterativo dessa di-

retriz:  
 
1. Antes da Constituição Republicana de 1988, o a-

dolescente acusado de praticar ato definido como 
delito era “rotulado” como “menor” e conceitual-
mente tido como “em situação irregular”. O Juiz 
mandava “recolhê-lo”, num processo dito menoril, 
a um depósito público onde uma autocrática “e-
quipe técnica” ajudava o juiz a tratá-lo pelo que 
ele “era” (pelo que, autocraticamente, a ditadora 
equipe ditava que ele era: “menor infrator”, ado-
lescente “em conflito com a lei”) e não pela con-
duta praticada, não pelo que “havia feito”. Se a 
família contratava advogado, o juiz instaurava o 
processo contraditório (os ricos sabem defender-se 
e defender seus filhos). Se a família não contratava 
advogado (os pobres geralmente não sabem quais 
são seus direitos, nem sabem defender-se da buro-
cracia), o juiz decidia “ex oficio”, quer dizer agia 
por iniciativa própria, segundo seu arbítrio pesso-
al. Ou seja, para os ricos, havia o contraditório, 
com o advogado controlando os direitos do ado-
lescente submetido a julgamento. Para os pobres, 
não havia direitos a considerar, o juiz agia arbitra-
riamente. 

 
2. No sistema de cidadania da Constituição atual e 

do Estatuto, o acusado não pode ser rotulado de 
forma alguma (não é “infrator”, não é “adolescente 
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em conflito com a lei”, não é pessoa “em situação 
de risco”...). É um adolescente... acusado (a ele se 
imputa, se atribui, se acusa de praticar ato não elo-
giável, ato condenável descrito na lei como delito). 
Rico, ou pobre, tem direito ao advogado (artigo 
227, § 3º, VI). Hoje, não é julgado, nem recebe 
sentença pelo que é, pelo como vive, pelos amigos 
que tem, pelo lugar onde mora, pelos hábitos que 
cultiva, ou por viver em área urbana, rural ou indí-
gena. Não. É julgado pelo ato que, dizem, prati-
cou. E esse ato tem, obrigatoriamente, que ser de-
finido como crime ou contravenção (ver comentá-
rio ao artigo 103). Tem direito a julgamento justo 
e breve. Breve, mas não instantâneo, não sumário. 
Breve mas... justo (segundo o ritual, segundo os 
ritos, os procedimentos previstos a partir do artigo 
172). 

 
É exatamente para esse julgamento breve e jus-

to, que existe esta regra de integração operacional (e-
xiste, para agilizar o atendimento de forma justa). 
Sempre, com a garantia do direito de ser julgado pelo 
que fez (em que se apura haver ele praticado, ou não, 
ato definido como crime ou contravenção) e não, pelo 
que é (ser pobre, ser de tal ou qual raça, morar em tal 
lugar, ter tais ou quais amigos, estar em conflito com a 
lei, etc.). 
 

Como o leitor vai verificar a partir do artigo 
172 (ver comentários), a ordem direta dessa integração 
é a seguinte: Delegado (órgão da Segurança Pública) > 
Assistente social (órgão da Assistência Social) > Ad-
vogado (órgão defensor) > Promotor (órgão do Minis-
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tério Público) > e Juiz (órgão do Judiciário), cada um 
seqüencialmente atuando de forma integrada (integra-
da seqüencialmente, não, instantaneamente). Essa in-
tegração seqüencial tem como objetivo o controle de 
que, em primeiro lugar, ocorra a investigação policial, 
seguida da representação-denúncia pelo promotor e fi-
nalmente o julgamento e a sentença. E que todos esses 
procedimentos se façam em função do que o acusado 
fez ou não fez e nunca, em função do que o acusado é 
ou deixe de ser, ou de como está ou deixa de estar. 

  
Com essa integração operacional, fica proibida 

a antiga praxe de meter o acusado num depósito para 
que uma equipe autocrática estude a vida do acusado 
visando à sentença. A sentença tem a ver unicamente 
com o que o acusado fez ou não fez (ver artigo 189), 
viva ele, ou tenha vivido, em comunidade urbana, ru-
ral ou indígena. Estudo sobre os antecedentes (sobre a 
vida) do acusado (estudo também previsto para os a-
dultos, no artigo 6°, inciso IX, do Código de Processo 
Penal), quando feito, tem o objetivo de contribuir para 
aquilatar eventuais atenuantes ou agravantes do ato 
(ou até mesmo eventuais excludentes da responsabili-
dade), da conduta de que é acusado. Daí o controle a 
ser feito pelo advogado defensor (através dos cha-
mados freios e contrapesos, os checks and balances), 
para agilizar o atendimento inicial ao acusado (artigo 
88, V) em três momentos dos procedimentos: 
  

1. o advogado agiliza fazendo o controle legal,  
sobre a conduta do delegado que prende e in-
vestiga;  
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2. faz controle legal, agilizando a intervenção do 
promotor que acusa;  

 
3. e faz controle legal, agilizando a condução do 

processo pelo juiz que julga. 
 

Quando o advogado não controla (não executa 
os freios e os contrapesos aos procedimentos do dele-
gado, do promotor e do juiz), a agilização do atendi-
mento (prevista no artigo 88, V) corre o risco de se 
tornar despótica, autocrática. Sem os freios e contra-
pesos do advogado defensor, prevalece a concentra-
ção de problemas sociais em depósitos de sentencia-
dos.  

 
Com graves conseqüências públicas, tais depó-

sitos são violadores do direito à saúde mental, social e 
ambiental, do privado de liberdade. Sabe, leitor, aque-
le ambiente desrespeitoso, tenso, opressor que existe 
nos depósitos “de menores”? Tudo isso, em detrimen-
to da conveniência social de diluir problemas sociais, 
com moderação, sensatez, discernimento (discrição), 
de forma a evitar ofensa ao direito à saúde mental, 
ambiental e social do preso, com reflexos comunitári-
os de caráter urbano, rural ou indígena. O sistema pri-
sional transforma o preso, ou o mantém, numa espécie 
de vírus da agressividade, da revolta, da violência, que 
grassam ou passam a grassar nos ambientes comunitá-
rios.  

 
Discrição quer dizer, exatamente, a combina-

ção da sensatez com a moderação e o discernimento. 
A ação do advogado defensor integra-se à do assisten-
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te social, na linha de proteção jurídico-social, prevista 
no artigo 87, V (ver comentário). Visam a evitar exa-
tamente que a concentração iatrogênica de adolescen-
tes cause danos à saúde mental, ambiental e social do 
acusado (antes do promotor pedir a punição) e do pro-
cessado (depois do pedido de punição pelo promotor).  

 
Um comentário adicional, leitor: Os incorrigí-

veis e obsoletos menoristas entendem que é exatamen-
te o ambiente tenso, coercitivo, agressivo do depósito 
de acusados, ou de presos, que constitui a… assistên-
cia social, a que se refere este inciso “V” do artigo 88. 
Como diz Carlos Heitor Cony, trata-se aí de um ledo e 
ivo engano (em homenagem ao poeta Ledo Ivo). O lo-
cal de privação de liberdade jamais pode ser caracte-
rizado como assistência social.  

 
Segundo pusemos no artigo 203, I da Constitu-

ição Republicana, assistência social é proteção (pro-
videnciada por... assistente social, nos termos da lei 
8.662, § 4°, III e V de 1993) e nunca, punição, em re-
gimes sócio-educativos, previstos nos incisos V a VII 
do artigo 90 do Estatuto. Portanto, a integração ope-
racional para agilizar o atendimento inicial deve ser 
feita na linha de ação denominada proteção jurídico-
social através da atuação profissional do advogado de-
fensor e do... assistente social. 
 

VI - mobilização da opinião pública no sentido da indis-
pensável participação dos diversos segmentos da socieda-
de.  

 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 191 

Esta diretriz é uma das chaves para uma políti-
ca de proteção integral honesta, sadia e eficaz. Comu-
nidades urbanas, indígenas e rurais somente constroem 
um sistema de proteção integral, aqui e agora, se se 
mobilizarem, se aprenderem a se mobilizar, e se forem 
protagonistas do bem comum, dos direitos e deveres 
humanos, no ambiente em que vivem. 
 

Art. 89 - A função de membro do Conselho Nacional e dos conse-
lhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adoles-
cente é considerada de interesse público relevante e não será re-
munerada.  
 

Essa regra tem a ver exatamente com o caráter 
espontâneo, empático, heurístico com que as organi-
zações representativas da população existem ou de-
vem existir não para ganhar dinheiro, mas para a cons-
trução do bem comum. Conselheiros não têm função 
burocrático-administrativa. Compõem o Conselho 
(que é uma autoridade administrativa) deliberando em 
reuniões semanais, quinzenais, mensais. Eventuais 
funções administrativas individuais são, necessaria-
mente, atribuição da instância do Poder Executivo a 
que estão vinculados. 

 
 
CAPÍTULO II – DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO 

 
Seção I - Disposições Gerais 

 
Antes do Estatuto e da Constituição Republi-

cana, entidades de atendimento eram as chamadas re-
taguardas do juiz de menores. Atrás do juiz, que tinha 
poder de arbítrio em suas decisões, havia um conjunto 
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de depósitos do próprio Estado (que na época eram o 
Estado em nível federal ou estadual) ou de entidades 
particulares, algumas religiosas, que serviam ao go-
verno administrando depósitos onde se concentravam 
os chamados “menores”.  

 
Entidades religiosas ou ditas filantrópicas ser-

viam aos governos autocráticos, recebendo dinheiro 
para desempenhar o triste papel concentrador de pro-
blemas sociais, criando efeitos iatrogênicos que pro-
duziam danos à saúde mental e social de crianças e 
adolescentes, em ambientes de “orfanatos”, de “inter-
natos”, de “casas do menor”, de “lares” coletivizantes, 
em instalações pavilhonares, em linhas de ação religi-
osa “para menores” (há corretas ações religiosas que 
não são para... menores, como a exercida pela pasto-
ral da criança, ou as de cunho espírita que se dedicam 
a portadores de profundas deficiências mentais). Isso 
(as ações para menores), leitor, acabou como coman-
do da sociedade republicana.  
 

Se não acabou, em muitas práticas locais, é 
porque as pessoas em suas comunidades, ou através de 
suas organizações representativas no Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou no 
Conselho Tutelar, não vêm praticando o Direito al-
terativo. Não lhes convém aplicar aquele Direito do 
Desenvolvimento Humano que muda, transforma, alte-
ra as coisas erradas que se faziam no passado, e que 
persistem por omissões ou por abusos dos próprios ci-
dadãos, seja nas comunidades urbanas, nas rurais e nas 
indígenas. 
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Hoje, na concepção republicana, as entidades 
de atendimento são estruturas governamentais munici-
pais, ou não-governamentais (também municipais), 
devido ao princípio da municipalização, do artigo 88, 
I, proibidas as entidades federais e estaduais. Embora, 
leitor, governos estaduais, violando a Constituição 
Republicana, mantenham assistência social com ações 
paralelas (quer dizer, com ações do mesmo gênero e 
espécie) às municipais. Ambas, a não-governamental e 
a governamental municipal, são estruturas de van-
guarda, criativas, heurísticas, indutoras, estimuladoras 
da garantia de direitos. Agem corretamente quando 
praticam o uso de suas atribuições, jamais o desvio do 
fazer excessivo com dano, chamado abuso, nem o 
deixar de fazer, também danoso, chamado omissão. 
 

De forma alguma podem essas entidades con-
tinuar a ser depósitos para massificar, coletivizar, ins-
titucionalizar crianças e adolescentes. Ver comentário, 
leitor, aos artigos 93, 92 e parágrafo único do 101. 
Constate a diferença entre o velho abrigo como lugar 
onde se depositavam crianças e o atual conceito de a-
brigo, em que este não é mais um lugar, mas sim, um 
regime em que um guardião é responsável por um 
grupo de crianças. Sem pavilhões, sem massificação, 
sem concentração de problemas sociais. 

 
Neste capítulo o leitor vai tomar conhecimento 

dos meios através dos quais entidades religiosas e be-
neficentes que antes faziam caridade, filantropia, be-
nemerência, concentrando crianças em massificadoras 
e iatrogênicas instituições, alteram seus procedimen-
tos. Hoje devem planejar, organizar e manter progra-
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mas, em que direitos são garantidos por pessoas indi-
viduais, através de assistência material, moral e edu-
cacional a crianças e adolescentes. Direito alterativo: 
Passar da caridade, da filantropia e da benemerência 
(aceitáveis na esfera privada, com recursos privados, 
mas anti-republicanas na esfera pública, com recursos 
públicos) para a garantia de direitos num sistema de 
proteção integral. Num sistema de... cidadania. 
 

Art. 90 - As entidades de atendimento são responsáveis pela ma-
nutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e 
execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados 
a crianças e adolescentes, em regime de: 
  

No artigo 88, II, se vê que as organizações re-
presentativas da população são aquelas através das 
quais (artigo 204, II da Constituição Republicana) a 
população faz valer a democracia participativa, na es-
trutura administrativa do Estado, seja esse Estado em 
sua feição Federal, na Estadual e principalmente na 
Municipal. 
 

Aqui, no artigo 90, vemos que entidades de 
atendimento não são organizações representativas. 
São entidades que mantém serviços, planejam e exe-
cutam programas nos regimes heuristicamente inova-
dos, criados, inventados por nós (nós aí, leitor, quer 
dizer nós, o povo brasileiro) para dar proteção a quem 
necessita de proteção, e executar sentença ditada pela 
Justiça para adolescente que pratica delito. Mas sem 
massificação, sem concentrar problemas que geram 
danos à saúde mental, ambiental e social das pessoas. 
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Ao contrário, diluindo problemas, de forma a reduzir a 
agressividade, a violência, a criminalidade e o terror.  
 

Regimes são os padrões, os tipos, os paradig-
mas através dos quais os programas são executados. 
Não confundir, leitor, programa, com os meios, os 
instrumentos, as ferramentas movidas para executar os 
programas. Também não confundir esses meios, esses 
instrumentos, essas ferramentas, com a velha, insidio-
sa, perniciosa burocracia que faz com que os meios se 
sobreponham aos fins sociais da cidadania. 
 

Entidades de atendimento, portanto, não po-
dem se constituir em meios que se sobrepõem aos fins 
da cidadania visados pelas pessoas, através do Estatu-
to, nas comunidades urbanas, rurais e indígenas. Toda 
vez que os meios são estruturados como mais impor-
tantes que os fins da cidadania, comunidades urbanas, 
rurais, indígenas são ameaçadas e violadas em seus di-
reitos. 
 

Outro detalhe fundamental, leitor, não esque-
cendo que as virtudes humanas, assim como os vícios, 
moram exatamente nos detalhes: As entidades de 
atendimento que, no passado, foram as que concentra-
vam problemas sociais, massificando, coletivizando, 
institucionalizando crianças, são agora, por excelên-
cia, as que, nos regimes abaixo citados, executam os 
programas através de técnicas que diluem problemas 
sociais, aplicando o princípio da individualização do 
atendimento.  
 

Vamos repetir para recalcar a idéia central: 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 196 

 
1. As regras, do revogado, abolido, extinto código de 

menores permitiam concentrar problemas sociais, 
na medida em que induziam a concentração de 
crianças e adolescentes vítimas e ou vitimadores.   

 
2. Os princípios republicanos de 1988, e as regras do 

Estatuto de 1990 levam à diluição dos problemas 
sociais. São as entidades de atendimento as que, 
aqui e agora, devem estimular, induzir, multiplicar 
as técnicas para essa diluição de problemas soci-
ais.  

 
3. Só o atendimento individualizado, de crianças e 

adolescentes (vítimas ou vitimadores), garante os 
direitos à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

 
I - orientação e apoio sócio-familiar; 
 

Esse é o regime (é o padrão, o tipo, o paradig-
ma) mais amplo, mais geral e mais necessário para 
que os fins sociais sejam perseguidos através dos mei-
os, das ferramentas e dos instrumentos constantes do 
Estatuto. Notar que não há mais o conceito de meno-
res “em situação irregular”. Hoje, quem está em “situ-
ação irregular” são as pessoas, as instituições e as au-
toridades que ameaçam e violam direitos de crianças e 
adolescentes nas comunidades urbanas, rurais e indí-
genas. São as mesmas (pessoas vitimadoras) que, a-
meaçando e violando direitos, ficam em situação de 
risco. O risco de serem processadas e punidas por o-
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ofensa a direitos garantidos a crianças e adolescentes 
(ver artigos 208 e seguintes). 
 

Notar também que a característica inovadora, 
criativa, heurística, do novo Direito, que é alterativo, 
é transformarmos as ações, as intervenções, as deci-
sões amadorísticas de gente com boa vontade, mas 
sem habilitação técnica, por modos de fazer compe-
tentes, apurados, eficazes de profissionais habilitados. 
Ação inter, multi, transdisciplinar. 
 

Vale aqui a observação de que queremos dei-
xar para o passado, com as regras do Estatuto, aquela 
visão de que somente um dia incerto, num futuro dis-
tante, quando formos uma sociedade justa, poderemos 
aplicar competência na garantia de direitos de cidada-
nia. Queremos, aqui e agora, atendendo caso a caso 
por especialistas profissionalmente habilitados, cons-
truir, no dia a dia, a sociedade justa que merecemos.  

 
Usando as ferramentas, os meios, os instru-

mentos do Direito do Desenvolvimento Humano (con-
junto de direitos e deveres humanos) queremos esti-
mular, incitar, provocar, facilitar, induzir, promover, 
criar, gerar, desenvolver sanções positivas. E, através 
da heurística, da criatividade, da imaginação, produzir 
precedentes, adotar iniciativas que orientam e apóiam 
as pessoas para o desenvolvimento pessoal e comuni-
tário. 
 

Orientação e apoio sócio-familiar é aquele pa-
radigma de intervenção especializada, executada por 
profissional habilitado que orienta (em antropologia, 
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em serviço social, em psicologia, em pedagogia, em 
aspectos jurídicos, em medicina, etc.) indivíduos e 
comunidades, e apóia as pessoas para acessar os meios 
que lhes possam garantir, com efetividade, seus direi-
tos. 
 

O profissional por excelência dessa interven-
ção especializada (não amadora, não negligente, não 
imprudente, não inexperta) é o assistente social, único 
especialista, ao lado do advogado que tem, na sua de-
finição profissional, a competência de garantir direi-
tos. 
 

Através da Lei 8.662 de 7/06/93, três anos após 
o Estatuto, e seis meses antes da LOAS (Lei 7.421 de 
7/12/93), o assistente social teve sua profissão regu-
lamentada, em termos dos direitos de cidadania, com 
variadíssimas atribuições, mas que, em termos de di-
reitos individuais, são resumidas em seu artigo quarto, 
incisos III e V: 

 
Art. 4º - Constituem competência do assistente social: 

 
               III – encaminhar providências e prestar orientação  
                        social a indivíduos, grupos e à população; 
 
                V -  orientar indivíduos e grupos de diferentes seg-     
                       mentos sociais no sentido de identificar recursos                                          
                       e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na  
                       defesa de seus direitos. 
 

Essa dupla intervenção do assistente social e 
do advogado para orientar e para apoiar as pessoas 
que necessitam acesso a outras fontes de proteção 
como as de caráter pedagógico, psicológico, médico, 
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financeiro, etc. é que caracteriza a linha de ação cha-
mada proteção jurídico-social prevista no artigo 87, 
V. 
 

Em todas as situações da vida urbana, rural e 
indígena, as pessoas, sejam vítimas, sejam vitimado-
ras, podem necessitar de orientação e apoio. Assisten-
tes sociais especializados devem ser constantemente 
preparados para o exercício de seu mister, nessas co-
munidades. Ele é o curinga, nas mais variadas situa-
ções, daí ser o curinga, não que vai substituir, mas que 
vai orientar as pessoas em diferentes necessidades – se 
é que tal intervenção é necessária - no acesso às de-
mais fontes de apoio à cidadania. 

 
II - apoio sócio-educativo em meio aberto;  
 

A expressão “sócio-educativo” é equívoca, 
como equívocos são os vocábulos “estado”. “juízo”, 
“medida”, “jurisdição”, “poder”, etc. É usada, no texto 
do Estatuto, para exprimir duas coisas, em contextos 
diferentes  .  

 
1. Uma delas, prevista no Capítulo IV do Título III 

deste Livro II, designa um padrão de medida puni-
tiva. Mas que, embora punitiva, garante caracterís-
ticas pedagógicas, quer dizer, educativas aos ado-
lescentes sentenciados por prática de conduta deli-
tuosa.  

 
2. A outra, prevista neste inciso II do artigo 90, ex-

pressa a idéia de um regime (um padrão, um tipo, 
um paradigma, de intervenção) que individualiza 
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um atendimento, não de punição, mas de proteção 
a crianças e adolescentes. 

 
Prestar muita atenção, leitor, a diferença, que 

muitos amadores não logram perceber, e por isso pra-
ticam intervenções punitivas quando, o que queriam, 
ou deviam querer, eram medidas protetivas: 
 
1. A medida punitiva sócio-educativa – referida no 

artigo 112 do Estatuto - é a intervenção feita por 
autoridade pública (o Juiz) em função do que o 
adolescente fez. Em função de um ato que prati-
cou. Como conseqüência de uma conduta que ado-
tou. Pune-se por uma conduta praticada (descrita 
como crime ou contravenção, no dizer do artigo 
103) e não por ser a pessoa o que é, com quem vi-
ve, como está (ver comentário ao artigo 103).  

 
2. Já, o regime de proteção, hipótese deste inciso II, é 

adotado sem a intervenção formal de uma autori-
dade pública. Ela é informal, praticada por profis-
sionais habilitados, ou voluntários supervisionados 
por especialistas. Existe em função daquilo que 
ela, a criança, ou ele, o adolescente são, ou na 
condição social em que eles estão.  

 
Não sendo mais intervenção concentradora de 

problemas sociais, o apoio sócio-educativo em meio 
aberto é aquele que visa o atendimento que dilui pro-
blemas sociais de crianças e adolescentes. Portanto, 
constituem-se em um equívoco contumaz esses pro-
gramas que concentram crianças e jovens em grupos 
“rotulados”, praticando “discriminação”, “excluindo” 
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crianças e adolescentes dos princípios de respeito, de 
dignidade, de individualização cidadãs.  
 

O princípio alterativo da cidadania se pratica 
diluindo problemas para que não se rotule, discrimi-
nando e excluindo, não se discrimine, excluindo e ro-
tulando, e não se exclua da cidadania, rotulando e dis-
criminando. 

 
III - colocação familiar; 
 

Este é o regime menos compreendido por ama-
dores e que, portanto, só se viabiliza através de profis-
sionais altamente qualificados (o amador que mais 
pensa que enxerga alguma coisa aí é o que menos vê o 
problema e a solução). Supõe altíssimo grau de espe-
cialização profissional. Só é plenamente viável através 
das técnicas de intervenção interdisciplinar. Consiste 
em orientar e apoiar familiares para a garantia dos di-
reitos e deveres previstos no Direito de Família. 
 

Primeira observação indispensável, leitor, nes-
sa questão: A proteção integral a que nos referimos no 
artigo primeiro do Estatuto é aquela proteção que se 
viabiliza através do princípio constitucional da convi-
vência familiar e comunitária. Esse princípio constitu-
cional só é viável com as pessoas devidamente orien-
tadas para conhecer os direitos e os deveres de pais e 
filhos, ou de tutores, guardiões e seus pupilos. E com 
as pessoas apoiadas por profissionais competentes 
quando houver necessidade de solucionar os inciden-
tes a que toda família está sujeita na relação pais/filhos 
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(família nuclear) ou crianças e seus parentes (família 
estendida). 
 

O regime de colocação familiar é aquele pa-
drão, tipo, paradigma de ação que protege pais e filhos 
para que não haja ameaça ou violação de direitos 
quando houver necessidade de instituir guarda, tutela 
ou adoção. Aplica-se a regra básica, individualizadora, 
diluidora de problemas sociais, do artigo 1.729 do Có-
digo Civil: “O direito de nomear tutor compete aos 
pais, em conjunto”.  

 
Evita-se, de todo modo possível, que ocorra a 

hipótese do artigo 98, II do Estatuto. Pois se isso ocor-
rer, enseja-se a infamante possibilidade de uma ação 
na Justiça da Infância e da Juventude, por ameaça ou 
violação de direitos. Ninguém, em família alguma que 
se preze, quer ser parte de uma ação infamante por 
ameaça ou violação de direitos das crianças de sua 
família. Infamante, vexaminosa e indigna. 
 

Fundamentalmente, o assistente social e o ad-
vogado que cumprem a linha de ação do artigo 87, V 
do Estatuto, orientarão e apoiarão pais, filhos e paren-
tes, para que as petições previstas nos artigos 155 e 
165 do Estatuto sejam feitas, de preferência, por inici-
ativa dos pais ou familiares. O objetivo é que a indivi-
dualização diluidora, não concentradora, de proble-
mas sociais, garanta os direitos de dignidade, de res-
peito, de não discriminação, não rotulação ou não ex-
clusão cidadã, de nenhum membro da família. Ver 
comentários aos artigos 155 e 165. 
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IV - abrigo; 
 

No tempo do código de menores, num sistema 
jurídico concentrador de problemas sociais, abrigo era 
um lugar que massificava, institucionalizava, coletivi-
zava crianças. E gerava a iatrogenia, que consiste nos 
danos à saúde mental, ambiental e social, com graves 
conseqüências para as comunidades urbanas, rurais e 
indígenas. No sistema de cidadania do Estatuto, abri-
go é um regime de atendimento, de proteção, de indi-
vidualização protetiva, regime anti-iatrogênico, cujo 
resultado social é diluir problemas de crianças e ado-
lescentes que se encontram em estado de necessidade 
por não poderem viver com sua família. 
 

Antes do regime republicano de 1988, crianças 
e adolescentes vítimas ou vitimadores (a lei concen-
tradora de problemas não distinguia entre vítimas e vi-
timadores) eram considerados como menores em situ-
ação irregular. Essa situação irregular era a “senha” 
para o Estado assumir a tutela desse... menor. Daí, a 
Lei tutelar do menor, ditada pelo Estado autoritário.  
 

Agora, no século XXI, nossa lei não autoriza 
mais o Estado a tutelar a pessoa da criança ou do ado-
lescente rotulados como menor. Não. No século al-
terativo do mundo do Direito, o século XXI, a lei tute-
la os direitos da criança e do adolescente. Inclusive o 
direito de não serem, como pessoas, tutelados pelo Es-
tado. 
 

O regime de abrigo é aquele em que o Estado, 
quando não há como criança e adolescente estarem 
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sob a tutela de um parente ou estranho, tutela o direito 
que ambos têm de, excepcionalmente, ficarem sob a 
guarda de um guardião pessoal, diluidor de problemas 
sociais de crianças e adolescentes desprotegidos. Ver 
comentários ao artigo 93, 92 e 101, VII. 
 

V - liberdade assistida; 
 

Os incisos deste artigo 90 de I a IV referem-se 
a regimes protetivos de crianças e adolescentes, regi-
mes de assistência social (a assistência social é por 
nós definida no artigo 203, I da Constituição Republi-
cana, como proteção a anciãos, adultos, adolescentes, 
crianças e nascituros). Este inciso V e os seguintes, 
não são regimes de assistência social. Referem-se a 
regimes (referem-se a padrões, tipos, paradigmas de 
intervenção) punitivos. A liberdade assistida é inter-
venção que restrige a liberdade do adolescente, depois 
do devido processo legal (ver comentários aos artigos 
172 e seguintes), por haver o adolescente praticado um 
ato definido como crime ou como contravenção. Ver 
comentários ao artigo 118. 
 

VI - semiliberdade; 
 

O regime mais leve para adolescente que prati-
ca ato definido na lei como crime é a liberdade assis-
tida (inciso V do artigo 90), o intermediário é a semi-
liberdade, em que o adolescente sentenciado pelo juiz 
reside num estabelecimento estatal (o Estado, em ní-
vel municipal, devido ao princípio – artigo 88, I - da 
municipalização) onde está privado de liberdade, mas 
com a liberdade de freqüentar escola, trabalho e outras 
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atividades fora desse estabelecimento. Esse regime, 
nos termos do Estatuto (ver comentários ao artigo 
120) pode ir até os vinte e um anos. 
 

VII - internação, 
 

Esse é o regime mais rigoroso em que o sen-
tenciado pela Justiça é punido pela prática de ato defi-
nido como crime ou contravenção (ver artigo 103). In-
ternado quer dizer privado de liberdade, ou seja, pre-
so. No sistema brasileiro a pessoa de comunidade ur-
bana, rural ou indígena pode ser privada líberdade a 
partir dos doze anos. Entre os doze e os dezoito anos 
completos, por sentença do juiz da infância e da ju-
ventude, pode ser presa, privada de liberdade, num sis-
tema de privação de liberdade específico para adoles-
centes. Um sistema de... punição juvenil. 

 
Depois dos dezoito anos, por sentença do juiz 

criminal, pode ser privada de liberdade num sistema 
específico para adultos, chamado Sistema Penitenciá-
rio. Em ambos, a punição envolve um componente 
pedagógico, levando-se em conta a condição peculiar 
de desenvolvimento quer do adulto, quer do adolescen-
te. Criança (até os doze anos) não é privada de liber-
dade, no sistema brasileiro.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO - As entidades governamentais e não-
governamentais deverão proceder a inscrição de seus programas, 
especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste 
artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas al-
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terações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à auto-
ridade judiciária.  
 

Inscrever os programas significa que o Conse-
lho Municipal, metade composto por delegados do 
prefeito, metade composto por delegados de organiza-
ções representativas da população (associações, enti-
dades de classe, sindicatos), autoriza que o programa 
funcione segundo o planejamento oferecido pela enti-
dade de atendimento que o propõe. Este artigo 90 es-
tabelece que a entidade é responsável pelo planeja-
mento do programa. Quem autoriza a funcionar, tam-
bém tem o poder de desautorizar (ver comentário ao 
parágrafo único do artigo 91). 
   

Art. 91 - As entidades não-governamentais somente poderão fun-
cionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao 
Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva locali-
dade.  
 

Observar, leitor, que a Constituição Republica-
na garante que cidadãos constituam livremente associ-
ações ou entidades, sem que haja necessidade de auto-
rização de alguém. Mas, para que possa funcionar, 
uma entidade destinada à execução dos programas 
nesses regimes do artigo 90, tem, necessariamente, 
que ser registrada no Conselho. Notar que programas 
governamentais e não governamentais são inscritos no 
Conselho Municipal.  

 
Mas apenas são registradas as... não-

governamentais. As entidades governamentais são 
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pessoas jurídicas de Direito Público, uma é a própria 
prefeitura. Outra pode ser uma Fundação Municipal, 
que mesmo quando se define como de Direito Priva-
do, em sua essência é, na verdade... pública. Juridica-
mente estão submetidas a outros controles oficiais de 
sua existência.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Será negado o registro à entidade que: 
 
a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de ha-
bitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 
 
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios 
desta Lei; 
 
c) esteja irregularmente constituída; 
 
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas, 
 

É fundamental observar que o Conselho não 
apenas não deve autorizar o funcionamento das que se 
encontrem nessas condições, como tem o poder admi-
nistrativo (tem poder de polícia administrativa) para 
cassar administrativamente o registro da que, tendo 
tido inicialmente essas condições, por alguma razão 
venha a perdê-las. 
 

Outro ponto relevante: Note, leitor, que as en-
tidades que se destinam à semiliberdade e à privação 
de líberdade, fazem parte desse elenco de entidades 
que não podem funcionar se não forem autorizadas 
pelo Conselho Municipal. Quer dizer: se não forem 
registradas nesse Conselho. 
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Muitos Estados vêm impondo sua inconstituci-

onal tutela sobre os municípios, nessa matéria (quando 
esse abuso é praticado pelo Estado e aceito pelo Mu-
nicípio, o que ocorre é que o Município se torna su-
bordinado ao Estado). Os que agem assim, não fize-
ram ainda, nem aceitam fazer, o reordenamento insti-
tucional que transfere do Estado, para os municípios, 
os poderes de decisão (no Conselho Municipal) sobre 
como planejar, manter e controlar os direitos difusos 
em jogo quando adolescentes são privados ou semi-
privados de liberdade. Esses Estados praticam o ilegal 
princípio da estadualização do atendimento nesses as-
suntos, gerando iatrogenia. Produz violação dos direi-
tos à saúde ambiental (naquele ambiente opressivo, 
vexaminoso, desrespeitador), à saúde mental e social 
dos sentenciados, com desprezo pelo princípio da mu-
nicipalização constante do artigo 88, I do Estatuto. 
 

A solução para esse problema é simples: O Es-
tado deve prestar obediência ao princípio da descen-
tralização político-administrativa. Os municípios, em 
sua autonomia, cada um (que se achar bastante para 
tanto), ou reunidos em consórcios regionais, com a-
poio financeiro do Estado, para cumprir o parágrafo 
único do artigo 261, organizam entidades de interna-
ção como previstas no artigos 90 e 91. Os danos à sa-
úde mental, ambiental e social dos sentenciados no re-
gime estadualizado, com graves conseqüências comu-
nitárias, é argumento poderoso para a transformação 
do sistema iatrogênico em sistema saudável de aten-
dimento. 
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Essas entidades descentralizadas, mediante 
transferência de um poder central para a periferia re-
gional (e não, meramente desconcentradas no centra-
lizado sistema estadualizador) passam a se registrar no 
Conselho Municipal do município em que se locali-
zam. Cada município, que envia sentenciados para tal 
entidade, estabelece, em Resolução do Conselho, o 
programa de internação. Esse programa (que é uma 
seqüência de regras e procedimentos) estabelece as 
condições em que cada município financia a privação 
da liberdade do delinqüente que o próprio município 
produz. Dá para notar, leitor, que é mais lógico e jus-
to, que o município que produz delinqüência arque 
com as despesas de punir os delinqüentes que produz? 
Com os seguintes benefícios:  

 
• Mantém-se assim o princípio do repasse de recur-

sos pelos Estados (e pela União, quando necessá-
rio) aos municípios, previsto no parágrafo único 
do artigo 261.  

• Preserva-se o apoio de cada Estado ao sistema de 
privação de liberdade.  

• Cumpre-se escrupulosamente o princípio da muni-
cipalização.  

• Elimina-se a massificação do sistema único, dita-
torial (inconstitucional) do Estado sobre os muni-
cípios.  

• Impede-se que cada erro do sistema unificado e 
massificador se estenda a todo o território estadu-
al.  

• Evita-se também que cada regra do sistema con-
centrador afete todos os municípios de forma da-
nosa.  
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• Garante-se a criatividade, a inovação, a heurística 
dos métodos renovadores de cada região.  

• E, principalmente, substitui-se o sistema que con-
centra problemas de agressividade e violência, em 
que o Estado é um telhado de vidro para todos ati-
rarem pedras.  

• Cria-se, portanto, o sistema que dilui o problema 
social sob o princípio da descentralização político-
administrativa. Quem atirar pedras atinge o telha-
do de vidro que cobre a própria cabeça, pois o teto 
é comum a todos de cada município que produz 
agressividade, violência e criminalidade.  

 
Art. 92 - As entidades que desenvolvam programas de abrigo 
deverão adotar os seguintes princípios: 
 

Em primeiro lugar, ter em conta a força altera-
tiva do Regime Republicano de 1988. Com ele, trans-
formamos o antigo sistema concentrador de proble-
mas sociais (lugares rotuladores chamados abrigos, 
ou triagem, ou casa-lar, ou casa do menor, etc.) em 
sistema diluidor de problemas sociais (em que abrigo 
passa a ser, não lugar, mas regime em que um guardi-
ão – o dirigente de abrigo – é responsável civil por um 
pequeno grupo de crianças e ou de adolescentes que 
merecem morar numa casa comum, numa rua comum, 
como qualquer criança, e não em instituição pavilho-
nar).  

 
Na pavilhonar (os pavilhões são construídos 

para tantas ou quantas vagas) prevalece o desejo de 
quem a institui em preencher vagas ociosas, como 
numa prateleira de ferragens que deve ser preenchida 
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com pregos, parafusos e dobradiças. No regime dilui-
dor, pessoal, o primado é da assistência moral, educa-
cional e material prestada por um guardião a seus pu-
pilos, numa casa em que, quanto menos gente houver, 
mais atenção individual será prestada. 
 

Notar, leitor, nos comentários aos incisos deste 
artigo 92, e também aos artigos 90, IV, 93 e 101, VII, 
que o regime de abrigo é, no século XXI, em oposição 
ao sistema concentrador de problemas sociais do sé-
culo XX, um regime que garante o princípio da convi-
vência familiar constante do artigo 227 da 
Constituição. Repetindo para absoluta, total, e redun-
dante clareza: Abrigo, no século XXI, no Brasil, não é 
mais uma forma de institucionalizar, de concentrar 
crianças e adolescentes. Nem de causar danos à saúde 
mental, ambiental e social de crianças massificadas 
em instalações pavilhonares.  
 

I - preservação dos vínculos familiares; 
 

Inicialmente, como o leitor pode verificar no 
comentário ao artigo 93, o regime de abrigo caracteri-
za uma situação de fato: Emergencialmente, a criança 
está em regime de abrigo porque não tem como estar 
com seus pais ou seus parentes. Se tiver pais ou paren-
tes, conhecidos ou acessíveis, não deve estar sob o re-
gime de abrigo. A mãe e o pai podem, livremente, au-
torizar que o filho fique com um dos seus parentes, 
sem terem, pai e mãe, que dar satisfação alguma a au-
toridade externa à família, como prevê o artigo 1.513 
do Código Civil. Ou um parente pode acolher a crian-
ça. 
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E, se houver conveniência, esse parente faz pe-

tição ao Juiz de Família, nos termos do artigo 165 do 
Estatuto, para regularizar tutela ou guarda. Por que ao 
Juiz de Família? Porque estamos analisando a hipótese 
de que não há ameaça ou violação de direitos. Se hou-
ver ameaça e violação de direitos (artigo 98) o juiz 
competente (artigo 148, parágrafo único, “a” e “b”), 
passa a ser o… Juiz da Infância. Assistente social e 
advogado, quando necessário, devem estar acessíveis, 
para orientar a família na solução menos traumática, 
mais acolhedora. E sempre de forma não iatrogênica 
(ver conceito de iatrogenia no comentário ao Capítulo 
I, prévio ao artigo 7º), e de forma também não buro-
cratizada, seja dos filhos, seja dos pais. 
 

Na segunda etapa do abrigo, quando se forma-
liza a guarda perante o Juiz da Infância e da Juventu-
de (com o rito do artigo 165), transformando, formal-
mente, em guardião de direito, o dirigente de abrigo 
até então guardião de fato, a expectativa é que a crian-
ça ou adolescente sejam devolvidos o mais rápido 
possível à sua família extensa (parentes) ou nuclear 
(pai e mãe). O regime de abrigo, como guarda de fato 
no início, ou depois de formalizado como guarda de 
direito, tem como característica ser provisório. A for-
malização da guarda de fato em guarda de direito, se 
faz através do rito que começa com a petição descrita 
no artigo 165. 
 

O regime de abrigo, sempre provisório, dure o 
quanto necessitar durar, é regime de urgência, e sem-
pre adotado em caráter excepcional. É situação de pas-
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sagem para o poder familiar (dos pais biológicos ou 
por adoção) ou para uma tutela (ver artigo 33). En-
quanto não puder ser constituído esse poder familiar 
ou essa tutela, a guarda – no regime de abrigo - é pro-
visória, podendo essa provisoriedade durar até os... 
dezoito anos, que é a idade em que o adolescente ad-
quire a maioridade civil. Notar, leitor, que não há pra-
zo, não pode haver prazo, pois a situação é... provisó-
ria, enquanto durar a provisoriedade.  

 
II - integração em família substituta, quando esgotados os recur-
sos de manutenção na família de origem; 
 

Família substituta (artigo 28) também chamada 
colocação familiar (artigo 90, III) significa: guarda, 
tutela ou adoção. Ver comentários a esses artigos. 
 

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 
 

Esse atendimento personalizado é o que dá o 
caráter diluidor de problemas sociais ao regime de a-
brigo. Antes, em instituições pavilhonares, o vetusto 
abrigo era um lugar concentrador de problemas soci-
ais. Esse costume de concentrar crianças pobres em 
internatos, em orfanatos, tende ainda a ser mantido 
por entidades religiosas ou filantrópicas que resistem 
ao sistema diluidor e insistem no sistema concentra-
dor. Essas entidades, no passado, e algumas no pre-
sente, despenderam energia e recursos para construir 
grandes instalações, fazendo prevalecer a conveniên-
cia de preencher vagas sobre a conveniência do direito 
à convivência familiar e comunitária. O Conselho 
Municipal deve batalhar com insistência para dar um 
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fim mais adequado a essas instalações (faz isso, não 
autorizando que o primado das vagas se imponha, não 
inscrevendo em seu registro, o regime pavilhonar). 
Deve insistir na constituição do autêntico regime de 
abrigo. 
 

Notar também, leitor, que uma das funções do 
Conselho Tutelar, como zelador dos direitos da crian-
ça, é não permitir que crianças sejam institucionaliza-
das nesse tipo concentrador de abrigos pavilhonares, 
coletivizantes. Tais tipos concentradores causam da-
nos à saúde mental, ambiental e social de crianças e de 
adolescentes. É direito da criança não ser instituciona-
lizada nesse obsoleto regime massificador. Mandado 
de segurança pode ser proposto pelos interessados ou 
habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pes-
soa, para livrar crianças e adolescentes dessa violação 
à dignidade, ao respeito e à sua saúde mental, ambien-
tal e social.  

 
Inclusive, evidentemente, o mandado de segu-

rança ou o habeas corpus devem ser propostos pelo 
Conselho Tutelar, em conseqüência dos termos do 
inciso III, “b” do artigo 136 e 95 do Estatuto. Este 
Conselho existe para zelar pelo direito da criança de 
não ser incluída em estabelecimentos pavilhonares, 
coletivizantes, que violam o instituto jurídico da 
guarda pessoal e individualizadora. 
 

As organizações representativas da popula-
ção, para cumprir o controle previsto no artigo 204, II 
da Constituição Republicana, escolhem, num impor-
tante concurso público, chamado processo de escolha, 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 215 

os conselheiros tutelares. Devem, portanto, cuidar para 
que se escolham os melhores, os mais competentes, os 
mais éticos, os mais dignos, em condições de cumprir 
e fazer cumprir o regime diluidor. As organizações 
representativas não podem permitir a escolha de con-
selheiros que venham a se tornar concentradores de 
crianças em abrigos, devem impedir a existência de 
conselheiros que se constituem em institucionalizado-
res de crianças. 
 

IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; 
 

O caráter central do regime de abrigo é ser 
provisório. Ninguém é incluído em regime de abrigo 
para nele permanecer. Se é para permanecer, o regime 
é o da tutela ou do poder familiar. Esse regime provi-
sório reúne, enquanto for necessário, pequeno grupo 
de crianças sob a responsabilidade civil de um guar-
dião. Este guardião é aquele que tem a obrigação de 
assistir, de criar e de educar aquelas crianças que vie-
ram de famílias, de hábitos, de usos e muitas vezes, 
como no caso das comunidades rurais e indígenas, de 
costumes diferentes.  
 

A co-educação é exatamente essa empatia do 
processo educativo compartilhado por pessoas de ori-
gem diversa. Trata-se de uma arte somente praticável 
por pessoa vocacionada e permanentemente capacita-
da no exercício daquilo que os juristas chamam de 
munus público, ou seja, a capacidade de doar-se, de 
dedicar-se a interesses do bem comum. 
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Como todas as situações humanas, o foco da 
questão é a prática do uso das regras do bem comum, 
nunca o abuso nem a omissão. Problemas como o da 
rotulação, da discriminação, da pedofilia (pedófilos 
querem ser guardiões de abrigo, pela própria compul-
são), problemas de abuso sexual, de maus-tratos, per-
passam essas situações e devem ser levadas em conta 
por todos que têm a ver com a política pública de pro-
teção integral a crianças e adolescentes. O Conselho 
Municipal deve adotar todos os critérios que evitem 
aprovar pedófilos, abusadores de crianças, autocratas 
compulsivos, ou negligentes contumazes, como tais 
guardiões. 
 

V - não-desmembramento de grupos de irmãos; 
 

Essa regra é uma decorrência do princípio 
constitucional da convivência familiar. O abrigo como 
regime que protege, não pode desmembrar para prote-
ger. Não pode mais fazer como no tempo concentra-
dor de problemas sociais em que irmãos de idades di-
ferentes iam para depósitos diferentes ou, no mesmo 
depósito, para pavilhões distintos, como se separam 
pregos, parafusos, alicates, dobradiças em casas de 
ferragem (a separação das ferragens convém ao dono 
da loja, para facilitar seu trabalho). 
 

No tempo da concentração de problemas soci-
ais pelo Estado, o desmembramento visava facilitar à 
burocracia, uniformizando (concentrando) num pavi-
lhão, crianças de zero a três anos, em outro, de três a 
seis, num terceiro, de seis a nove e assim por diante, 
até aos dezoito. Hoje, qualquer burocracia deve ceder 
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suas conveniências (as conveniências da burocracia) 
sob o primado das conveniências da cidadania. A 
conveniência da cidadania é: Nunca separar, como re-
gra geral, grupos de irmãos. 

 
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras en-
tidades de crianças e adolescentes abrigados; 
 

Essa regra tem a ver com o antigo costume de 
facilitar para a burocracia o regime concentrador, di-
ficultando para a cidadania o exercício de direitos. A 
infame distribuição por faixa etária gera a inconstân-
cia das relações afetivas, leva à insegurança emocional 
e produz o fracionamento existencial da criança e do 
adolescente, condições essas que impossibilitam a se-
gura formação do caráter e a correta formação ética 
para a cidadania. 

 
VII - participação na vida da comunidade local; 
 

O regime de abrigo consiste num grupo pe-
queno de crianças que, sob a responsabilidade civil de 
um guardião vive numa rua comum, numa casa co-
mum (casa sem rótulo, para não discriminar, nem ex-
cluir da cidadania seus ocupantes), sob o princípio da 
convivência familiar, com as pessoas participando, 
como qualquer família, da vida da comunidade urba-
na, rural ou indígena local. Claro que na comunidade 
indígena se respeitam sempre as características cultu-
rais de sua peculiaridade comunitária. 

 
VIII - preparação gradativa para o desligamento; 
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O guardião em regime de abrigo deve ser 
constantemente reciclado em sua capacitação (com 
conhecimentos de ordem social, pedagógica, psicoló-
gica, jurídica). Reciclado para não perder a condição 
de saber lidar com um grupo de crianças que ali estão 
para serem criadas, assistidas e educadas (artigo 229 
da Constituição Republicana) enquanto não lhes for 
possível garantir uma tutela ou um poder familiar. 

 
IX - participação de pessoas da comunidade no processo educati-
vo. 

Essa regra decorre das características que fo-
ram objeto dos comentários anteriores. 

 
PARAGRAFO UNICO - O dirigente de entidade de abrigo é 
equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. 
 

Esse parágrafo contém o princípio alterativo 
fundamental da passagem do antigo burocrata que era 
dirigente do abrigo concentrador de problemas soci-
ais, para o moderno guardião, que é o responsável ci-
vil por um grupo de crianças. Ver comentários ao arti-
go 33, notadamente, seu parágrafo terceiro.  

 
 Art. 93 - As entidades que mantenham programa de abrigo po-
derão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e 
adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, 
fazendo comunicação do fato até o 2° dia útil imediato.  
 

Ao lado da anterior, esta é uma regra geral bá-
sica no processo alterativo em que passamos do abri-
go pavilhonar para o regime da convivência familiar 
em regime de abrigo. Antes, importante era a buro-
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cracia. O papel, o documento burocrático firmado 
pela autoridade que determinava o abrigo (a famosa 
guia de internação) era mais importante que o ato de 
proteger sob o regime de abrigo. 

No século XXI o importante é socorrer em re-
gime protetor de abrigo a criança que precisa de um 
guardião de fato. O fato de socorrer a criança em esta-
do de necessidade, dando-lhe teto, cuidados e atenção, 
num pronto socorro social, é mais importante que 
qualquer papel. Daí, esta regra de que a comunicação 
à autoridade competente, a qual, segundo o artigo 101, 
VII e, nos termos do artigo 131, é o Conselho Tutelar 
(que deve zelar para que tudo ocorra nos termos da 
lei), deve ser feita até o segundo dia útil, pois o pai, a 
mãe ou o responsável que tenha a guarda de direito da 
criança, podem ser encontrados ou irem buscar seu fi-
lho ou seu pupilo. Se pai, mãe ou tutor têm a guarda 
de direito, é evidente que, aquele que tem a guarda de 
fato, deve entregar a criança ao titular do poder fami-
liar, ou da tutela. 
 

Mas o abrigo existe para proteger, inicialmente 
numa condição de fato, como pronto socorro social. 
Logo, se vier a ocorrer a hipótese de não compareci-
mento do titular da guarda de direito, ou ele não puder 
ser desde logo identificado, há a necessidade de 
regularizar a guarda (artigo 33, § I), o que é feito com 
a petição, pelo guardião de fato, prevista no artigo 165 
do Estatuto (ver comentário). É com essa clareza que 
foram elaboradas as regras para regermos tais circuns-
tancias. 
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Há que se insistir atentamente no seguinte: O 
regime de abrigo é um programa de pronto-socorro 
social. Quem dele necessita, se encontra em estado de 
necessidade. Guardião de abrigo que nega receber cri-
ança ou adolescente em estado de necessidade pratica 
o crime de omissão de socorro, assim descrito no Có-
digo Penal: 

 
Omissão de socorro 
Art. 135.  Deixar de prestar assistência, quando possível fa-                 
zê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, 
ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e 
iminente perigo; ou não impedir, nesses casos, o socorro da 
autoridade pública:  
 
Pena -  detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.  
 
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omis-
são resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se 
resulta a morte.  

 
A prefeitura não pode deixar de criar o pro-

grama em regime de abrigo, individualizador, diluidor 
de problemas sociais. O prefeito manda criar o pro-
grama e inscrevê-lo no Conselho Municipal (artigo 90, 
§ único). Se não o fizer, cabe a ação contra o prefeito 
por ofensa grave ao direito difuso da população infan-
to-juvenil eventualmente necessitada de pronto-
socorro social. Ver comentários ao artigo 208 e se-
guintes.  
 

Art. 94 - As entidades que desenvolvem programas de internação 
têm as seguintes obrigações, entre outras: 
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Ver comentários, leitor, ao parágrafo único do artigo 
91. 
  

I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adoles-
centes; 
 

Ver comentários aos artigos 103, 112, 172, 189, 206. 
 

II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de 
restrição na decisão de internação; 
 

Ver comentários aos artigos 112, 121 e 189. 
 

III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades 
e grupos reduzidos; 
 

Ver comentário ao título I prévio ao artigo 7º do Livro 
I e parágrafo único do artigo 91 do Livro II. 
 

IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e di-
gnidade ao adolescente; 
 

Notar, leitor, levando em conta o princípio ge-
ral de Direito, chamado princípio da razoabilidade, 
que a privação de liberdade ideal seria aquela em que 
um pequeno grupo de adolescentes estivesse privado 
de liberdade não num regime pavilhonar, massifica-
dor, concentrador de problemas sociais. Mas, sim, 
num estabelecimento pequeno, sob a responsabilidade 
de um guardião administrativo. 
 

A diferença entre essa internação e o regime 
de abrigo seria que, no regime de abrigo, não há pri-
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vação de liberdade, porque abrigo é proteção, não pu-
nição. E internação é punição e não proteção. Se o 
leitor preferir, se pode dizer que o adolescente senten-
ciado está preso (quer dizer, está privado de liberda-
de) para proteção da comunidade que foi vitimada pe-
la conduta do adolescente. Daí, que qualquer dano por 
iatrogenia à saúde mental, ambiental e social do 
sentenciado, afeta não apenas ele, mas toda a comuni-
dade, para a qual ele vai retornar um dia. 
 

A outra diferença seria a de que, no regime de 
abrigo, o guardião é um responsável civil, ao passo 
que, no regime de internação, o guardião é um res-
ponsável administrativo. Há delicadas questões de se-
gurança, de agressividade do sentenciado, de metodo-
logia do atendimento, que nem sempre permitem tal 
redução institucional a essas mínimas proporções. 
Como sempre, é inarredável, nessas circunstâncias, o 
princípio da razoabilidade, que consiste em agir com 
sensatez, prudência e discernimento, para a solução de 
problemas humanos. Fazendo o uso das regras legais, 
sem o desvio do abuso, nem o da omissão. 
 

V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação 
dos vínculos familiares; 
 

Essa regra tem a ver com o fato de que, mesmo 
quando punida a pessoa continua sujeito de direitos. 
Toda criança, e todo adolescente têm direito constitu-
cional à convivência familiar e comunitária. 
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VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos 
em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos víncu-
los familiares; 
 

Quem sentencia e quem supervisiona o cum-
primento da sentença é um juiz. Ao conhecimento dele 
devem ser levadas as circunstâncias em que a sentença 
é cumprida. O reatamento de vínculos familiares tem 
se mostrado, ao longo do processo histórico, como um 
dos fatores determinantes, na maioria absoluta dos ca-
sos, para a não reincidência dos sentenciados, quando 
ela é possível, ao voltarem eles à plenitude do exercí-
cio da liberdade.  

 
VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de ha-
bitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos neces-
sários à higiene pessoal; 
 

Não esquecer, leitor, que não apenas estes re-
quisitos, como todos os outros, devem estar na mira 
dos profissionais que, segundo o princípio da munici-
palização, exercitam a linha de ação chamada, nas re-
gras do Estatuto (artigo 87, V) de proteção jurídico-
social. Ver comentários aos artigos 87, V; 88, V; e 
121 ao 125. 
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VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à   
           faixa etária dos adolescentes atendidos; 
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e far- 
       macêuticos; 
X - propiciar escolarização e profissionalização; 
XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 
XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de  
         acordo com suas crenças; 

 
Não haveria nem a necessidade de se escreve-

rem expressamente essas regras, leitor. Mas a prática 
historicamente construída de violar constantemente os 
mais elementares direitos humanos fez com que os re-
datores do Direito que é alterativo pusessem em letra 
aquilo que é evidente no espírito de qualquer norma 
legal: Nunca ameaçar ou violar o direito que o ser 
humano tem de ter, atendidas, suas necessidades bási-
cas. 

 
Xlll - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 
 

Esta regra tem a ver com um aspecto não per-
cebido por amadores que muitas vezes são levados a 
trabalhar nessa área: Trata-se da distinção entre o an-
tes e o depois da Constituição Republicana de 1988. 
Antes, o sistema dos menoristas (ao qual advogados, 
promotores e juízes se referiam como menoril) dizia 
que os menores eram protegidos no sistema de inter-
nato (que eles não ousavam dizer que privava de li-
berdade) porque se internava o menor por aquilo que 
ele era e não, por aquilo que havia feito.  
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Havia que se fazer o que se chamava de estudo 
psico-social (alguns complicavam mais ainda: estudo 
bio-psico-pedagógico-social…, uma graça) exatamen-
te porque o sistema pretendia reeducar o “menor” 
protegido pelo... internato. Era o Estado ajustando a 
pessoa ao sistema de reeducação estatal. Há burocra-
cias pós-Estatuto que ainda querem impor tal absurdo. 
No século XXI, priva-se de liberdade, não por aquilo 
que a pessoa “é” ou pela condição em que “está”, mas 
por haver essa pessoa (idosa, adulta ou adolescente) 
praticado um ato moralmente classificado como re-
provável, danoso, descrito na lei como crime. O prin-
cípio atual é beccariano (ver comentário ao Título III 
do Livro II). 
 

Então, o “estudo pessoal e social de cada caso” 
não visa mais a reeducação imposta pelo Estado, mas 
sim, conhecer as circunstâncias que melhor atendem à 
peculiaridade pessoal durante a internação e que vão 
influir na vida do sentenciado quando ele for devolvi-
do à liberdade. Em benefício do bem comum. 
 

XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo 
de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade compe-
tente; 

 
A autoridade competente é o juiz que sentencia 

e controla (supervisiona) a execução da sentença. A 
regra do Estatuto obedece ao princípio da brevidade 
constante do artigo 227, parágrafo 3º, V da Constitui-
ção: 
 
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade 
e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
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quando da aplicação de qualquer medida privativa da liber-
dade; 
 

Então, no horizonte máximo de três anos, a 
cada seis meses, é obrigatória a reavaliação da condi-
ção do sentenciado para que a autoridade competente 
(o juiz) possa deliberar pela continuação da privação 
de liberdade até o máximo de três anos, sua revoga-
ção, ou substituição por outra medida. Ver comentári-
os aos artigos 113 e 99. 
 

XV - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre 
sua situação processual; 
XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de 
adolescente portadores de moléstias infecto-contagiosas; 
XVII - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos ado-
lescentes; 
XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanha-
mento de egressos; 
XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da 
cidadania àqueles que não os tiverem; 
XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circuns-
tâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou res-
ponsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da 
sua formação, relação de seus pertences e demais dados que pos-
sibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.  
 
§ 1º - Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste 
artigo às entidades que mantêm programa de abrigo.  
 
§ 2º - No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as 
entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunida-
de.  
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Essas regras visam, com seu caráter expresso e 
objetivo, a estabelecer, sob o princípio da exigibilida-
de legal, a base através da qual o advogado do senten-
ciado pode demandar a garantia do respeito devido 
aos direitos humanos. 
 

Seção ll  - Da Fiscalização das Entidades 
 
Art. 95 - As entidades governamentais e não governamentais, 
referidas no Art. 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Mi-
nistério Público e pelos Conselhos Tutelares.  
 

Esta regra, leitor, refere-se a uma circunstância 
cuja evidência os amadores e os leigos nem sempre 
percebem. Essas três instâncias fiscalizam, quando 
julgam necessário fiscalizar, segundo a natureza dos 
casos que apreciam no exercício de sua competência 
legal. E podem fiscalizar, em função dos fins a que os 
programas (incisos I a VII do artigo 90) se destinam: 
 
        A - proteção (assistência social) para os  
              quatro primeiros;  
 
        B - execução de sentença (punição) pa-  
              ra os três últimos.  
 

Quem fiscaliza as entidades nos demais aspec-
tos (aspectos contábeis, de saúde pública, fiscais, téc-
nicos) são os órgãos competentes do Poder Executivo 
para tais fins. 

 
Por quê demos, por lei, o poder de fiscalizar 

entidades de atendimento ao Judiciário, ao Ministério 
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Público e ao Conselho Tutelar? Demos esse poder, lei-
tor, exatamente porque essas são as três autoridades 
instituídas no Estatuto para fazer o controle dos direi-
tos e dos deveres individuais previstos na Constituição 
e no Estatuto.  

 
Muitos juizes e promotores – apesar da alta 

qualificação do Judiciário e do Ministério Público bra-
sileiros - não conseguem entender (alguns, não que-
rem entender) que os três são autoridades (A Procu-
radoria Geral de cada Estado e o Judiciário devem ca-
pacitar juízes e promotores recalcitrantes, para ajus-
tá-los ao reconhecimento legal de que o Conselho Tu-
telar é a autoridade que determina as condutas pre-
vistas nos incisos I a VII do artigo 101 e que requisita 
os serviços previstos no artigo 136, III “a” do Estatu-
to. Os recalcitrantes, que desprezam a autoridade do 
Conselho Tutelar, querem fazer, dos conselheiros tute-
lares, meros auxiliares de juízes e promotores.  

 
O Judiciário conta com os Serviços Auxiliares 

previstos no artigo 151 do Estatuto (Oficial de Justiça, 
comissários, assistentes sociais, etc.) e muitos juízes 
querem transformar o Conselho Tutelar, que é autori-
dade autônoma para determinar medidas, em mero 
serviçal substituto desses auxiliares jurisdicionais. Há 
juízes que determinam que conselheiros tutelares fa-
çam acompanhamento temporário (providência típi-
ca de assistente social, nos termos do artigo 4º, III e V 
da lei 8.662/93) de pais, guardiões ou crianças, em 
certas situações.  
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Como pode um juiz determinar que faça a-
companhamento a própria autoridade que a lei diz 
que tem esse poder de determinar que assistente social 
(cumprindo a lei 8.662) faça tal... acompanhamento? 
(Conselho Tutelar determina, quando necessário, que 
assistente social faça esse acompanhamento). Aos 
Tribunais de Justiça republicanos convém intervir para 
pôr um paradeiro nessa forma de prevaricação judicial 
(prática de crime descrito no artigo 319 do Código Pe-
nal).  

 
Ignoram, leitor (querem muitos deles ignorar) 

que é o próprio Conselho Tutelar que pode determi-
nar esse acompanhamento temporário, por assistente 
social, previsto no inciso II do artigo 101. O Conselho 
Tutelar é a autoridade que determina as condutas 
previstas nos incisos I a VII do artigo 101. E que 
requisita serviço social, nos termos do artigo 136, III 
“a”. No Estatuto pusemos a regra clara (artigo 131) de 
que o Conselho Tutelar é órgão (é a autoridade pública 
prevista no artigo 101, incisos I a VII) não jurisdicio-
nal. Quer dizer, não faz parte dos Serviços Auxiliares 
do juiz, previstos no artigo 151. 

 
Muitos promotores locais arvoram-se em che-

fes de conselheiros tutelares, desprezando a condição 
de autoridade colegiada dos conselheiros, com atri-
buições precisas descritas no Estatuto. O Estatuto é lei 
federal. E querem forçar conselheiros a fazer coisas 
não previstas em lei (coagindo-os, muitas vezes, sob a 
ameaça de prendê-los, o que caracteriza a prática, pelo 
promotor, do crime de prevaricação, por mero inte-
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resse ou sentimento pessoal, nos termos do artigo 319 
do Código Penal). 
 
1. O Conselho Tutelar fiscaliza entidades de atendi-

mento porque é a autoridade pública municipal 
que determina as condutas previstas nos incisos I 
a VII, do artigo 101, do Estatuto, e que requisita 
os serviços previstos na alínea “a” do inciso III, do 
artigo 136 do Estatuto, exercendo o controle da 
garantia de direitos, previsto no § 7°, do artigo 227 
e no inciso II do artigo 204 da Constituição Repu-
blicana.  

 
2. O Ministério Público fiscaliza as entidades de 

atendimento, porque é a autoridade pública esta-
dual que investiga publicamente para entrar ou 
não entrar com representações ao Judiciário contra 
violadores de direitos, promovendo ações públicas 
que ajustam a conduta dos infratores aos parâme-
tros legais.  

 
3. O Judiciário fiscaliza as entidades de atendimento 

porque é a autoridade pública judicial que julga 
as violações das regras que garantem direitos e de-
veres da cidadania e controla os termos de suas 
decisões. 

 
Essas três autoridades devem respeitar-se mu-

tuamente, e nenhuma delas pode prevaricar (artigo 
319 do Código Penal), desprezando a autonomia e a 
competência constitucional, legal, das outras duas. 
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Art. 96 - Os planos de aplicação e as prestações de contas serão 
apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das 
dotações orçamentárias. 
 

Esta regra deve ser interpretada sistematica-
mente com a regra do parágrafo único do artigo 261, 
que prevê o repasse dos recursos federais para Estados 
e Municípios e dos Estados para os Municípios visan-
do aos programas do artigo 90. 

 
 Art. 97 - medidas aplicáveis às entidades de atendimento que 
descumprirem obrigação constante do Art. 94, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos: 
 
I - às entidades governamentais: 
 

a) advertência; 
b) afastamento provisório de seus diligentes; 
c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 
d) fechamento de unidade ou interdição de programa; 

 
II - às entidades não-governamentais: 
 

a) advertência; 
b) suspensão total ou parcial do repasse de verbas públi-
cas; 
c) interdição de unidades ou suspensão de programa; 
d) cassação do registro.  

 
Considerar a circunstância, leitor, de que essas 

situações podem ser apreciadas primeiro em nível ad-
ministrativo. Como o Conselho Municipal é aquele 
que registra as entidades autorizando seu funciona-
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mento e que inscreve os programas, aprovando sua 
execução, é esse Conselho o foro administrativo natu-
ral para apreciar a mudança da condição em que a en-
tidade e o programa foram inscritos e registrados no 
Conselho.  

 
Quem tem o poder de aprovar tem, em conse-

qüência, o poder de desaprovar. A decorrência do po-
der de negar registro implica no poder de cassar o re-
gistro da entidade que descumprir seus deveres pro-
gramáticos. Esgotados os esforços administrativos, 
procura-se a via judicial com o rito descrito a partir do 
artigo 191. Ver comentário. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de reiteradas infrações come-
tidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os 
direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado, ao 
Ministério Público, ou representado, perante autoridade judiciá-
ria competente, para as providências cabíveis, inclusive suspen-
são das atividades ou dissolução da entidade.  
 

Nos termos do artigo 191, o processo judicial 
se inicia ou por representação do Ministério Público, 
ou por representação do Conselho Tutelar. Nos termos 
do artigo 220, as pessoas que quiserem comunicar o 
fato ao Ministério Público, devem fazer isso reunindo 
elementos de convicção. Tais elementos são as provas 
materiais, os indícios, as provas testemunhais. A não 
inclusão desses elementos que permitem a convicção 
do Juiz (pois o promotor deve peticionar ao juiz), in-
viabiliza a ação, burocratiza as iniciativas, e impedem 
a correção dos desvios. 
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TÍTULO II - DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

 
Antes de iniciar a análise das regras, façamos 

uma consideração básica: No novo Direito, o sistema 
de regras parte do princípio de que ter um direito si-
gnifica, para alguém, ter acesso aos meios sociais (in-
formais), administrativos (formais) ou judiciais (ritu-
ais) para a garantia desse direito. Medidas de proteção 
são providências adotadas para garantir direitos.  

 
Informalmente, cabe ao assistente social, 

quando há necessidade de intervenção de um profissi-
onal para isso, nos termos dos incisos III e V do artigo 
quarto, da lei 8.662 de 1993, providenciar para que os 
necessitados tenham acesso aos meios de que necessi-
tam.  

 
Entre outros, esses meios que assistentes soci-

ais movimentam, cumprindo o que lhes atribuem os 
incisos III e V do artigo 4º da lei 8.662/93, são, infor-
malmente (quer dizer, são adotados, sem que haja in-
tervenção de autoridade administrativa ou judicial), I - 
encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 
termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e 
acompanhamento temporários; III - matrícula e fre-
qüência obrigatórias em estabelecimento oficial de en-
sino fundamental; IV - inclusão em programa comuni-
tário ou oficial de auxilio à família, à criança e ao ado-
lescente; V - requisição de tratamento médico, psico-
lógico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambu-
latorial; VI - inclusão em programa oficial ou comuni-
tário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
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toxicômanos; VII - abrigo em entidade. Repetindo, lei-
tor, para absoluta clareza: Nos termos da lei 8.662, o 
assistente social adota todas essas providências, li-
vremente, sem que ninguém (muito menos Conselho 
Tutelar, lhe determine o que fazer). 

 
Formalmente, o Conselho Tutelar pode deter-

minar, em nível administrativo, dentre essas, aquelas 
medidas que não mudam o status da criança na família 
(incisos I a VII do artigo 101). O Juiz da Infância e da 
Juventude é competente para determinar as que mu-
dam esse status (inciso VIII do artigo 101). Notar que 
assistente social ou qualquer pessoa podem executar, 
informalmente, essas medidas que não mudam o sta-
tus familiar. Mas, quando quem deve providenciá-las 
falha ou executa mal, o Conselho Tutelar pode, de-
terminar, formalmente, que quem deve providenciá-
las, providencie.  

Antes, no sistema anterior, a única via era o 
hoje extinto juiz de menores, inclusive para proteger. 
Hoje, executa-se proteção, sem que haja necessidade 
de intervenção judicial. Por isso, só atribuímos ao mo-
derno Juiz da Infância e da Juventude as medidas que, 
para proteger mudam o status da criança na família 
(guarda, tutela e adoção, com ritos previstos nos arti-
gos 155 e 165 do Estatuto).  

A medida de abrigo, por exemplo, é pronto-
socorro social (é proteção), de fato. Pode ser adotada 
por qualquer pessoa na via informal. Profissionalmen-
te pode ser adotada por assistente social. Falhando a 
via informal, o pronto-socorro social pode ser deter-
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minado por Conselho Tutelar na via formal adminis-
trativa. Depois de quarenta e oito horas (artigo 93), 
além de comunicar o fato ao Conselho Tutelar, para 
zelar pelos direitos ameaçados da criança, o guardião 
de fato deve regularizar a guarda perante a autoridade 
que muda o status jurídico da criança na família, 
quando necessário. Essa autoridade é o juiz (parágrafo 
único do artigo 148). O guardião de fato então faz a 
petição prevista no artigo 165, para adquirir, perante a 
Justiça, o status de guardião de direito, nos termos do 
inciso VIII do artigo 101. 

 
 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 98 - As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 
 

Com a redação desta regra, nós, brasileiros, li-
quidamos com o vício legal de rotular crianças e ado-
lescentes como “abandonados”, como “carentes”, co-
mo “em situação de risco”, como “em conflito com a 
lei”, como “menores”. Notar, leitor, que pusemos nes-
se artigo uma descrição das condições em que direitos 
são ameaçados e violados. Sem apelidos vexatórios, 
humilhantes ou excludentes da cidadania.  
 

O interessante é que vários países latino-
americanos viram a fórmula e a puseram em sua lei 
também. Mas, sob a força das tradições discriminado-
ras, voltaram a rotular em outros artigos dessas mes-
mas leis (em outros artigos passaram a se referir a me-
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nores “abandonados”, a “situação de risco”, etc.). Nós 
nos mantivemos firmes no princípio da “não rotula-
ção”. Mas não tem sido fácil para nós, nas colonizadas 
Américas Central e do Sul, abolirmos as práticas que 
rotulam discriminando e excluindo; discriminam ex-
cluindo e rotulando; e excluem, rotulando e discrimi-
nando. Um horror.  

 
Agora, leitor, o mais importante: Medidas de 

proteção são adotadas com a observância daquele 
princípio moderno que diz que 
 
      a todo direito corresponde uma ação social, 
administrativa ou judicial, que assegura esse direi-
to. 
 

A ação social (informal) que assegura direito é 
aquela em que não há, em que não precisa haver, in-
terferência de autoridade alguma. É o pedagogo pro-
tegendo através de medida pedagógica É o psicólogo 
protegendo através de medida psicológica. É o advo-
gado protegendo através de medida jurídica. Ninguém 
precisa dar ordem a esses profissionais para que eles 
atendam às pessoas, prestando-lhes sua proteção (exe-
cutando a medida) especializada. 
 

Quando o necessitado não sabe, nem tem como 
acessar medidas executadas por pedagogo, psicólogo, 
advogado e outros profissionais ou serviços de que 
necessita, é o assistente social que o protege com as 
providências – quer dizer... adotando as medidas - de 
sua competência legal. Ver comentário aos artigos 5º e 
90, I. 
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Apurar agora sua atenção, leitor: Todo necessi-

tado tem direito a medida de proteção, executada por 
profissional especializado (psicólogo, médico, peda-
gogo, advogado, etc... e assistente social). Se esse di-
reito de acesso a um profissional, ou a serviço, é ame-
açado ou violado, tem direito a uma autoridade admi-
nistrativa que determine que a medida de proteção 
seja executada por quem de direito. Sem precisar re-
correr aos ritos e trâmites peculiares à Justiça.  
 

Duas palavras foram usadas com o mesmo si-
gnificado nessa hipótese: determinar a medida e 
aplicar a medida. A palavra determinar está no artigo 
101. A palavra aplicar (com o mesmo sentido de de-
terminar) está no 98, no 136 e no 148. Juiz e Conselho 
Tutelar aplicam ou determinam medidas. Promotor de 
Justiça não aplica nem determina medidas ou condu-
tas, embora muitos promotores não se conformem que 
só Conselho Tutelar e Juiz determinem medidas e e-
les não, pois o Ministério Público precisa peticionar 
ao Juiz, quando quer obrigar alguém a fazer algo (ver 
comentários ao artigo 201).  

 
Tecnicamente, pois, profissionais executam 

medidas segundo a competência de seu saber especia-
lizado. Conselho Tutelar, e Juiz, aplicam, ou determi-
nam, medidas a serem executadas por profissionais ou 
serviços. Mas os profissionais, nenhum deles, depende 
de uma determinação ou uma aplicação de Conselho 
Tutelar ou de Juiz para trabalhar.    
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No Estatuto, a autoridade administrativa com 
poderes para determinar medidas (ver artigo 101, I a 
VII e 136, I), é o... Conselho Tutelar. Esgotados os re-
cursos do Conselho Tutelar, este pode entrar com 
processo perante o Juiz da Infância e da Juventude 
para determinar que a determinação do Conselho Tu-
telar seja cumprida. E para abrir processo, com os ritos 
a partir do artigo 194 do Estatuto, para impor multa 
àquele de descumpre determinação do Conselho Tute-
lar. Quem descumpre pratica infração administrativa 
(ver artigo 249) 
 

Deu para perceber, leitor, que além de extin-
guirmos o princípio da rotulação, tivemos o cuidado 
de esgotar, na redação do Estatuto, as três hipóteses 
em que direitos são garantidos?: A social, a adminis-
trativa e a judicial?  
 

Finalmente: A condição de proteção integral 
expressa no artigo primeiro do Estatuto é aquele esta-
do em que, nas comunidades urbanas, rurais e indíge-
nas, as crianças e os adolescentes não estão enquadra-
dos nas hipóteses deste artigo 98. A execução da me-
dida é feita como forma natural de garantir a proteção 
integral, sem que haja necessidade de alguém deter-
minar, ou aplicar a medida. 

Nesse estado de proteção integral, psicólogos 
atendem normalmente casos psicológicos, pedagogos 
resolvem questões pedagógicas, assistentes sociais 
providenciam meios sociais, advogados enfrentam 
questões jurídicas. Nele, quem recebe petições para 
questões de família é a Vara de Família e não a Vara 
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da Infância e da Juventude. Ao Juiz da Infância e da 
Juventude não se vai, geralmente, senão através de 
uma petição que, por sua natureza, é infamante para 
alguém (esse alguém é acusado de ameaçar ou violar 
direitos, coisa indigna, vexaminosa), quando há... a-
meaça ou violação de direitos, hipóteses deste artigo 
98. 

Última observação: Quando há a necessidade 
de aplicar, quer dizer, de determinar a medida, o 
Conselho Tutelar aplica ou determina, aquelas que não 
mudam, não alteram o status jurídico da criança na 
família (pais continuam sob a tutela e sob a guarda dos 
pais, filhos persistem sob a guarda e a tutela dos pais). 
São aquelas dos incisos I a VII do artigo 101. Se há a 
necessidade de mudar a condição da tutela ou da guar-
da, só o Poder Judiciário pode aplicar, ou determi-
nar, desde que corretamente peticionado. Ver alíneas 
“a” e “b” do parágrafo único do artigo 148. São as 
previstas no inciso VIII do artigo 101, sob os ritos dos 
artigos 155 ou 165, com amplo direito de defesa dos 
pais, devido ao princípio da presunção de inocência. 
    

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
 

Por ação ou omissão da sociedade ou do Esta-
do quer dizer: por ação ou omissão de alguém da soci-
edade ou do Estado. Note, leitor, que quando dizemos 
que a culpa disso ou daquilo, nas comunidades urba-
nas, rurais e indígenas, é da sociedade, ou é do Esta-
do, estamos dizendo uma platitude tão genérica, que 
ela não serve para nada. Temos sempre, leitor, que 
identificar em cada caso, quem ameaça, quem viola 
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(princípio da individualização). Essa individualização 
é essencial para também individualizarmos a proteção 
da vítima e a punição do vitimador. Ver comentários 
ao artigo 13.  

 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
 

Os pais são pais ou por determinismo biológi-
co, ou por opção adotiva. São responsáveis pelos fi-
lhos, no exercício do poder familiar. Fora do poder 
familiar, o responsável mencionado no inciso II é ou o 
tutor, ou o guardião. O guardião pode ser um guardião 
individual ou um guardião de pequeno grupo, em re-
gime de abrigo (ver comentários aos artigos 92, 93 e 
parágrafo único do artigo 101). 
 

Para que não se permita abusar ou não se in-
duza a abusos de autoridade, observar que estar em 
estado de necessidade (ter necessidade de alguma coi-
sa: de comida, de roupa, de cuidados, de carinho, de 
atenção, de acolhimento, de socorro médico ou social, 
etc.) não se constitui em ameaça e ou violação de di-
reitos em si mesmas. Ser ameaçado ou violado num 
direito é ter procurado acesso aos meios que garantem 
esse direito e não ser atendido, ou sofrer atendimento 
irregular. Somente tem um direito quem tem acesso 
aos meios sociais, administrativos ou judiciais de ga-
rantir esse direito. Ver comentário aos artigos 101 e 
136. 
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III - em razão de sua conduta.  
 

Ver no artigo 103, leitor, a definição de condu-
ta. Há condutas que realizam, cumprem, condicionam 
o bem comum e há condutas que causam danos ao 
bem comum. Há condutas que ameaçam e violam di-
reitos de terceiros e as que ameaçam e violam nossos 
próprios direitos.  
 

Esta hipótese do inciso III é aquela em que a 
criança e o adolescente ao agirem, ameaçam e ou vio-
lam seus próprios direitos. São aquelas em que são vi-
timadores de si mesmos. Necessitam, nessas circuns-
tâncias, de proteção. As condutas comentadas no arti-
go 103 são aquelas em que crianças e adolescentes vi-
timizam terceiros. 

   
 
CAPÍTULO II – DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTE-
ÇÃO 
 
Art. 99 - As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplica-
das isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qual-
quer tempo.  
 

Considerando os comentários ao artigo anteri-
or, o leitor pode ter em mente que esse artigo 99 diz o 
seguinte: Aquelas autoridades legitimadas pelo Estatu-
to (o conselho tutelar e o juiz, excluindo-se o promo-
tor, que não tem esse poder legal) podem aplicar as 
medidas quer isoladas, quer cumulativamente. Afinal, 
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são medidas de proteção e devem sempre ser adotadas 
as que atendem às necessidades do... necessitado. Seja 
nas comunidades urbanas, rurais ou indígenas, em ca-
da uma, segundo suas peculiaridades. 

 
Art. 100 - Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as ne-
cessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao for-
talecimento dos vínculos familiares e comunitários.  
 

A redação põe em relevo os princípios de for-
talecimento da cidadania e da convivência familiar e 
comunitária urbana, rural ou indígena, o que exclui 
toda e qualquer forma de institucionalização da pessoa 
e da comunidade. As técnicas previstas no Estatuto 
são sempre as que diluem problemas sociais e que evi-
tam, previnem, toda forma de concentração de pro-
blemas sociais muito comuns no passado. 

 
Art. 101 - Verificada qualquer das hipóteses previstas no Art. 98.  
a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
 

Ver comentários ao artigo 98. Atentar para a 
diferença essencial.  
 
1. Uma coisa é executar medidas de proteção psico-

lógica (por psicólogo), proteção pedagógica (por 
pedagogo), proteção antropológica (por antropólo-
go), proteção jurídica (por advogado), proteção 
social (por assistente social) em comunidades ur-
banas, rurais e indígenas. Os profissionais operam 
no âmbito das ações sociais (informais) que garan-
tem direitos. Não dependem que autoridade lhes 
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determine que façam o que têm que fazer (não de-
pendem de ações administrativas – formais - ou 
ações judiciais – rituais - para exercerem sua com-
petência, a menos que cometam imprudência, ne-
gligência ou imperícia). 

 
2. Outra coisa é ser a autoridade administrativa (o 

Conselho Tutelar, nos termos do artigo 136, para 
os incisos I a VII) ou judicial (o Juiz, segundo o 
parágrafo único do artigo 148, para o inciso VIII) 
que determina as medidas, como consta deste ar-
tigo 101. O Tutelar é essa autoridade, determinan-
do, quando for o caso, as do inciso I a VII (artigo 
136). O Juiz é essa autoridade, determinando as do 
inciso VIII (artigo 148, parágrafo único, “a” e “b”, 
com os ritos dos artigos 165 e 155) 

 
Ter sempre presente que as medidas do inciso I 

a VII não alteram o “status” da criança na família 
(pais continuam pais com o poder familiar pleno, fi-
lhos continuam filhos, sob a guarda dos pais, tutores e 
guardiões continuam tutores e guardiões com seus pu-
pilos). Só necessitam ser determinadas quando o aces-
so aos profissionais competentes é negado ou a medi-
da é executada de forma irregular.  

 
As do inciso VIII mudam o “status” da criança 

na família (pais deixam de ser pais, tutores e guardiões 
deixam de ser guardiões, etc.). Para que sejam efetiva-
das, não basta comunicar ao juiz, como se fazia no 
tempo do abolido código de menores. E quando se pe-
dia ao juiz as devidas providências (num procedimen-
to muitas vezes dito “menoril”, de verificação de situ-
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ação irregular) coisa que não se faz agora. Deve-se 
peticionar deixando claro, na petição, o que se quer e, 
não, pedir aquelas genéricas “devidas providências” 
ao juiz arbitrário, juiz de exceção, do passado. Hoje, 
as medidas do inciso VIII só podem ser determinadas 
no âmbito do devido processo legal, devendo ser feita 
uma petição formal ao juiz republicano, juiz imparci-
al, constitucional, sob os ritos dos artigos 155, quando 
se quer suspender ou extinguir o poder familiar e 165, 
quando se quer mudar a guarda, instituir uma tutela ou 
promover uma adoção. 
 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 
II  - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento ofi-
cial de ensino fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio à 
família, à criança e ao adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, 
em regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, ori-
entação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocação em família substituta.  

 
 O leitor deve atentar para a circunstância de 
que ninguém precisa determinar que se tomem as 
providências referidas nos incisos I a VII, o que evi-
dentemente pode e deve ser feito pela via informal. Se 
houver necessidade de que haja determinação de au-
toridade para que quem deve tomar essas providênci-
as, tome, essa autoridade é o Conselho Tutelar, que 
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opera na via administrativa. Quanto às do inciso VIII, 
sob hipótese alguma elas podem ser adotadas nas vias 
informal ou na administrativa. Só um Juiz pode apli-
ca-las, pois guarda, tutela ou adoção alteram o status 
da criança na família e essa alteração só pode legal-
mente ser levadas a efeito em processo judicial, com 
amplo direito de defesa dos pais, do tutor, ou do guar-
dião. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O abrigo é medida provisória e excep-
cional, utilizável como forma de transição para a colocação em 
família substituta, não implicando privação de liberdade.  
 

Essa é outra das regras centrais, essenciais, 
cruciais do Estatuto. Abrigo não é mais privação de 
liberdade. Comparar, leitor, com o regime de privação 
de liberdade descrito nos artigos 90, VII, 112, VI e 
121. Abrigo é um regime de convivência familiar em 
que um guardião vive numa casa comum, numa rua 
comum, com seus pupilos. É um regime que cumpre 
uma situação de fato, é uma forma de pronto-socorro 
social: Nesse regime, alguém individualizado, pesso-
almente responsável, o guardião, socorre socialmente 
aquela criança que precisa de um teto para “se abri-
gar”, para viver, de alguém que a guarde, que a proteja 
no curto prazo, que a assista no médio prazo, que a 
crie no longo prazo, se necessário for. Que a eduque 
provisoriamente, até que possa voltar para seus pais 
ou ser incluída numa das formas de família substituta 
que são a tutela e a guarda individualizada. Se isso não 
for possível, que a conduza até os dezoito anos, em 
condições de assumir a plenitude de sua cidadania. 
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Isso, leitor, porque abrigo é uma forma de 
guarda em pequeno grupo, um modo diluidor de pro-
blemas sociais, sem massificação, nem concentração 
massiva desses problemas. Outro ponto da questão, 
leitor: Para pôr uma criança sob a guarda individual de 
um parente, de um padrinho ou madrinha, de um es-
tranho, não é necessário como antes, submetê-la antes 
ao regime de abrigo. Não. Abrigo é sempre um pron-
to-socorro social, adotado em condições excepcionais 
e de urgência.  

 
O leitor pode até pensar em fazer um ajuste em 

seu paradigma de percepção, para compreender que 
não se podem punir, utilizando a medida de abrigo, 
crianças e adolescentes que praticam vadiagem, que 
perturbam a paz e o sossego público, que formam 
bandos, que mendigam, que constrangem pessoas nas 
ruas, que praticam extorsão. Querer punir crianças, 
nessas condições, no regime de abrigo, é uma aberra-
ção. A punição a essas formas de abuso de conduta 
praticada por adolescentes é feita através das medidas 
do artigo 112, com prévios procedimentos que se ini-
ciam com o delegado de polícia (artigo 172), que é a 
autoridade policial competente. Ver comentários. A-
brigo não é punição.  

 
Em primeiro lugar, porque exatamente aquela 

obsoleta forma punitiva de concentrar problemas so-
ciais, em depósitos gigantescos e pavilhonares (que 
antes se chamavam abrigos) para crianças ditas aban-
donadas ou carentes, foi que levou ao hábito, ao uso, 
ao costume:  
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1. de não querer resolver problemas sociais através 
da educação,  

 
2. de não valorizar socialmente a inclusão de crian-

ças no sistema regular de ensino,  
 
3. de não utilizar as técnicas diluidoras de problemas 

sociais na convivência familiar e comunitária.  
 

Aos adolescentes que praticam contravenções e 
crimes, as regras estão nos artigos 172 e seguintes (ver 
comentários). 
 

Art. 102 - As medidas de proteção de que trata este Capítulo se-
rão acompanhadas da regularização do registro civil. 
 

Essa regra decorre do fato de que acabou o an-
tiquado princípio de que na maternidade nasce o indi-
víduo e no registro civil nasce o cidadão. Não. Não é 
mais assim. O princípio agora é o seguinte: 
 
Na maternidade nasce o cidadão sujeito de direitos 
(entre os quais o direito de ser civilmente registra-
do), com inatas capacidades, progressivamente 
aperfeiçoáveis, para formular juízos próprios, e 
exercer os deveres de cidadania. 
 

Quer dizer, leitor, a cidadania, compreendida 
apenas em sua dimensão civil, começava com um pa-
pel, o assento ou certidão de nascimento. Agora, in-
corporando a dimensão ética dos direitos humanos, a 
cidadania nasce... com o nascimento (resguardados os 
direitos daquele que vai nascer, desde a concepção). 
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Com o Estatuto da Criança e do Adolescente brasilei-
ro, a civilização inaugura o Direito do Desenvolvi-
mento Humano. 

 
 § 1º - Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de 
nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos ele-
mentos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciá-
ria.  
 

Notar, leitor, a distinção entre registro de nas-
cimento e certidão de nascimento. O registro é o ato 
de inscrever a criança no sistema que assenta os dados 
pessoais do cidadão para sua identidade civil. A certi-
dão é o papel emitido pelo notário que atesta que exis-
te o registro, que certifica que foi feito o assento, da-
quela pessoa. 
 

Notar no inciso VIII do artigo 136 que o Con-
selho Tutelar tem competência para, em nível admi-
nistrativo, requisitar (com isenção de custas) as certi-
dões necessárias de assentos ou registros já existentes. 
E que o Juiz tem competência para, em nível judicial, 
determinar, e requisitar (nos termos deste § 1o.) o 
próprio registro, o próprio assento. 

 
§ 2º - Os registros e certidões necessárias à regularização de que 
trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, 
gozando de absoluta prioridade.  
 

Há que se ter aqui o rigor de interpretar esta 
regra entendendo que o direito de isenção de custos é 
exercido conjuntamente, sistematicamente, com o di-
reito de não ser discriminado de não ser submetido ao 
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vexame, à humilhação cidadã daqueles carimbos in-
famantes que declaram pobreza. Se for aposto carimbo 
ou aviso infamante, cabe reclamação para que seja re-
feito corretamente o documento. Se necessário, atra-
vés de mandado de segurança (que é a ação manda-
mental em que o juiz, a pedido do interessado, manda 
que a lei de não discriminação seja cumprida). 

 
 
TÍTULO III – DA PRÁTICA DE ATO INFRACI-
ONAL 

 
Este título III regulamenta um novo princípio 

constitucional inexistente no sistema anterior: O prin-
cípio da atribuição de ato infracional, que consta do 
inciso IV do parágrafo terceiro do artigo 227 da Cons-
tituição Republicana.  
 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os se- 
guintes aspectos:  
 
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da a- 
tribuição de ato infracional, igualdade na      
relação processual e defesa técnica por profissional  
habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar es 
pecífica; 

 
Atribuir quer dizer imputar algo a alguém. 

Esse princípio também pode então ser denominado 
princípio da imputação de ato infracional. Ou princí-
pio da imputabilidade infracional. Como essa infração 
é aquela que pode ensejar privação liberdade (por de-
tenção policial ou sentença judicial) ela só pode se re-
ferir a condutas descritas como crime. Daí, ser uma 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 250 

imputação criminal (imputar a alguém algo definido 
como crime). Ao fim, e ao cabo, se trata da imputabi-
lidade criminal, que consiste da circunstância em que 
se pode imputar, se pode atribuir a alguém (no caso, 
imputar a criança e a adolescente) uma conduta que é 
descrita na lei... como crime.  

 
Quer dizer, com a Constituição de 1988, intro-

duzimos algo inexistente nas Constituições anteriores 
(desde a Constituição autocrática outorgada por Pedro 
I em 1824 até a ditatorial de 1969): O princípio de que 
a uma criança e a um adolescente se pode imputar 
(são eles, portanto, imputáveis, nos termos da Consti-
tuição Republicana) um ato que seja infracional (in-
fração descrita como crime). Com a redação do inciso 
IV do parágrafo 3º deixamos claro que esse ato infra-
cional é aquele que, por sua gravidade (por ser crimi-
nal e, não, civil), submete seu autor a processo crimi-
nal, e implica em defesa técnica – criminal - por pro-
fissional habilitado. Não se trata, pois, de qualquer ato 
irrelevante. 
 

Quando redigimos essa Constituição, leitor, e 
quando construímos as regras do Estatuto, tínhamos 
em mente que não podíamos entrar no século XXI sem 
estender a crianças e adolescentes os princípios de não 
rotulação, de não discriminação, de não exclusão (seja 
em razão de etnia, de opiniões, de classe social, de 
condição comunitária, e principalmente... de idade) 
princípios esses expostos em 1764, na obra Dei Deliti 
e delle Pene, por Cesare Bonesana, Marquês de Bec-
caria: 
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1. “Ninguém pode ser punido sem uma lei que auto-
rize previamente essa punição”.  

 
2. “Ninguém pode ser publicamente punido senão 

pela prática de um ato descrito na lei como crime”.  
 
3. Os juristas dizem isso em latim: “Nullum crimen, 

nula poena, sine previa lege” (não há crime, nem 
punição, sem prévia legislação).  

 
Os adultos, autocratas, passaram a fazer valer 

esses princípios para si mesmos. Mas continuaram a 
discriminar crianças e adolescentes. A população in-
fanto-juvenil continuou, leitor, desde Beccaria, a ser 
punida sem que se admitisse que o ato de punir era 
punição (se dizia que esses presos “menores” estavam 
sendo protegidos em evidente ”rotulação”, “discrimi-
nação”, “exclusão” da cidadania, em razão da... ida-
de).  

 
E, até a Constituição de 1988, no Brasil, se 

prendiam crianças e adolescentes rotulados como 
“menores”, sem os critérios da lei, dando a essa pri-
são, a essa privação de liberdade o rótulo eufemístico 
de... proteção (em 2005, leitor, o governo e a Assem-
bléia Legislativa de São Paulo ainda insistem em 
chamar de bem estar à punição que aplicam aos ado-
lescentes sentenciados pela Justiça. E a Justiça... vem 
aceitando esse rótulo). 
 

Foi com a Constituição Republicana de 1988 
(através do conjunto de garantias constantes do artigo 
227) que introduzimos o heurístico sistema de prote-
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ção integral (mencionado no artigo primeiro do Esta-
tuto), sistema alterativo, que muda, transforma, altera 
essas inconveniências históricas. Passamos a incluir 
crianças e adolescentes no mundo beccariano (preco-
nizado por Beccaria) das garantias cidadãs, quando 
crianças e adolescentes são acusados de praticar atos 
inadequados, censuráveis, reprováveis e, por isso, tipi-
ficados como... crimes. Fomos pioneiros. 
 

Um ano depois, em 1989, firmamos a Conven-
ção da ONU Sobre os Direitos da Criança, cujo artigo 
40 é expressamente beccariano (vou mencionar desse 
artigo 40 apenas os aspectos que interessam intima-
mente à discussão deste Título III): 
 
ARTIGO 40: 
2. Os Estados Partes assegurarão, em particular: 
 
a)  que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido 
as leis penais, nem se acuse ou declare culpada nenhuma cri-
ança de ter infringido essas leis, por atos ou omissões que não 
eram proibidos pela legislação nacional ou pelo direito inter-
nacional no momento em que foram cometidos; 
 
b)  que goze, pelo menos, das seguintes garantias: 
 
i) ser considerada inocente enquanto não for comprovada sua 
culpabilidade conforme a lei; 
 
ii) ser informada sem demora e diretamente ou, quando for o 
caso, por intermédio de seus pais ou de seus representantes 
legais, das acusações que pesam contra ela, e dispor de assis-
tência jurídica ou outro tipo de assistência apropriada para a 
preparação e a apresentação de sua defesa; 
 
iv) não ser obrigada a testemunhar ou a se declarar culpada, 
e poder interrogar ou fazer com que sejam interrogadas as 
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testemunhas de acusação, bem como poder obter a participa-
ção e o interrogatório de testemunhas em sua defesa, em 
igualdade de condições; 
 
v) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão 
e qualquer medida imposta em decorrência da mesma sub-
metidas à revisão por autoridade ou órgão judicial superior 
competente, independente e imparcial, de acordo com a lei; 
 
vi) contar com a assistência gratuita de um intérprete caso a 
criança não compreenda ou fale o idioma utilizado; 
 
vii) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas 
as fases do processo. 
 

Considerar aqui também, leitor, a mudança de 
paradigma do antigo sistema da incapacidade absolu-
ta presumida para o atual sistema da capacidade real 
constatada. Levar em conta a inclusão das populações 
indígenas, das crianças e adolescentes no sistema da 
cidadania com direitos e deveres.  
 

Atenção, agora, para o fato de que esse princí-
pio da imputabilidade infracional, também denominá-
vel como imputabilidade criminal deve ser mediado, 
conciliado, concertado, com o princípio da não impu-
tabilidade penal, constante do artigo 228 da mesma 
Constituição.  
 
• Essa imputabilidade constitucional tem a ver com 

circunstâncias anteriores ao julgamento, pois se 
imputa algo que o acusado haja praticado antes do 
julgamento. 
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• Essa inimputabilidade constitucional tem a ver 
com circunstâncias posteriores ao julgamento, pois 
se atribui, se imputa uma punição ao acusado, de-
pois do julgamento: 

 
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de  
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especi              
al. 
  
Note a progressiva evolução histórica alterati-

va: No artigo 23 do código penal de 1940, a expressão 
era: “Os menores de dezoito anos são penalmente ir-
responsáveis”. Essa expressão foi alterada pela Lei nº 
7.029, de 11 de julho de 1984 para “Os menores de 
dezoito anos são penalmente inimputáveis”. Esta últi-
ma foi incluída no artigo 228 da Constituição Repu-
blicana de 1988, acoplada ao princípio da atribuição 
infracional. Quer dizer, foi acoplada ao princípio da 
imputação infracional ou criminal.  

 
O ato que se imputa (expresso no inciso IV do 

parágrafo terceiro, do artigo 227 da mesma Constitui-
ção) só pode ser uma contravenção, que é um crime 
menor, ou um crime, infração grave, que demanda re-
ação enérgica da sociedade organizada, seja para im-
por sanção negativa ao seu autor, punindo-o, seja para 
organizar sanções positivas ao meio social, prevenindo 
futuras ocorrências de igual gravidade.  

 
O significado do conjunto formado por esses 

dois princípios é o seguinte: 
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• O princípio da irresponsabilidade absoluta foi 
abandonado em 1984. Não vigora com a Cons-
tituição de 1988.  

 
• Agora crianças e adolescentes respondem por 

sua conduta, segundo sua capacidade real de 
formular juízos próprios.  
 
Apesar de que, leitor, muitos criminalistas, pe-

nalistas e penitenciaristas (uns, estudiosos das práticas 
dos crimes, outros, dos sistemas de penas e os tercei-
ros, das condições prisionais) continuem a confundir 
(ou a usar indistintamente) o significado de responsa-
bilidade com imputabilidade; o conceito de criminal 
com penal; e a disciplina do Direito Criminal com Di-
reito Penal. Mas, pondo as coisas nos devidos lugares, 
dá para perceber a progressiva evolução alterativa do 
Direito do Desenvolvimento Humano brasileiro?  

 
A uma criança e a um adolescente se podem a-

tribuir, imputar (no século XXI) atos definidos como 
infracionais, cuja definição é serem atos criminais, 
atos pesados na balança dos direitos e deveres huma-
nos (e não, civis, considerando-se que os atos, que as 
condutas civis, são pesadas com a mola do mundo ca-
pitalista ($), na balança do cifrão, em que os pais pa-
gam em dinheiro pela conduta dos filhos). 

 
Mas não se pode a eles (crianças e adolescen-

tes) imputar, atribuir penas (pena é denominação téc-
nica da punição aplicável, no Brasil, a adultos; em ou-
tros países se adota o termo pena, para punição juve-
nil, mas, no Brasil, não). Pois as medidas punitivas 
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pertinentes a adolescentes deverão, nos termos consti-
tucionais de 1988, constar de uma lei específica (que é 
o Estatuto de 1990). Fazendo, pois, a correta distinção 
entre o que é criminal e o que é penal, leitor: 

 
• A imputabilidade criminal (se preferir, 

leitor, a imputabilidade infracional-
criminal) vem antes do julgamento.  

 
• A inimputabilidade penal vai depois 

(como conseqüência) do julgamento. 
 

No sistema de medidas punitivas aplicáveis, 
deverão ser consideradas as cláusulas da Convenção 
dos Direitos da Criança de 1989, cláusulas essas desse 
Tratado Internacional (que é a Convenção), incorpora-
das ao texto constitucional, através do parágrafo se-
gundo, do artigo quinto, da Constituição, cuja redação 
é a seguinte: 
 

§ 2º .  Os direitos e garantias expressos nesta Consti- 
tuição não excluem outros decorrentes do regime e  
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados  
internacionais em que a República Federativa do  
Brasil seja parte.  

 
Some-se a tudo isso, leitor, o fato de que essas 

regras se aplicam, em seu complexo conjunto, como 
extensão do direito de não discriminação às popula-
ções urbanas, rurais e indígenas (não se pode discri-
minar nem por etnia, nem pelas opiniões, nem pela 
condição social, nem pela idade). Vamos ver em se-
guida a definição, legal, no Brasil, de ato infracional. 
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 CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 103 - Considera-se ato infracional a conduta descrita como 
crime ou contravenção penal.  
 

Em função de tudo o que está comentado no 
tópico anterior, leitor, aqui está a definição do ato in-
fracional a que se refere o há pouco reproduzido inci-
so IV do parágrafo terceiro, do artigo 227 da Constitu-
ição Republicana. Notar, leitor, que a definição diz 
que esse ato infracional não é simplesmente um ato 
(não é apenas um fato humano). É uma conduta (con-
duta é um fato humano dotado de valor: Ou é bom e 
louvável, ou é mau e reprovável). 
 

Para que não incida em discriminação, em ra-
zão de idade, leitor, evite cometer o equívoco dos me-
noristas tradicionais, que dizem que adultos praticam 
crimes, mas crianças e adolescentes praticam atos in-
fracionais. Não é isso. A definição desse artigo 103 
não diz que ato infracional é a conduta de criança ou 
adolescente descrita como crime ou contravenção. 
Não. Diz que, para os efeitos do Estatuto, ato infraci-
onal é a conduta (seja de anciãos, adultos, adolescen-
tes ou crianças) descrita como crime ou contravenção. 
Notar também que quando, no Estatuto, queremos nos 
referir a ato infracional praticado por criança, ou por 
adolescente, assim o dizemos claramente, como na re-
dação do artigo 105. 
 

Ato infracional é a conduta (conduta é o ato 
praticado pelo ser humano, mas não qualquer ato, e 
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sim o ato moralmente qualificado: ato bom ou ato 
mau). Ato infracional, portanto, nessa definição, é to-
da conduta de ancião, de adulto, de adolescente e de 
criança, descrita na lei (princípio beccariano, formula-
do pelo Marquês de Beccaria em 1764) como crime ou 
como contravenção. Ver comentários aos artigos 172 e 
189. 

 
Art. 104 - São penalmente inimputáveis os menores de dezoito 
anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.  
 

Ver comentários ao Título III, notadamente a 
extinção do conceito abstrato (ficcional) de irrespon-
sabilidade atribuída a crianças e adolescentes. Obser-
var, leitor, que com a introdução do conceito de capa-
cidade real constatada, presente no artigo 12 da 
Convenção de 1988, a criança passa a responder por 
seus atos na exata medida evolutiva (Direito da Evolu-
ção, ou do Desenvolvimento Humano) de sua real ca-
pacidade constatada de formular juízos próprios.  

 
A uma criança se pode imputar (ela é, portan-

to, imputável) uma conduta (conduta é o ato humano 
moralmente qualificado: ato bom ou ato mau). Crian-
ças podem praticar atos que são bons, elogiáveis, pre-
miáveis. Ou atos que são maus, reprováveis, puníveis. 
Esses atos reprováveis e puníveis podem ser descritos 
como crime ou não. Criança responde como criança e, 
no critério brasileiro, não é punida publicamente 
(quando o ato é descrito como delito) até os doze anos 
(embora possa ser punida, sob a égide do poder fami-
liar por pai e mãe, sem confundir o uso da punição 
com o seu abuso, que constitui mau trato, ou trato que 
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não é bom, ou que constitui maus-tratos, o crime do 
artigo 136 do Código Penal).  

 
Adolescente responde publicamente como ado-

lescente (pelo ato mau descrito como crime) e pode 
ser punido publicamente pelo Juiz da Juventude a par-
tir dos doze anos, em sistema punitivo público especí-
fico para adolescentes. Adultos são puníveis como a-
dultos em sistema público específico para adultos, o 
chamado Sistema Penitenciário, que todos, sem exce-
ção, consideram falido no início do século XXI. Ou o 
leitor acha que se devem punir adolescentes (de co-
munidades indígenas, rurais ou urbanas) nesse infame 
e vexatório sistema penitenciário de nossos dias? 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os efeitos desta Lei, deve ser con-
siderada a idade do adolescente à data do fato.  
 

Até os doze anos, ao ato mau descrito como 
crime ou como contravenção por criança não corres-
ponde uma punição. Corresponde uma intervenção 
pública chamada medida de proteção. Como essa pro-
teção é exercida em razão de uma situação social gra-
ve (prática de contravenção: perturbação do sossego, 
da paz pública, vadiagem, mendicância, submeter pes-
soas a perigos; ou crime: ameaçar, constranger, coagir 
pessoas, formar bandos, furtar, roubar, matar), a medi-
da é acompanhada do controle administrativo do Con-
selho Tutelar.  

 
Se esse controle administrativo for insuficien-

te, nos termos e sob o rito do artigo 194 (por petição 
do próprio Conselho Tutelar) e do 137 (por petição do 
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responsável pela criança, sob ritos previstos no artigo 
212), há a possibilidade de se introduzir o controle ju-
dicial.  

 
As comunidades urbanas, rurais e indígenas 

devem ficar atentas para cumprir e fazer cumprir esses 
critérios legais todos eles existentes para o bem co-
mum, para o exercício da cidadania de cada um, e de 
todos os habitantes de uma comunidade. Ninguém, 
ancião, adulto, adolescente ou criança, pode ameaçar 
ou violar a incolumidade pública. 
 

Entre os doze e os dezoito anos, o ato mau des-
crito na lei como contravenção (um ato mau leve) ou 
como crime (um ato mau grave) é punível com os 
procedimentos previstos a partir do artigo 172. Depois 
dos dezoito anos, o jovem que praticar esses atos, 
mesmo que (até os vinte e um anos) estiver cumprindo 
medida punitiva aplicada pelo Juiz da Juventude, res-
ponderá pela conduta praticada perante o Juiz Crimi-
nal e não mais perante o Juiz da Juventude. 
 

Art. 105 - Ao ato infracional praticado por criança corresponde-
rão as medidas previstas no Art. 101. 
 

As medidas do artigo 101 são as que protegem. 
Não são as que punem. Há que se ter cuidado, portan-
to, para não querer punir com a medida “de abrigo” 
que não é punitiva (ver parágrafo único do artigo 
101). Notar que as medidas do 101 que não alteram o 
status da criança na família (não mudam a guarda, 
nem a tutela exercidas pelos pais) são aplicadas (no-
tem bem, leitor, aplicadas, quer dizer, determinadas, 
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não, executadas) pela autoridade administrativa que é 
o Conselho Tutelar (incisos I a VII). As que alteram 
esse status (mudam a guarda e a tutela) são aplicadas, 
determinadas, pela autoridade judiciária que é o Juiz 
(Inciso VIII).  

 
Por petição de alguém da família, de um estra-

nho que tenha legítimo interesse, ou do promotor, o 
juiz pode ser provocado em sua jurisdição para iniciar 
os processos previstos nos artigos 155 e 165 do Esta-
tuto, para verificar se pai e mãe ou responsável (guar-
dião ou tutor) foram culpados (por negligência, im-
prudência ou dolo) pela prática de contravenção ou 
crime por seu filho ou pupilo.  

 
Não confundir, leitor, a pena criminal aplicável 

em processo por crime (de abandono material ou inte-
lectual, ou outro delito igualmente grave), que corre 
na Vara Criminal, depois do competente inquérito po-
licial, com a pena civil de perda ou suspensão do po-
der familiar ou mudança de guarda ou tutela, aplicável 
pelo Juiz da Infância e da Juventude sob os ritos dos 
artigos 155 ou 165. 

 
A regra básica é a seguinte: Crianças e adoles-

centes respondem pelas próprias condutas descritas 
como ilícito criminal (artigo 103 do Estatuto). Pais e 
tutores respondem por filhos e pupilos quando estes 
praticam ilícitos civis. Se filhos ou pupilos praticam i-
lícitos criminais por negligência dos pais ou tutores, 
estes respondem pela negligência praticada. Se filhos 
e pupilos praticarem ilícitos civis, pais e tutores res-
pondem objetivamente (não podem alegar, subjetiva-
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mente, que não foram negligentes, pois a responsabili-
dade, no caso, é objetiva).  
 

Cada caso é um caso, e sempre numa situação 
complexa, todos eles necessitando de complexas me-
didas para a solução do problema, também complexo, 
representado por criança que pratica graves condutas 
definidas como contravenção ou como crime, nas co-
munidades urbanas, rurais ou indígenas. 
 

No caso da comunidade indígena, as interven-
ções devem, obrigatoriamente, respeitar as perspecti-
vas culturais de cada uma delas. Um problema que 
não é fácil de resolver é a conciliação de certas práti-
cas culturais que, na perspectiva da comunidade urba-
na padrão, são condutas condenáveis, mas assim não 
são reconhecidas na tradição indígena. Essa questão 
não pode ser enfrentada com amadorismo de leigos 
despreparados. Implica necessariamente na formação 
permanente de profissionais especializados. Ver 
comentários ao artigo 172. 

 
 
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 
 
Art. 106 - Nenhum adolescente será privado de sua liberdade 
senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente.  
 

Trata-se aqui, leitor, de fundamental princípio 
beccariano trazido por nós para o ambiente constitu-
cional brasileiro (ninguém pode ser discriminado em 
razão da condição social, da raça, do local em que 
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vive, ou em razão... da idade). A prisão em flagrante 
deve ser acompanhada das garantias previstas no 
princípio geral do artigo 3º e nas regras do artigo 206, 
completadas pelas dos artigos 110 a 111. Dois deta-
lhes fundamentais (é nos detalhes que moram o vício e 
a virtude) que têm a ver com essas garantias: 
 
1. Do artigo 152 consta o princípio subsidiário: Essas 

garantias do Estatuto são regras especiais de pro-
cedimento, regras essas que não excluem, ao con-
trário, se completam com os princípios gerais do 
Código de Processo Penal, incluídos expressa-
mente através do artigo terceiro do Estatuto (leia 
esse artigo, leitor) e do referido artigo 152. Nessa 
matéria, leitor, os menoristas praticam a exclusão 
das crianças e dos adolescentes dos princípios... 
beccarianos  (princípios estipulados pelo Marquês 
de Beccaria em 1764 e adotados, universalmente, 
pelo mundo democrático moderno para os adultos, 
mas muitas vezes negados, de forma excludente, 
para os adolescentes).  

 
2. No artigo 206 consta a regra de que: 

 
“a criança ou o adolescente, seus pais ou responsável,  
  e qualquer pessoa que tenha  legítimo interesse na  
  solução da lide poderão intervir nos procedimentos  
  de que trata esta Lei, através de advogado, o qual  
  será intimado para todos os atos, pessoalmente ou  
  por publicação oficial, respeitado o segredo de  
  justiça”. 

 
Essa regra evidentemente deve ser interpretada, 
como regra especial, no contexto dos princípios 
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gerais: Em todo procedimento, a criança, o ado-
lescente, os pais, o guardião e o tutor podem inter-
vir através de advogado. 

         
A conseqüência lógica é que a exclusão do ad-

vogado nos procedimentos que exprimem interven-
ções beccarianas (punir, só por prática criminal pro-
vada e com ampla defesa, nos termos... da lei) gera o 
crime descrito no artigo 230 (ver comentário). Quanto 
à hipótese da ordem escrita e fundamentada da autori-
dade judiciária, é também evidente que ela só pode ser 
expedida na estrita perspectiva beccariana (punição só 
por conduta provada, nos termos da lei, com ampla de-
fesa), cuja violação pelo juiz o faz incurso no crime do 
artigo 230. O juiz, nessa hipótese, não pode ficar incó-
lume. Não está acima da lei. Deve ser processado. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O adolescente tem direito à identifica-
ção dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado 
acerca de seus direitos. 
 

Esse é um princípio geral de Direito, constante 
do inciso LXIV, do artigo 5° da Constituição Republi-
cana. Note leitor que, do artigo 3° do Estatuto, fize-
mos questão de fazer constar expressamente, que cri-
anças e adolescentes não podem ser excluídos de ne-
nhum direito assegurado à pessoa. O princípio consti-
tucional, a norma do artigo terceiro, e a regra deste pa-
rágrafo, vêm sendo solenemente desprezados pelas 
práticas anti-republicanas das polícias militar e civil 
em todo o território nacional. E, (no ano de 2.005), por 
prevaricação, tal desprezo nem sempre é combatido 
por promotores e juízes, em todo o território nacional. 
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E a Ordem dos Advogados do Brasil deve alertar os 
advogados para seu controle. 

 
Ou as comunidades urbanas, rurais e indígenas 

são informadas desse direito e orientadas sobre como 
agir quando de sua violação, ou a anticidadania conti-
nuará a evoluir em nosso país (numa espécie de Aves-
so do Desenvolvimento Humano). Além de cobrar a 
prática efetiva dessa formalidade essencial ao estado 
(condição) e ao Estado (Poder Público) de Direito, o 
advogado do adolescente, mas antes, o município deve 
garantir o advogado, o qual deve argumentar também 
com o conteúdo do artigo 40 da Convenção dos Direi-
tos da Criança, reproduzido no comentário ao Título 
III deste Livro II do Estatuto. 

 
Notar, leitor, que na redação do parágrafo úni-

co do artigo 230, os que descumprem formalidades le-
gais beccarianas (formalidades essenciais à garantia 
da presunção de inocência) praticam o crime do artigo 
230. Aquilo que os cínicos muitas vezes chamam de 
filigranas legais (mas, em causa própria, não deixam 
de exigir, por serem elas importantes), são as essên-
cias legais de garantia cidadã para as comunidades ur-
banas, rurais e indígenas. Sem elas, essas comunida-
des são desrespeitadas e violadas em sua cidadania. As 
comunidades não podem aceitar que a polícia, prenda 
adolescentes, sem que o policial se identifique clara-
mente, e sem informar ao preso, ao detido, ao apreen-
dido, seus direitos constitucionais. 

 
Os direitos constitucionais previstos no Estatu-

to, nessa hipótese, (consideradas as normas da Con-
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venção dos Direitos da Criança, incorporadas aos di-
reitos e garantias individuais pelo § 2°, do artigo 5°, 
da Constituição Republicana), são os seguintes:  
 
• Direito de ser ouvido – com orientação de seu ad-

vogado - pela autoridade competente (artigo 111, 
V), em cada etapa da integração operacional para 
apurar a infração criminal. A primeira autoridade, 
nos termos do artigo 172, é o delegado de polícia, 
a segunda é o promotor de justiça (artigo 179), a 
terceira é o juiz (artigo 186).  

 
• Direito de não se auto-incriminar (artigo quinto, 

LXIII da Constituição Republicana, e 3° do Esta-
tuto), garantida a presunção de inocência, e o de-
ver do Estado de provar a existência de eventual 
culpa; 

 
• Direito de ser assistido por advogado e por assis-

tente social (artigos 87, V; 88, V; 90, I; 111, III e 
206) em cada etapa da integração operacional para 
apuração da conduta imputada ao adolescente; 

  
• Direito à presença dos pais ou responsável (artigo 

LXII da Constituição Republicana e artigo 111, 
VI) em cada uma das etapas de integração opera-
cional, para a apuração do fato; 

 
• Na ausência dos pais, direito a um curador, nome-

ado, na fase policial do processo, pelo delegado 
(artigo 15 do Código de Processo Penal, subsidiá-
rio, nos termos do artigo 152 do Estatuto). Na fase 
judicial do processo, quando necessário, o curador 
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é nomeado pelo juiz nos termos do § 2°, do artigo 
184. Promotor não nomeia curador, mas tem o de-
ver de ouvir as razões do acusado e este o direito 
de ser assistido por advogado e assistente social 
(proteção jurídico social, nos termos do artigo 87, 
V); 

 
Vivemos num Estado de Direito, e não, de ar-

bítrio de quem prende. Os policiais têm o direito e o 
dever de receber treinamento especializado para agir 
corretamente. A fórmula a ser adotada pelo policial 
depois de apreender (depois de imobilizar se for o ca-
so), pode ser a seguinte: “Eu sou o policial tal. Vou te 
conduzir ao delegado de polícia por prática da con-
travenção tal, ou do crime tal. Tem o direito de nada 
dizer até ser assistido por advogado, assistente social, 
seus pais ou curador especial”.  

 
Se o adolescente não entender o que o policial 

está dizendo, é dever do policial explicar claramente, 
ou deixar claro que o delegado dará a correta explica-
ção (Artigo 40, 2, “b”, ii, da Convenção da ONU dos 
Direitos da Criança de 1989). Notar, leitor, que para 
desmoralizar tal essência do ato de prender em fla-
grante, gaiatos andam dizendo que até o policial dizer 
tudo isso, ou o detido fugiu, ou agrediu/matou o poli-
cial. Daí este comentário deixar claro, que a formula 
deve ser pronunciada depois que o flagrado foi imobi-
lizado. Com o policial fazendo o uso de sua faculdade 
de imobilizar, quando necessário, jamais praticando 
omissão ou abuso. 
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Note bem, leitor, que o adolescente não será 
recolhido (como entulho, ou lixo) num depósito públi-
co chamado UAP, UIP, NAI, febem, CRIAM, TRIA-
GEM ou outra sigla infamante qualquer. Esse tipo de 
depósito é violador da saúde mental, ambiental e soci-
al das pessoas e, portanto, violador de direitos huma-
nos, pela submissão do acusado ao crime do artigo 
136 do Código Penal (crime de maus-tratos), mesmo 
que não tenha havido imediato mau trato físico. Se 
houver maus-tratos físicos, a violação é duplamente 
grave. 

 
O adolescente será apresentado ao delegado de 

polícia (é assim que pusemos claramente no artigo 
172), o qual, de forma individualizada, de forma dilui-
dora de problemas sociais, tem o dever de cumprir e 
fazer cumprir as garantias constitucionais acima des-
critas. Tem o dever de esclarecer ao apreendido seus 
direitos e deixar claro que é direito dele, apreendido, 
ser assistido por advogado e por assistente social (pro-
teção jurídico-social). Delegados devem ser treinados 
para o exato cumprimento desses deveres funcionais. 
Sem prevaricação (quer dizer, sem agirem contra a 
lei, por interesse ou sentimento pessoal, nos termos do 
artigo 319 do Código Penal). 

 
As Procuradorias Gerais dos Estados devem 

ajustar às regras da Constituição e do Estatuto a con-
duta de alguns promotores, os quais, em clara prevari-
cação, em evidente prática de menorismo, e em ex-
presso desrespeito aos critérios beccarianos (note 
bem, leitor, critérios preconizados pelo Marquês de 
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Beccaria, no longínquo ano de 1764), andam criando 
regras pessoais, arbitrárias, para tal situação:  
 

• Assumem a primeira etapa dos procedimentos 
que deveriam ter sido cumpridas não por ele, 
mas pelo delegado de polícia.  

• Desprezam a presença do advogado e do assis-
tente social.  

• Determinam condutas por si mesmos. 
• Aplicam medidas como se fossem juízes. 
• Fazem dos conselheiros tutelares (quando os 

conselheiros não reagem), seus serviçais.  
• Exigem que os conselheiros, pratiquem o cri-

me de usurpação de função pública de assisten-
te social (ver comentários ao artigo 87, V, 88, 
V e 90, I). 
 
Ou passamos a proceder com o respeito devido 

aos acusados (já os antiqüíssimos romanos diziam: 
reus sacra res est. Em bom português, leitor: a pessoa 
do réu é coisa sagrada), ou continuamos com a barbá-
rie sistêmica contra os pobres (os ricos sabem se de-
fender), que mana agressividade institucional, violên-
cia massificada e terror estatal. Vide o que ocorre na 
anti-beccariana e vergonhosa situação do Estado de 
São Paulo no ano de 2005: Oito mil adolescentes pri-
vados de liberdade num sistema massificador, por ab-
soluto desprezo aos preceitos que regem a correta ga-
rantia de direitos e deveres, nessa matéria. 

 
Cabe às comunidades organizadas (associa-

ções, entidades de classe – de advogados, assistentes 
sociais, psicólogos, médicos, etc. – e sindicatos) não 
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permitirem que os direitos constitucionais dos acusa-
dos sejam violados, nessas circunstâncias. Se as co-
munidades organizadas não impuserem tal exigibili-
dade, agentes públicos continuarão a violar esses di-
reitos, com as exceções de praxe, como muitos vêm 
fazendo desde 1990, quando redigimos o Estatuto, até 
2.005, ano em que se fazem estes comentários. 

 
 Art. 107 - A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se 
encontra recolhido serão incontinente comunicados à autoridade 
judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por 
ele indicada.  
 

Essa regra é princípio geral constitucional (ar-
tigo 5°, LXII da Constituição Republicana), além de 
ser regra específica do Estatuto. Sua violação implica 
na prática do delito do artigo 231. Policial que des-
cumpri-la deve ser processado com base nesse artigo 
231 e sua conduta deve ser denunciada à respectiva 
corregedoria. O adolescente de comunidades urbanas, 
rurais e indígenas, tem direito à proteção jurídico-
social (ser orientado e apoiado por advogado e por as-
sistente social), nos termos dos artigos 87, V, 88, V e 
90, I do Estatuto. Ver comentários a esses artigos. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Examinar-se-á, desde logo e sob pena 
de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. 
  

O princípio beccariano fundamental é o de que 
não se pratica ato punível sem lei, e não se pune, pu-
blicamente, a não ser nos termos de lei. A descrição 
dos crimes está no Código Penal, ou em normas extra-
vagantes (extravagantes aí não quer dizer que são en-
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graçadas ou exóticas, mas sim, que constam, que va-
gam por outras leis). 
 

Pois bem, a regra do artigo 172 determina que 
o adolescente seja apresentado ao delegado de polícia. 
Apresentado a uma pessoa, o delegado, que é autori-
dade pública. Exatamente, leitor, para individualizar o 
atendimento. Para diluir o problema social. E para não 
mais concentrar o problema, como se fazia antes. Para 
não mais incluir o adolescente em depósitos públicos, 
ou concentra-lo em bandos rotulados (“triagens”, “cri-
ams”, “uaps”, “nai”, “febem” e outras siglas). 
 

Essa autoridade individualizada, para evitar a 
concentração danosa do problema (danosa ao acusado 
e ao bem comum devido à contaminação do pequeno 
eventual infrator por grandes e perigosos delinqüen-
tes), deve imediatamente liberar o acusado, se os 
pressupostos para essa liberação estiverem presentes. 
A regra deste parágrafo complementa a do artigo 174 
(ler comentários a esse artigo) 
 

Art. 108 - A internação, antes da sentença, pode ser determinada 
pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. 
 

Presentes os pressupostos constantes do artigo 
173, aplica-se esta regra do 108. O prazo de 45 dias é 
fatal. O advogado e o assistente social que fazem a 
proteção jurídico-social prevista no artigo 87, V e no 
artigo 88, V (ver comentários) devem ficar atentos pa-
ra entrar com habeas corpus, de forma a não permitir 
que adolescentes de comunidades urbanas, rurais e in-
dígenas sejam mantidos ilegalmente presos.  
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Juizes que insistirem na violação desse prazo – 

com todo o respeito que lhes é devido na sua condição 
de magistrados - devem ser denunciados à Corregedo-
ria do Judiciário e também, se forem notados laivos de 
corporativismo judicial, ao Conselho Nacional de Jus-
tiça, elevada instância destinada ao controle de juízes 
e tribunais que praticam sistemáticos desvios contra a 
cidadania. Todo o poder – o poder por inteiro – emana 
do povo. O poder... judiciário, poder de processar, jul-
gar, sentenciar, emana do povo. Contra o povo, quer 
dizer, contra a cidadania do povo, o poder não pode 
ser exercido. Sempre sob a percepção de que cidada-
nia é equilíbrio entre direitos e deveres 
 

Comunidades urbanas, rurais e indígenas de-
vem permanentemente ser informadas de que toda 
Comarca obrigatoriamente mantém juiz de plantão 
fora dos horários de expediente judiciário, para esses 
casos extremos, seja de habeas corpus por privação 
ilegal de liberdade, seja de mandado de segurança 
para a garantia urgente dos demais direitos. Veja, lei-
tor, o princípio que pusemos no inciso LXX do artigo 
5° da Constituição Republicana: 

 
            LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser im-  
                        petrado por: a)... b) organização sindical,      
                        entidade de classe ou associação legalmente  
                        constituída e em funcionamento há pelo menos  
                        um ano, em defesa dos interesses de seus  
                        membros ou associados; 
 
 As comunidades indígenas, rurais e urbanas 
devem ser informadas dessa prerrogativa e orientadas 
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para acionarem o mecanismo constitucional aí descrito 
para eventual proteção dos direitos de seus filhos. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A decisão deverá ser fundamentada e 
basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, de-
monstrada a necessidade imperiosa da medida.  
 

Essa regra acaba com as privações de liberda-
de corriqueiras, rotineiras para adolescentes, fora dos 
critérios beccarianos (ver comentário ao Título III). O 
advogado do adolescente deve acompanhar zelosa-
mente o despacho judicial que decide pela internação 
antes da sentença. A não manifestação do advogado 
viola o princípio da igualdade na relação processual 
constante do inciso IV, § 3º, do artigo 227 da Consti-
tuição e as regras do artigo 206, 110 e 111, II. Implica 
ou em mandado de segurança ou em habeas corpus, 
dependendo da circunstância. 
 

Art. 109 - O adolescente civilmente identificado não será subme-
tido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, de prote-
ção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvi-
da fundada.  
 

Essa regra tem como objetivo evitar situações 
vexatórias, humilhantes que ofendem o direito à di-
gnidade previsto no artigo 5°, LVIII e 227 da 
Constituição e reproduzido nos artigos 3º e 4º do Esta-
tuto.  
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CAPÍTULO III - DAS GARANTIAS PROCESSUAIS 
 

 O leitor deve considerar basicamente que, nos 
termos do artigo 152, estas garantias processuais do 
capítulo III são normas especiais, as quais, se insufi-
cientes, remetem às normas gerais do Código de Pro-
cesso Penal. Outro detalhe: A cada procedimento con-
duzido por delegado, promotor e juiz corresponde a 
intervenção do advogado do acusado, nos termos do 
artigo 206 (com base no princípio constitucional da 
igualdade na relação processual, constante do § 3º, 
IV, do artigo 227 da Constituição Republicana).  
 

Não vale o argumento expendido por alguns 
delegados e promotores – que insistem em ser inquisi-
dores - de que não é exigível a presença do advogado 
nas audiências com o delegado (porque o inquérito se-
ria inquisitório) ou com o promotor. Nessa matéria pu-
semos no Estatuto regra especial: Em todos os proce-
dimentos, é exigível a presença do advogado. E o acu-
sado deve ser informado disso. 
 

Art. 110- Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem 
o devido processo legal. 
  

Essa regra decorre do princípio constante do 
inciso IV, § 3º, art. 227 da Constituição Republicana:  
 
“Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de 
ato infracional, igualdade na relação processual, e defesa téc-
nica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação 
tutelar específica.” 
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O devido processo legal é constituído pelo con-

junto de procedimentos descritos a partir do artigo 172 
do Estatuto. O conceito de processo aqui é mais amplo 
que a mera intervenção judicial. Tem como base o 
princípio de que “a cada direito corresponde uma 
ação social, administrativa, e judicial, que assegura 
esse direito”. O conjunto de procedimentos para os 
quais cabe intervenção do advogado, segundo o que 
pusemos no artigo 206, envolve três fases.  

 
Assim é, para não concentrar problemas soci-

ais, como era praxe antes do Estatuto, época em que 
primeiro o adolescente era concentrado em depósitos 
públicos à disposição do juiz, para posterior, como se 
dizia, estudo do caso: 
 

• Primeira fase: Perante o delegado. Ver artigos 
172 a 178.  

• Segunda fase: Perante o promotor. Ver artigos 
179 e 180.  

• Terceira fase: Perante o juiz. Ver artigos 181 a 
190. 

 
Em todas as três fases o adolescente estará, ne-

cessariamente, sob a proteção jurídico-social de ad-
vogado e de assistente social, nos termos dos artigos 
87, V; 88, V; 90, I; 206, do Estatuto e incisos III e IV, 
do artigo 4º, da lei 8.662 de 1993. E sob os princípios 
do artigo 40 da Convenção de 1989 (ver comentários 
ao Título III do Livro II), incorporados aos direitos in-
dividuais dos adolescentes, nos termos do § 2º do arti-
go quinto da Constituição Republicana. 
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Art. 111 - São asseguradas ao adolescente, entre outras, as se-
guintes garantias: 
 
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
mediante citação ou meio equivalente; 
 

Esse conhecimento é essencial para o exercício 
do direito à defesa, pois o advogado oporá os freios e 
os contrapesos aos argumentos usados pela autoridade 
policial, nos termos do anterior argumento usado para 
a apreensão e a privação de liberdade. 
 

Cabe ao advogado do acusado estar atento, 
pois o não-cumprimento dessa formalidade implica na 
prática dos crimes previstos nos artigos 230 e 234, 
com as respectivas sanções aos policiais que a pratica-
rem.  Da não presença do advogado nessa fase resulta 
a impossibilidade desse controle. 
 

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com 
vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à 
sua defesa; 
 

Observar, leitor, que tomamos o extremo cui-
dado de reproduzir, no Estatuto, as cláusulas de garan-
tia do artigo 40 da Convenção da ONU Sobre os Di-
reitos da Criança. Diante da regra deste inciso é ilegal 
e absolutamente inaceitável a submissão de adolescen-
tes acusados ao processo sumário denominado justiça 
instantânea, antes ou depois de haver sido o acusado 
concentrado em depósitos públicos massificadores, 
coletivizantes e institucionalizadores de pessoas.  
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Ver comentários aos artigos 172 e seguintes. O 

advogado deve tomar providências rigorosas de de-
nunciar à Corregedoria da Polícia e se for o caso, do 
Judiciário, violações a esta regra. Eventual praxe cor-
porativista de desrespeito sistemático a estas regras 
enseja denúncia ao Conselho Nacional de Justiça para 
a correção dos desvios. 
 

III - defesa técnica por advogado; 
 

Esta defesa cumpre e faz cumprir o princípio 
constitucional do inciso IV, § 3º, artigo 227 da Consti-
tuição, sob a regra do artigo 206 do Estatuto. 
 

A defesa do cidadão não pode ficar à mercê de 
estruturas burocráticas. Toda vez que isso ocorre, as 
conveniências da burocracia se sobrepõem às conve-
niências da cidadania. Defensorias burocratizadas na 
estrutura estatal têm sido as responsáveis pela não de-
fesa de pobres acusados (os ricos sabem sempre se de-
fender, defender seus filhos e se livrar da burocracia) 
ou a defesa irregular, mal feita ou insuficiente. 
 

Foi por essa razão que pusemos no Estatuto o 
princípio da municipalização, em que é o município o 
responsável pelo acesso do necessitado ao psicólogo, 
ao pedagogo, ao assistente social, ao... advogado de 
que necessita. Não queremos a submissão dos pobres 
nas comunidades urbanas, rurais e indígenas às distan-
tes, burocratizadas, insuficientes defensorias estadu-
ais. Para evitar isso, estipulamos a regra da proteção 
jurídico-social, por advogado e assistente social, ga-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 278 

rantidos na política municipal de proteção integral. 
Com recursos, se necessário, do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, para garantir 
honorários pagos para a garantia de direitos.  
 

O advogado não pode fingir que defende o a-
cusado de comunidades urbanas, rurais e indígenas, 
em processos sumários e instantâneos. Processo, por 
definição, é um conjunto de... procedimentos, que se 
sucedem no tempo, em etapas sucessivas para garantir 
a constitucional igualdade na relação processual.  
 

Advogado que apõe sua assinatura apenas para 
viabilizar processos sumários, instantâneos de adoles-
centes metidos sumariamente em depósitos públicos, 
está praticando fraude. Deve ser denunciado à Seção 
local da Ordem dos Advogados do Brasil. Contribui 
para a manutenção de juízos de exceção, o que foi por 
nós proibido, quando redigimos o inciso XXXVII do 
artigo quinto da Constituição Republicana: 
 
    Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 
 

IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na 
forma da lei; 
 

Essa assistência judiciária não pode ser a dis-
tante, burocratizada, insuficiente assistência estadual. 
Ela é incapaz de atender o adolescente preso, exata-
mente nos horários noturnos, de madrugada, fins de 
semana, e feriados. É nesses horários que a burocracia 
desrespeitosa deixa de funcionar. Vá, leitor, à sede de 
uma dessas burocracias às duas horas da manhã, 
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quando muitos adolescentes são presos, e tente trazer, 
perante o delegado, um advogado defensor. 
 

Por essa razão, a forma da lei é a que dispõe o 
Estatuto, numa linha de ação, chamada proteção jurí-
dico-social (artigo 87, V), com advogado e assistente 
social agilizando o atendimento ao necessitado (88, V) 
na hora em que a necessidade se manifesta e não, na 
hora que é conveniente para os burocratas. Adolescen-
te preso às onze da noite tem direito, às onze da noite, 
de contar com advogado e assistente social na prote-
ção jurídico-social municipal, perante o delegado, a 
quem o adolescente acusado deve ser encaminhado 
pelo policial militar quando o prende em flagrante. 
 

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competen-
te; 
 

As autoridades competentes são três: o 
delegado de polícia, a quem o apreendido é apresen-
tado pelo policial militar (artigo 172); o promotor de 
justiça, a quem o delegado apresenta o indiciado (arti-
go 179); o Juiz da Juventude, a quem o promotor re-
presenta denunciando o adolescente (artigo 182). A 
privação de liberdade, nos termos da lei, sem essa au-
diência por um dos três, na sucessão da eventual ne-
cessidade de cada uma, implica no crime do parágrafo 
único do artigo 230.  

 
Cada audiência anterior visa a tentar resolver o 

problema nessa etapa, evitando, se for o caso, passar 
para a seguinte. Essa é a agilização do atendimento, a 
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que nos referimos na redação do princípio constante 
do inciso V do artigo 88 do Estatuto.  

 
Para cada audiência destas, o adolescente tem 

o direito de receber orientação e apoio de advogado 
(ver artigo 206) e de assistente social, na linha de ação 
denominada proteção jurídico-social. Sem a orienta-
ção e apoio (freios e contrapesos, feed-back, causação 
circular processual), fica à mercê do arbítrio da autori-
dade competente, fica sem a garantia constitucional da 
igualdade na relação processual. 
 

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em 
qualquer fase do procedimento.  

 
Para o exercício desse direito, nestas e em ou-

tras hipóteses do Estatuto, nós previmos a linha de 
ação municipal da política de assistência social cha-
mada proteção jurídico-social (artigo 87, V). O assis-
tente social é o único profissional liberal, além do ad-
vogado, cuja competência legal, inclui a defesa de di-
reitos. Daí, termos criado a linha de ação do artigo 87, 
V. Nela, advogado e assistente social devem estar a 
postos para orientar e apoiar (programa de orientação 
e apoio sócio-familiar) o acusado: O advogado para 
prestar orientação e apoio jurídico e o assistente social 
para apoio e orientação social. Ver comentário ao arti-
go 87, V e 90, I. 
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CAPÍTULO IV – DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 
 
Seção I - Disposições Gerais 
 

O leitor deve se manter atento para a distinção 
entre o que sejam programas sócio-educativos e o que 
são, neste capítulo, medidas sócio-educativas. Trata-se 
de duas entidades distintas.  
 
1. Os programas são as seqüências de procedimen-

tos, os roteiros, os métodos, os critérios de avalia-
ção que compõem os regimes em que as sentenças 
judiciais são executadas.  

 
2. As medidas são o conteúdo das decisões, das sen-

tenças judiciais (sentenças e conteúdos cumpridos 
nos regimes em que se dividem os programas). 

 
O juiz, no âmbito do devido processo legal de-

cide, em sua sentença, duas coisas distintas e comple-
mentares:  

 
• Qual a medida a ser adotada (uma ou 

mais de uma das mencionadas no artigo 
112).  

 
• Qual o regime em que a medida será 

cumprida (ou em “liberdade assistida”, 
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ou em “semi-liberdade”, ou em “priva-
ção de liberdade”).  

 
Os serviços municipais correspondentes (devi-

do ao princípio da municipalização constante do arti-
go 88, I) cumprem essa decisão (essa medida), execu-
tando os procedimentos, os métodos, os roteiros (no 
regime), sob os critérios definidos na inscrição do 
programa pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.  

 
Os programas não são aprovados pelo juiz. No 

tempo do Código de Menores, autocraticamente, cada 
juiz decidia como bem queria. Quem os aprova hoje é 
o Conselho Municipal, que cuida dos direitos difusos. 
Nessa matéria, o juiz sentencia em termos de direitos 
e deveres individuais. Quer dizer, leitor, os programas 
existem, difusamente (não se sabe previamente quem 
serão os sentenciados). Mas a sentença que diz qual é 
a medida a ser executada é sempre individual. Daí, 
que programa é de uma natureza e a medida é de ou-
tra. 
 

Deve o leitor também observar que três regi-
mes e três tipos de medidas têm nomes idênticos: Li-
berdade assistida, semiliberdade e internação são no-
mes de regimes e nomes de medidas. Três tipos de 
medidas não têm seus nomes identificando também 
regimes de programas: Assim é que advertência, obri-
gação de reparar o dano, e prestação de serviço à co-
munidade, são títulos para medidas, mas não para re-
gimes de programas.  
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Não se esqueça, leitor, que o Estatuto é fruto 
da maior mobilização social de que se tem notícia no 
Brasil para a elaboração de uma lei. Daí prever que, 
em um Conselho de participação, cada município de-
cide qual o melhor sistema local, municipal, comunitá-
rio, de conduzir os programas sócio-educativos.  

 
Não poderia ser de outra forma, já que o Esta-

tuto é uma verdadeira Constituição Republicana para 
todo o universo infanto-juvenil das comunidades indí-
genas, rurais e urbanas brasileiras. Isso evita a ditadu-
ra da União e de cada Estado da Federação sobre os 
municípios. Embora haja municípios com medo à li-
berdade, como dizia Eric Fromm, em meados do Sé-
culo XX, quando foram declarados os direitos das cri-
anças. Nós, brasileiros, lutamos muito, para que os 
municípios conquistassem autonomia, liberdade. 
 

Então, o Juiz, ao sentenciar, deve aplicar a 
medida e deixar claro em que regime ela vai ser cum-
prida. Liberdade Assistida, por exemplo, só pode ser 
cumprida em regime de liberdade assistida. Semi-
liberdade em regime de semiliberdade. E internação 
em regime de internação. Obviamente. Mas as duas 
outras, a obrigação de reparar o dano e a prestação de 
serviço à comunidade podem ser cumpridas ou em li-
berdade assistida, ou em semiliberdade ou em interna-
ção. 
 

A experiência tem demonstrado que obrigação 
de reparar o dano e prestação de serviço à comunida-
de, quando ditadas pelo juiz sem a menção do regime 
acabam descumpridas ou, quando cumpridas, resultam 
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em descontrole, porque é exatamente o programa que 
movimenta procedimentos, roteiros de eficácia e crité-
rios de avaliação para se lograrem as resultantes éti-
cas. 

 
Nem sempre os juizes e promotores das Co-

marcas mais modestas (e alguns das Comarcas mais 
opulentas) vêm sendo capacitados pelos Tribunais ou 
pelo Ministério Público para o exercício correto desses 
princípios e dessas normas. Nem sempre os advogados 
e assistentes sociais vêm sendo treinados por estímulo 
ou iniciativa das Seções locais da OAB ou CRESS, 
para o controle sobre como agem delegados, promoto-
res e juízes. Alguns se curvam aos disparates de dele-
gados, promotores e juízes equivocados. A não capaci-
tação de todos esses protagonistas redunda em má 
aplicação da lei 
 

Art. 112- Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
 
I - advertência; 
 

A advertência é medida que se esgota em si 
mesma, que não se protrai no tempo e, portanto, não 
há que se falar em regime na sua aplicação. 
 

II - obrigação de reparar o dano; 
 

Em primeiro lugar, há que deixar claro que, 
segundo o princípio do artigo quinto, inciso XLVII da 
Constituição Republicana (reproduzida no § 2° deste 
artigo), não há (não pode haver) trabalho forçado no 
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Brasil. A obrigação de reparar o dano só tem condição 
de ser cumprida, com a concordância do sentenciado 
(o advogado defensor deve controlar cuidadosamente 
esse aspecto), e sob avaliação criteriosa no contexto de 
um programa. Um adolescente pode ser sentenciado a 
privação de liberdade cumulada com obrigação de re-
parar dano. Exemplo: adolescente feriu gravemente o 
professor e destruiu grande número de carteiras esco-
lares. A sentença pode ser privação de liberdade (por 
ferir gravemente o professor), condição em que o ado-
lescente irá aprender marcenaria, e consertar as cartei-
ras (por havê-las danificado). Lembrando sempre: sem 
trabalho forçado, sempre com a plena concordância do 
sentenciado. Se esse recusar, outra será a opção do 
julgador.  
 

III - prestação de serviços à comunidade; 
 

Como regra geral (respeitada a proibição cons-
titucional de trabalho forçado), a prestação de serviços 
se faz em regime de liberdade assistida. Repetindo: 
Quando o juiz aplica a medida sem dizer qual o regi-
me, a sentença, geralmente, não é cumprida, ou é 
cumprida de forma deficiente, sem controle (e muitos 
juízes passam a querer que conselheiro tutelar usurpe 
a função do orientador). 

 
Usurpar função pública é o crime descrito no 

artigo 319 do Código Penal. O desprezo pela regra do 
artigo 119 do Estatuto, faz com que a decisão do juiz 
... não funcione. O orientador de liberdade assistida 
orienta para que a prestação de serviços tenha eficá-
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cia. Mas a prestação de serviços também pode ser 
cumprida em semiliberdade e em internação. 
 

IV - liberdade assistida; 
 

Essa é uma espécie de rainha das medidas. Na-
tural que assim seja, pois a privação de liberdade é 
aplicável somente como exceção. A regra é que o sen-
tenciado se prepare para a liberdade cidadã... em li-
berdade. O leitor deve observar que todas as regras 
presentes no Estatuto buscam cumprir e fazer cumprir 
técnicas de diluição de problemas sociais, sempre con-
tra as formas concentradoras de problemas sociais.  

 
Uma das técnicas modernas não concentrado-

ras é a de manter sentenciados em liberdade, mas mo-
nitorados por pulseira eletrônica, o que permite mantê-
los distantes de certos ambientes. Ou restritos a certas 
áreas urbanas. O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de cada município (devido 
ao princípio da municipalização), deve decidir qual é 
melhor: 

 
• Concentrar todos os sentenciados por rei-

teradas condutas graves naquele horror dos 
depósitos privativos de liberdade, sempre, 
como única opção;  

 
• Ou oferecer ao juiz de sua Comarca, a op-

ção de manter esses sentenciados (por rei-
teradas condutas graves, mas não necessa-
riamente os ultra-agressivos e violentos) 
em liberdade assistida, portanto, em liber-
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dade, mas monitorados por pulseiras ele-
trônicas.  

 
A pulseira pode ser opção mais humana e me-

nos traumática que a privação coletiva de liberdade. 
Mas há quem prefira o coletivo massificador, coletivi-
zante, violador da saúde ambiental do sentenciado. Há 
gosto para tudo. É também equívoco flagrante, organi-
zar liberdade assistida concentrando problemas sociais 
e obrigando o sentenciado a conviver com outros sen-
tenciados. Quando se obrigam sentenciados a convive-
rem em bandos de liberdade assistida o que se está fa-
zendo é concentrar problemas sociais através da con-
vivência forçada, condição não prevista em lei e con-
trária à saúde mental, social, ambiental tanto dos sen-
tenciados quanto da coletividade em que eles vivem.  

 
Se ocorrer essa hipótese, o advogado defensor 

deve impetrar habeas corpus. Há sempre a possibili-
dade de juizes que – mesmo no seio da elevada magis-
tratura, em si mesma altamente rspeitável - de um Po-
der da República - insistem em violar o princípio 
constitucional da individualização da punição, impon-
do um sistema coletivo de constrangimento não pre-
visto em lei ao sentenciado, o que caracteriza crime de 
prevaricação (deixar de cumprir disposição expressa 
de lei para satisfazer sentimento pessoal). A descrição 
da regra deste inciso IV do artigo 112 mostra clara-
mente que a técnica a ser aplicada é eminentemente 
diluidora de problemas sociais. O leitor vai observar 
isso na leitura dos artigos 118 e 119. 
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Para desfazermos a praxis danosa, muitas ve-
zes de caráter corporativo, a solução institucional bra-
sileira hoje é denunciar o recalcitrante ao Conselho 
Nacional de Justiça, tendo o cuidado de juntar, criteri-
osamente, elementos de convicção para que aquela 
alta instância do Poder Judiciário forme seu juízo, 
através de corretas provas materiais e testemunhais.  

 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
 

Na semiliberdade o sentenciado mora num es-
tabelecimento de privação de liberdade, mas com au-
tonomia para estudar e trabalhar nas comunidades ur-
banas, rurais ou indígenas. 

 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
 

A internação é, pela primeira vez no Direito 
brasileiro, definida expressamente, no artigo 121, co-
mo privação de liberdade, reproduzindo o princípio 
constitucional presente no artigo 227, § 3º,V, da Cons-
tituição Republicana. Essa honestidade em descrever a 
coisa, como ela é, nos fez precursores em tratar a ma-
téria, segundo os princípios do artigo 40 da Conven-
ção da ONU dos Direitos da Criança de 1989. Ver 
comentário ao Título III. 

 
VII - qualquer uma das previstas no Art. 101, I a VI. 
 

A compreensão correta deste inciso depende de 
se ter em mente que este artigo 112 compõe o capítulo 
das medidas sócio-educativas, quer dizer, trata... de 
punição. A menção, portanto, dos incisos I a VI como 
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parte das possíveis medidas aplicáveis ao sentenciado, 
quer dizer que aquelas medidas que no artigo 101 são 
de proteção, quando aplicadas ao adolescente senten-
ciado por prática de delito, tornam-se medidas sócio-
educativas. 
 

Se o leitor cultivar alguma dúvida a respeito, 
atente para duas circunstâncias: 
 
1. Este inciso VII do artigo 112 exclui o inciso VII 

do artigo 101 exatamente porque o inciso VII do 
101 é a medida de abrigo que, nos termos do pará-
grafo único do mesmo artigo proíbe que ele seja 
usado como privação de liberdade (proíbe que ele 
seja usado como... punição). 

 
2. Por outro lado, se o juiz aplicar uma das medidas 

constantes dos incisos I a VI, e se o sentenciado 
descumprir essa medida, será privado liberdade 
por três meses, nos termos da regra do inciso III do 
artigo 122. Quer o leitor maior punição que essa? 

 
 § 1º - A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da in-
fração.  
 
§ 2º - Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a 
prestação de trabalho forçado.  
 

Essas regras explicam-se por si mesmas e são 
cumpridas segundo as peculiaridades da comunidade 
urbana, rural ou indígena onde vive o sentenciado. 
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§ 3º - Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental 
receberão tratamento individual e especializado, em local ade-
quado às suas condições.  
 

Esta regra aplica em sua mais ampla e precisa 
acepção, o princípio da individualização do atendi-
mento. Com técnicas de diluição de problemas sociais 
e sempre contra formas de concentração de problemas 
sociais, não apenas adolescentes não podem ser publi-
camente punidos no mesmo sistema dos adultos (de-
vem ser punidos em sistema juvenil, com técnicas in-
dividualizadoras) como é inaceitável misturar, nessa 
punição juvenil, os adolescentes portadores de doença 
ou deficiência mental. 

 
Aliás, dependendo da doença ou da deficiência 

mental, caracteriza-se a incapacidade do acusado de 
formular juízos próprios acerca da conduta pela qual é 
julgado. Nessas condições, o acusado não pode ser 
condenado, por faltar uma das hipóteses previstas no 
artigo 189 para que o juiz sentencie. Deverá ser liber-
tado. Se precisar de tratamento médico especializado, 
na hipótese de ser libertado, o mesmo será providenci-
ado pela via da assistência social (proteção) e não 
pela via judicial de medida (punitiva) sócio-educativa.  

 
O assistente social é o profissional (da política 

pública municipal, devido ao princípio da municipali-
zação, e não da Justiça estadual) encarregado (lei fe-
deral 8.662, 4°, III e V de 1993) de providenciar (inte-
gração operacional prevista no artigo 88, V do Estatu-
to), se o libertado não tiver condição familiar de tomar 
tais providências por si mesmo. Dependendo da doen-
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ça ou deficiência, se houver a caracterização do artigo 
189, o doente ou deficiente deve cumprir a medida, em 
local diverso dos demais. Ver comentário ao artigo 
123.  

 
Art. 113 - Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts.  99 e 100.  
 

Os artigos 99 e 100 são os que tratam da prio-
ridade pedagógica, com estímulo e indução à convi-
vência familiar e comunitária, em medidas que podem 
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, para me-
lhor eficácia do regime em que são executadas. 
 

Art. 114 - A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI 
do Art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da auto-
ria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de re-
missão, nos termos do Art. 127.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A advertência poderá ser aplicada 
sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes 
da autoria. 
 

Essas regras têm sua raiz nas idéias expostas 
em 1764 por Beccaria, no livro Dei Delitti e delle Pe-
ne, e nos princípios inscritos no artigo 40 da 
Convenção da ONU dos Direitos da Criança de 1989 
(o Brasil foi precursor dos princípios da Convenção, 
pois os incluiu em sua Constituição Republicana, um 
ano antes, ao redigirmos o artigo 227). Esses princípi-
os integram os direitos e garantias individuais de cri-
anças e adolescentes no Brasil nos termos do § 2º do 
artigo 5º de nossa Constituição Republicana. Ver co-
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mentário ao Título III. Quanto à hipótese da remissão, 
ver comentário ao artigo 180 e ao 201, I. 

  
Seção II - Da Advertência 
 
Art. 115 - A advertência consistirá em admoestação verbal, que 
será reduzida a termo e assinada.  

 
Seção III - Da Obrigação de Reparar o Dano 
 
Art. 116 - Em se tratando de ato infracional com reflexos patri-
moniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o 
adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, 
ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.  

 
Ver comentário às disposições gerais deste capítulo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo manifesta impossibilidade, a 
medida poderá ser substituída por outra adequada.  
 
Seção IV - Da Prestação de Serviços à Comunidade 
 
Art. 117- A prestação de serviços comunitários consiste na reali-
zação de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não 
excedente a seis meses, junto a entidades assistências hospitais, 
escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em pro-
gramas comunitários ou governamentais.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As tarefas serão atribuídas conforme as 
aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada 
máxima de oito horas semanais aos sábados, domingos e feriados 
ou dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou 
à jornada normal de trabalho.  
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Ver comentário às disposições gerais deste ca-
pítulo. Notadamente o que tem a ver com o fato de 
que o juiz deve estipular em que regime a prestação de 
serviços será cumprida. E sempre em obediência ao 
princípio constitucional de proibição de trabalhos for-
çados. 

 
Seção V – Da Liberdade Assistida 
 

Primeiramente, leitor, há que fazer uma distin-
ção básica: o adolescente é sentenciado em liberdade 
assistida, não pelo que ele é, nem pela maneira como 
ele está, mas sim, por algo que fez. É sentenciado por 
haver praticado uma conduta descrita na lei como con-
travenção ou como crime. Não pode ser sentenciado 
por alegadamente estar em situação de risco, nem por 
estar em (alegado) conflito com a lei, nem por ter ami-
gos delinqüentes, ou por viver em bairro pobre. Os cri-
térios, que devem ser cuidadosamente controlados pe-
lo advogado do acusado, são os do artigo 189. Fora 
dos mesmos, o juiz não pode aplicar medida alguma, 
nem, evidentemente, a liberdade assistida. 
 

Nas comunidades urbanas, rurais e indígenas, 
não se deve confundir a medida punitiva sócio-
educativa em regime de liberdade assistida, com o re-
gime protetivo de apoio sócio-educativo em meio 
aberto. O regime protetivo é informal, não restringe 
direitos, inclui crianças e adolescentes num tipo de 
atendimento que leva em conta a criança e o adoles-
cente naquilo que eles são, na forma como eles estão 
na comunidade em que vivem, mas sem rotular, sem 
discriminar, sem excluir dos direitos de cidadania.  
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A punitiva, que é a liberdade assistida, restrin-

ge direitos, é aplicada por algo que o adolescente fez, é 
imposta como resposta pública a uma conduta pratica-
da pelo sentenciado. Punir, por aquilo que a pessoa é, 
viola princípios (expostos pelo Marquês de Beccaria 
em 1764) incluídos nas cláusulas do artigo 40 da 
Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Proteger, 
por aquilo que a pessoa é, (mas sempre com o cuidado 
de não discriminar, nem excluir, ou rotular) cumpre 
todas as cláusulas dessa Convenção e tornam efetivos 
os princípios da Constituição Republicana de 1988.  

 
O Juiz da Juventude não pode sentenciar, di-

zendo que o faz para proteger o acusado, coisa que o 
igualaria ao seu extinto colega, que era um juiz de ex-
ceção, o abolido juiz de menores. Essa a razão pela 
qual criamos os critérios que o leitor pode conhecer, 
lendo o artigo 189 do Estatuto. 
  

Art. 118 - A liberdade assistida será adotada sempre que se afi-
gurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxi-
liar e orientar o adolescente. 
 

Observar que, na liberdade assistida, a execu-
ção da sentença se faz através de um regime que 
acompanha, auxilia e orienta o adolescente. E que 
isso não se pode fazer concentrando problemas soci-
ais. Faz-se, diluindo problemas. Não se faz institucio-
nalizando adolescentes. Não se executa massificando 
e coletivizando adolescentes em bandos, em turmas 
rotuladas (a “turma”, o “bando” da liberdade assisti-
da). 
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Os adolescentes das comunidades urbanas, ru-

rais e indígenas, têm o direito de cumprirem a senten-
ça no regime de liberdade assistida, sem terem que 
conviver com outros sentenciados, sejam esses outros 
em liberdade assistida ou não. Sem terem que se sub-
meter a bandos e turmas de sentenciados pelo Estado-
Juiz.  
 

A liberdade assistida é um regime em que só o 
sentenciado (e naturalmente seus pais, guardião ou tu-
tor) e seu orientador sabem que ele foi sentenciado. O 
Estado não tem o direito de incluir o sentenciado em 
turmas que ficam expostas publicamente, freqüentan-
do locais, pavilhões ou “sedes” com placas, letreiros 
publicamente visíveis. Nós proibimos expressamente 
essa exposição pública do sentenciado, com a redação 
do artigo 143 do Estatuto: 
 
Art.143 - E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes 
a que se atribua autoria de ato infracional.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer notícia a respeito do fato 
não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se 
fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco e 
residência. 
 

Pessoas responsáveis por programas de liber-
dade assistida que constrangem adolescentes ao ve-
xame dessa exposição pública são sancionadas crimi-
nalmente, nos termos do seguinte artigo do Estatuto: 
 
Art. 232 - Submeter criança ou adolescente sob sua autorida-
de, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: 
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Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
 

Quem expõe adolescentes sentenciados a um 
tipo de liberdade assistida que se organiza em bandos 
ou turmas publicamente visíveis, está tornando públi-
co o ato judicial que sentenciou o adolescente a um ti-
po de restrição de liberdade. E esse ato não pode ser 
divulgado publicamente. Veja a infração administrati-
va que essa pessoa pratica: 
 
Art. 247 - Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização 
devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou do-
cumento de procedimento policial, administrativo ou judicial 
relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infraci-
onal; 
 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência.  
 
 Se o sistema judicial local insistir nessa ex-
pressa violação da lei, o juiz, ou o tribunal, devem ser 
denunciados ao Conselho Nacional de Justiça, medi-
ante elementos de convicção testemunhais e materiais. 
Aquela alta instância do Poder Judiciário brasileiro, 
para alterar o sistema massificador, determinará sua 
transformação em sistema individualizador, para a ga-
rantia do respeito à dignidade, à privacidade, à intimi-
dade dos sentenciados. 
 

§ 1º - A autoridade designará pessoa capacitada para acompa-
nhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou 
programa de atendimento.  
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Como parte do Direito alterativo, que é aquele 
conjunto de regras que muda, transforma, altera anti-
gas práticas concentradoras de problemas sociais, ve-
ja, leitor, a regra que, do Estatuto, fizemos constar: A 
liberdade assistida dilui o problema, sem instituciona-
lizar pessoas, sem massificar, sem coletivizar, sem 
formar bandos ou turmas rotuladas. Faz isso através de 
um orientador pessoal, uma pessoa individualizada, 
nomeada pelo juiz, para acompanhar o caso. Sem 
equipes institucionalizadoras, que constrangem os sen-
tenciados a fazer coisas não previstas em lei. Tais 
equipes violam, portanto, o princípio da legalidade, 
que pusemos no artigo quinto, II da Constituição Re-
publicana e reza o seguinte: 

 
Ninguém será obrigado a fazer nem  
deixar de fazer coisa alguma, senão 
em virtude... de lei. 

 
 Sentença judicial ou programa de liberdade as-
sistida que obriga o sentenciado a fazer o que não 
consta do artigo 119 viola esse princípio constitucio-
nal e cabe habeas corpus ou mandado de segurança (o 
tipo de ação judicial, no caso, depende das circunstân-
cias) para livrar o sentenciado da exigência ilegal. 
  

§ 2º - A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis  
          meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revoga-
da ou substituida por outra medida, ouvido o orientador, o Mi-
nistério Público e o defensor. 
 

O princípio geral é o de que as medidas podem 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente e substituí-
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das a qualquer tempo.  Trata-se de um critério de ins-
piração pedagógica, porque o objetivo central da sen-
tença que pune é deixar claro para o sentenciado que 
cabe a ele, com sua liberdade de pensar, querer e agir, 
contribuir para a progressiva substituição ou revoga-
ção da medida aplicada. Essa característica deve ser o 
centro de gravidade do planejamento e da avaliação do 
programa que executa a medida, ao ser registrado no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do A-
dolescente. 
 

O horizonte de todas as medidas se situa nos 
vinte e um anos. No caso da liberdade assistida, ela 
começa com um prazo mínimo de seis meses (mas se 
o advogado defensor demonstrar ao Estado-Juiz que a 
sentença deve ser abreviada, a liberdade assistida pode 
ser encerrada antes). As comunidades urbanas, rurais e 
indígenas devem organizar-se de tal forma que orien-
tadores sejam preparados para que, segundo suas pró-
prias peculiaridades comunitárias, haja competência e 
eficácia quando da aplicação dessa medida. 
 

Não esquecer que o princípio da defesa técnica 
por profissional habilitado, constante do artigo 227, § 
3º, IV da Constituição, é cumprido com a indispensá-
vel manifestação do advogado que vai apresentar as 
razões do sentenciado para a reaquisição da plenitude 
de seu direito à liberdade. 
  

Art. 119 - Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da 
autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, en-
tre outros: 
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É característica da liberdade assistida a indivi-
dualização do atendimento através de um orientador 
pessoal nomeado pelo Estado que julga através do 
Juiz. Programas que querem cumprir a liberdade assis-
tida sem a figura do orientador ferem os princípios 
constitucionais e estão em desacordo com as regras do 
Estatuto, pois tendem a massificar o atendimento, 
concentrando problemas sociais, em vez de diluí-los. 
 

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-
lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial 
ou comunitário de auxílio e assistência social: 
 

Sem o expor publicamente, e sem obriga-lo a 
conviver com outros sentenciados, ou fazer coisas não 
previstas no Estatuto, o orientador promove social-
mente o sentenciado e sua família. 

 
II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do 
adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; 
 
III - díligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e 
de sua inserção no mercado trabalho; 
 

A inclusão do sentenciado no sistema oficial de 
ensino e no mercado de trabalho é condição indispen-
sável para que o sentenciado se integre na disciplina 
do mundo da cidadania nas comunidades urbanas, ru-
rais ou indígenas. 
 

IV- apresentar relatório do caso.  
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Ter sempre presente que o responsável e o su-
pervisor da sentença é o juiz da Juventude. A ele de-
vem ser apresentados os dados acerca do cumprimento 
da sentença. 
 

Seção VI - Do Regime de Semiliberdade 
 
Art. 120 - O regime de semiliberdade pode ser determinado des-
de o início, ou como forma de transição para o meio aberto, pos-
sibilitada a realização de atividades externas, independentemente 
de autorização judicial.  
 
§ 1º - É obrigatória a escolarização e a profissionalização, deven-
do, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na 
comunidade.  
 

Essas regras decorrem da característica peda-
gógica e da possibilidade de substituição, cumulação 
ou intercambio entre as medidas, como consta das re-
gras dos artigos 99 e 100 do Estatuto.  Uma diferença 
essencial entre a semiliberdade e a internação é exa-
tamente a de que, na semiliberdade, as atividades ex-
ternas não podem ser proibidas pela autoridade judici-
ária, pois fazem parte do próprio caráter da medida. 
 

§ 2º - A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, 
no que couber, as disposições relativas internação.  
 

Ver comentários à medida de internação, a res-
peito do prazo indeterminado (com duração máxima 
de três anos) para o seu cumprimento. 
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Seção VIl - Da Internação 
 
 
Art. 121 - A internação constitui medida privativa da liberdade, 
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  
 

Regra decorrente do princípio constitucional 
constante do artigo 227, § 3º, V, da Constituição Re-
publicana. Ver comentário ao Título III e ao artigo 90, 
VII. 

 
§ lº - Será permitida a realização de atividades externas, a crité-
rio da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação 
judicial em contrário.  
 

Notar, leitor, que a autoridade judiciária deve 
se ater às características da medida aplicada. Se é pri-
vação de liberdade, por definição, o exercício de ati-
vidades externas pode até mesmo ser proibido por ex-
pressa decisão judicial. Já, na medida de semiliberda-
de, o exercício de atividades externas é da essência da 
medida. 

 
§ 2º - A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 
máximo a cada seis meses.  
 

No antigo bacharelismo brasileiro, hoje obso-
leto, sempre se disse que o que caracteriza a punição 
pública é ser ela retributiva. Queria dizer: através 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 302 

dela, o Poder Público, o Estado, retribui a prática do 
delito com aflição, com sofrimento (restringir ou im-
pedir a liberdade de alguém é aflitivo, faz sofrer). A 
inspiração primitiva basal da retribuição era o da ve-
tusta lei de talião (do latim, lex talionis): olho por 
olho, dente por dente, que remonta ao Código de Ha-
murabi (Séc. XVIII A.C.).  
 

O desenvolvimento histórico tem mostrado que 
a retribuição que aflige e que faz sofrer o sentenciado, 
em si mesma, não serve para devolvê-lo melhor que 
antes à liberdade das comunidades urbanas, rurais e 
indígenas. 
  

Para que seja justa, essa retribuição deve in-
corporar aquilo que os especialistas chamam de dosi-
metria: punições dosadas segundo a gravidade dos de-
litos. Mas há medidas retributivas que, em vez de afli-
gir, de fazer sofrer, ao contrário, premiam e dignifi-
cam. A privação de liberdade do adolescente sentenci-
ado em hipótese alguma pode ser chamada, eufemisti-
camente, de bem estar do adolescente, como foi uso, 
foi hábito, foi costume, no tempo do revogado, aboli-
do, código de menores.  

 
Naquele tempo se dizia que se privava de li-

berdade para proteger, para dar bem estar ao infrator. 
Eufemismo inaceitável num sistema de cidadania. No 
ano de 2.005 em que se escrevem estes comentários, o 
Estado de São Paulo ainda espera por um governador 
e por uma Assembléia Legislativa que acabem com tal 
desoladora falsidade eufemística. 
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O desenvolvimento histórico tem revelado que 
essa aflição (privar de liberdade um ser humano, no 
auge de seus juvenis impulsos libertários) e que esse 
sofrimento, devem incorporar um componente retribu-
tivo, não de prêmio, mas de formação do caráter e de 
capacidade para o exercício da liberdade cidadã. Tudo 
isso foi discutido pelo povo brasileiro em fóruns, em 
simpósios, em encontros e seminários quando das dis-
cussões públicas que precederam a Constituição Re-
publicana de 1988 e o Estatuto de 1990. 
 

Daí que o sistema da dosimetria milimétrica, 
exageradamente quantificada, foi descartada para o 
sistema brasileiro de punição pública juvenil. Criou-se 
um horizonte para esse sistema punitivo: 21 anos aco-
plado a um prazo máximo de três anos para a privação 
de liberdade, sendo que esta pode ser substituída por 
outra medida – aí incluída a semi-liberdade - até os 
vinte e um. A idade de vinte e um foi definida, não por 
haver sido essa, na época, a idade para a maioridade 
civil. Mas, sim, para permitir que o autor de conduta 
criminal às vésperas dos dezoito, não ficasse impune. 
E pudesse cumprir a sentença, se fosse o caso, por até 
três anos. 
 

O componente pedagógico que permite estimu-
lar, induzir, propiciar a formação do caráter e a habili-
tação para a vida livre consiste no seguinte, leitor, 
prestar bem atenção: Num teto máximo de três anos, o 
sentenciado deve ser informado pelo juiz, ao receber a 
sentença, e orientado em todo o cumprimento da 
mesma, que o regime de internação consiste em ter 
ele, sentenciado, a oportunidade de trabalhar pessoal-
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mente pela formação do próprio caráter e para o exer-
cício pleno da liberdade.  
 

Ele, sentenciado, deve ser informado, assim 
como a comunidade urbana, rural ou indígena a que 
pertence, que cabe a ele próprio demonstrar, passo a 
passo, com avaliação a cada seis meses, que vem fa-
zendo jus ao programa sócio-educativo, como autor do 
próprio esforço pela abreviação da medida. Se não se 
esforçar, e não realizar a sua parte, cumprirá o prazo 
máximo da punição. 
 

§ 3º - Em nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a três anos.  

 
Essa regra obedece rigorosamente o princípio 

constitucional (artigo 227, 3º, V) da brevidade. No sis-
tema punitivo público brasileiro, ser jovem, e ser ido-
so, são atenuantes para a punição com privação de li-
berdade. 

 
§ 4º - Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o ado-
lescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberda-
de ou de liberdade assistida.  
 

Notar, leitor, que em hipótese alguma se pode 
justificar, invocando o Estatuto, que o regime tenha 
qualquer laivo de impunidade. Então, mesmo que o 
privado de liberdade, não tenha alterado as caracterís-
ticas de sua formação de caráter e sua preparação para 
a liberdade, o esforço deve continuar, se necessário, 
até os vinte e um anos, seja em semiliberdade, seja em 
liberdade assistida.  
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Não esquecer que mesmo durante a punição 

com medida sócio-educativa, o sentenciado não perde 
seu direito à orientação e ao apoio de seu advogado e 
de seu assistente social na linha de ação denominada 
por nós, no artigo 87, V do Estatuto, de proteção jurí-
dico-social. 
  

§ 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.  
 

Aos vinte e um anos termina o horizonte de 
toda punição pública a adolescente. Repetindo: Não 
porque essa era a idade da maioridade civil, agora re-
baixada para dezoito anos, mas para permitir que o 
sentenciado, por prática de conduta criminal às véspe-
ras de dezoito anos, tenha como ser privado de liber-
dade por até três anos, se conveniente, obedecido o 
princípio constitucional da brevidade (artigo 227, § 3º, 
V da Constituição Republicana). 

 
§ 6º - Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de 
autorização judicial, ouvido o Ministério Público. 
 

Essa regra é natural, devido ao fato de que 
quem pediu a punição foi, necessariamente, o promo-
tor, e quem sentenciou foi um juiz. A atuação do ad-
vogado do sentenciado configura função essencial à 
Justiça (inclusive a Justiça Juvenil). No artigo 206 pu-
semos a regra de que o adolescente participa de todos 
os procedimentos, através de advogado. Cabe a ele 
impor todos os freios e os contrapesos necessários, 
com base no princípio da igualdade na relação pro-
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cessual por nós inscrito no artigo 227, 3º, IV da Cons-
tituição Republicana. 

  
 Art. 122 - A medida de internação só poderá ser aplicada quan-
do: 
 
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça 
ou violência a pessoa; 
 

A grave ameaça ou violência aqui prevista é à 
pessoa e não às coisas (móveis, utensílios, etc.) ou 
imóveis (arrombamentos ou danos a portas, janelas, 
etc.). Esse critério do Código Penal brasileiro, que ti-
pifica crimes graves e resulta no agravamento de pe-
nas, foi adotado exatamente para garantir que a priva-
ção de liberdade seja adotada exclusivamente em úl-
timo caso. Há medidas como a semiliberdade e a li-
berdade assistida que podem servir como punição 
adequada às demais situações. As comunidades urba-
nas, rurais e indígenas devem ser constantemente ori-
entadas e informadas a esse respeito. 

 
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
 

Infrações graves são aquelas cominadas (quer 
dizer: são aquelas ameaçadas por lei) com penas de 
reclusão para os adultos.  Em função do que vem o-
correndo, em todo o território nacional, no início do 
século XXI, leitor, temos que comentar alguns proce-
dimentos que vêm contribuindo para manter o velho 
regime que concentra, em vez de diluir os problemas 
sociais. A acusação de prática de outras infrações 
graves vem servindo de pretexto para a institucionali-
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zação massificada e coletivizada de adolescentes. Nem 
sempre os advogados vem sendo corretamente aciona-
dos para a defesa técnica especializada que mencio-
namos no artigo 227, § 3º, IV da Constituição. Ou, 
quando acionados, os argumentos do defensor têm 
sido pobres frente à gravidade da distorção praticada 
na acusação. Façamos, portanto, algumas considera-
ções. 

 
Há muita privação de liberdade sumária por 

acusação de porte ou tráfico de drogas. O argumento 
tem sido o de que tráfico de entorpecentes é equiva-
lente a crime hediondo. No artigo 5º da Constituição 
Republicana pusemos 

 
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e in-

suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os defi-
nidos como crimes hediondos, por eles respondendo os man-
dantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omiti-
rem; 

 
A Lei de Tóxicos tem o número 10.409, de 11-

01-2002. A lei 8.072, de 25-7-1.990, com alterações 
introduzidas pela lei 8.930, de 6-9-1994, dispõe sobre 
os crimes hediondos. O que ocorreu no início do sécu-
lo XXI no Brasil é que, por mera acusação de porte de 
drogas, adolescentes vêm sendo privados de liberdade 
compulsoriamente, desde o momento de sua detenção, 
sem as garantias da igualdade na relação processual, 
perante o delegado. Ocorre, leitor, que porte de droga 
não é o crime do tráfico de drogas, este sim, de caráter 
hediondo, nos termos constitucionais e legais. 
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Há também os depósitos, ou sistemas coletivi-
zantes, discriminatórios e rotuladores (UAPS, UIPS, 
NAIS, CRIAMS) que concentram acusados por possu-
írem ou mesmo traficarem droga, mas que fizeram 
isso, portar ou traficar, sob coação irresistível pratica-
da sobre eles e familiares por chefes de quadrilha. O 
artigo 22 do Código Penal desqualifica o ato criminal 
praticado nessas circunstâncias e manda, expressa-
mente, punir o coator. Nunca o adolescente acusado. 
Veja, leitor, como consta do Código Penal: 

 
Coação irresistível e obediência hierárquica 
Art .   22 .  Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em 
estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, e su-
perior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da or-
dem.  

 O controle advocatício e de serviço social (ar-
tigo 88, V) na apuração inicial de tais fatos, quando 
mal feito, acaba por gerar ou manter o inconcebível e 
iatrogênico inchaço do sistema brasileiro de privação 
de liberdade juvenil. Com grave distorção em suas fi-
nalidades pedagógicas de construção cidadã. No ano 
de 2.005, o descalabro maior ocorre no Estado de São 
Paulo (oito mil adolescentes privados de liberdade), 
que viola o princípio da municipalização na defesa do 
acusado, e estadualiza através do atendimento massi-
ficador/coletivizante.  

 
Os advogados devem se bater para que o juiz 

não aplique medida alguma, nas hipóteses de meras 
acusações de posse de droga, fora dos critérios do ar-
tigo 189. O acusado deve ser libertado (na dúvida, em 
muitos casos os juizes têm decidido – eles dizem, u-
sando o princípio da “situação irregular” do abolido 
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código de menores, que para o bem estar do réu – 
contra o réu). Não se deve confundir posse com tráfi-
co. Se, na ausência de grave ameaça ou violência à 
pessoa, os critérios do artigo 189 estiverem presentes, 
por não haver grave ameaça ou violência à pessoa, a 
medida adequada é a liberdade assistida.  

 
Com tratamento obrigatório, se for o caso. 

Nunca com internação. Segundo os critérios que pu-
semos no Estatuto, a internação só seria aceitável, no 
caso de tráfico provado e praticado reiteradas vezes. 
Nunca, na primeira acusação, com mera suposição de 
que o acusado havia traficado (mas sem provas, no 
processo) outras vezes. 

 
Eventual insistência do Poder Judiciário em 

manter um sistema violador desses critérios configura 
o crime de prevaricação e justifica denúncia à Corre-
gedoria e, quando configurar corporativismo judicial 
que atua contra a lei, denúncia ao Conselho Nacional 
de Justiça, para a devida correção dessa grave prática 
corporativa. Veja, leitor, o que diz o Código Penal: 

 
Prevaricação: 
Art .   319 .  Retardar ou deixar de praticar, indevi- 
damente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposi- 
ção expressa de lei, para satisfazer interesse ou sen- 
timento pessoal:  Pena -  detenção, de 3 (três)  
meses a 1 (um) ano, e multa . 
  
Já, leitor, as secções locais da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil devem zelar para que se evite outra 
forma de prevaricar, do outro lado do balcão, que 
muitas vezes se dá, na seguinte forma: Em detrimento 
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da ampla defesa do sentenciado em primeira instância, 
alguns advogados deixam de recorrer à instância supe-
rior, para encerrar sua defesa de réu pobre, e assim 
agilizam a percepção de eventuais honorários pagos 
pela assistência judiciária oficial. O controle ético des-
sas situações deve ser rigoroso pela OAB. Com prio-
ridade absoluta. A ninguém, nem a delegado, a promo-
tor, a juiz, a advogado, é dado prevaricar. 

 
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida 
anteriormente imposta. 
 
§ 1º - O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo 
não poderá ser superior a três meses.  
 

Esta é a regra que transforma em punitivas as 
medidas que, no contexto do artigo 101, incisos I a VI, 
são protetivas. Quando o sentenciado deixa de cumprir 
algumas das regras punitivas (sócio-educativas) do ar-
tigo 112, o juiz pode determinar que ele passe a cum-
prir até três meses de privação de liberdade.  
 

Mas, se o juiz aplica uma das do 101 (I a VI, 
porque a VII é abrigo e essa ele não pode aplicar por-
que o 112, VII, não a prevê), essas medidas que, 
quando aplicadas no contexto previsto no 101 são pro-
tetivas, se aplicadas no contexto do 112 e forem des-
cumpridas, levam à punição de privação de liberdade 
por até três meses. 
 

 § 2º - Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo 
outra medida adequada. 
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Quem define o que é adequado ou não numa 
sentença (fundamentando sua decisão) é quem a dita, a 
partir dos argumentos expostos pelo promotor que 
acusa e pelo advogado que defende. O objetivo do de-
vido processo legal que, na fase dos procedimentos 
judiciais (pois há a fase dos procedimentos policiais, 
que se inicia no 172), se situa entre os artigos 184 e 
190, é discutir exatamente a pertinência ou não do 
pedido do promotor para a punição. Se o pedido for 
pertinente, é no debate entre o promotor que argumen-
ta com a punição e o advogado que a repele, que se 
firmam os elementos de convicção para o juiz decidir 
sobre a adequação ou não. Cabe ao advogado batalhar 
para o cumprimento desse parágrafo 2º. 
  

 Art. 123 - A internação deverá ser cumprida em entidade exclu-
siva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao 
abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, 
compleição física e gravidade da infração.  
 

Com esta regra fica proibida a privação de li-
berdade, conjunta, entre adolescentes e adultos. Fica 
proibida a privação de liberdade no mesmo local em 
que se aplica o regime de abrigo (ver comentário ao 
parágrafo único do artigo 101). É rigorosa a regra de 
separar sentenciados por critérios de idade, complei-
ção física e gravidade da infração criminal. Por exem-
plo, leitor: Jovens, entre dezoito e vinte e um anos, 
devem cumprir a sentença aplicada por conduta prati-
cada antes dos dezoito, em estabelecimento diverso 
dos adolescentes com menos idade e compleição física 
mais débil. 
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Cabe ao advogado de confiança do sentenciado 
ou da comunidade urbana, rural ou indígena a que per-
tença (para evitar meras intervenções formais de pro-
fissionais estranhos ao meio comunitário do acusado) 
fazer valer a regra. Cabe imediato habeas corpus em 
caso de eventual violação da rigorosa restrição legal 
aqui descrita. Vale a pena repetir, leitor: adolescente 
não pode cumprir sentença no mesmo local com ou-
tros mais velhos, de compleição física avantajada, nem 
com sentenciados por ato de maior gravidade. O ad-
vogado e o assistente social devem batalhar por ha-
beas corpus, se necessário for, até a última instância. 
Lembrando sempre que o habeas corpus pode ser im-
petrado por qualquer pessoa em benefício de qualquer 
pessoa. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Durante o período de internação, inclu-
sive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.  
 

O grande perigo no cumprimento dessa regra é 
representado pelo pensamento único de sistemas esta-
duais que violam o princípio da municipalização (arti-
go 88, I). Certas atividades ditas pedagógicas inventa-
das por burocratas impedem a criatividade, a heurísti-
ca, a inovação representada pela pluralidade de esta-
belecimentos autônomos que devem ser organizados 
em municípios ou regiões contíguas. 
 

Sistemas monolíticos estaduais, que impõem 
procedimento único para todo o Estado, impedem a 
possibilidade de criar precedentes, de inovar, de evo-
lução, que caracteriza o caminho que se faz ao andar 
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do desenvolvimento histórico em comunidades urba-
nas, rurais e indígenas. 
 

Art. 124 - São direitos do adolescente privado de liberdade, entre  
                  outros os seguintes: 
 
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministé 
     rio Público; 
ll - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 
lll - avistar-se reservadamente com seu defensor; 
IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solici 
       tada; 
V - ser tratado com respeito e dignidade; 
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais  
        próxima ao domicílio de seus pais ou responsável; 
VII - receber visitas, ao menos semanalmente; 
VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; 
IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; 
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e as 
       lubridade; 
XI - receber escolarização e profissionalização; 
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer; 
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; 
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde  
          que assim o deseje; 
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local se 
          guro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles  
          porventura depositados em poder da entidade; 
XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pés 
          soais indispensáveis à vida em sociedade. 
 

Os incisos se explicam por si mesmos, cabendo 
apenas a observação de que a privação de liberdade, 
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no Estado Democrático de Direito se faz sempre sob 
um conjunto de regras objetivas, para que não haja ar-
bítrio de quem executa a medida. As regras constam 
do regimento interno, do regulamento do programa de 
internação. Essas regras, tal regulamento, fazem parte 
do conjunto aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que inscreve o 
programa e registra a entidade que o executa. Logo, 
não é uma opção estadual a aprovação dessas regras, 
nos termos do mesmo Estado Democrático de Direito. 
Funcionário que desrespeita os incisos II, III, VII, VIII 
e XI, pratica infração administrativa e pode ser pro-
cessado para pagar multa. Ver artigo 246. 
 

Da Constituição, em seu artigo 204, I, fizemos 
constar o princípio da descentralização político-
administrativa na formulação, execução e controle 
desse programa, sob a forma da municipalização que 
pusemos no artigo 88, I do Estatuto. 
 

Há também que considerar que a liberdade de 
formular, executar e controlar do município, para res-
peitar a autonomia político-administrativa, gera a plu-
ralidade das experiências e das regras locais. Isso aju-
da a comparar padrões de trabalho, estimula a criativi-
dade e impede a ditadura do pensamento único que pa-
ralisa a História e desmerece os direitos humanos das 
comunidades urbanas, rurais e indígenas. 
 

 § 1º - Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.   
 
§ 2º - A autoridade judiciária poderá suspender temporariamen-
te a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos 
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sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do ado-
lescente. 
 

Essas e absolutamente todas as demais regras 
do Estatuto estão sob os critérios do artigo sexto que 
diz que além dos “interesses” da vítima e do próprio 
sentenciado, há que se levar em conta os interesses do 
bem comum e todos os direitos e deveres individuais e 
coletivos para sua aplicação. 
 

 Art. 125 - É dever do Estado zelar pela integridade física e men-
tal dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de 
contenção e segurança.  
 

Devido ao princípio da descentralização políti-
co-administrativa, e o princípio da municipalização, a 
palavra Estado, aí, tem o significado de Poder Público 
em nível municipal. O que não invalida a obrigação do 
Estado, em nível estadual, de garantir a segurança pú-
blica do Estabelecimento.  

A diferença é que a primeira conten-
ção/segurança é interna (quer dizer, opera intra muros 
do estabelecimento) e a segunda é externa (age fora 
dos muros, intervém na calçada, na rua, nos logradou-
ros públicos adjacentes). Se for o caso, com a presença 
de agentes de segurança pública estadual internamen-
te, nas circunstâncias em que, normalmente, eles são 
previstos para a incolumidade pública em todas as 
demais hipóteses. 
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CAPÍTULO V - DA REMISSÃO 

 
Como em várias outras situações, a palavra 

remissão tem vários sentidos, segundo o contexto em 
que é usada. Aqui, não é perdão, como em remissão 
dos pecados ou em remissão de dívida. Seu significa-
do aqui, no Estatuto, tem dois possíveis sentidos: o de 
exclusão do processo pelo promotor, ou o de suspen-
são ou extinção do processo pelo juiz. 
 

Art. 126 - Antes de iniciado o procedimento judicial para apura-
ção de ato infracional, o representante do Ministério Público po-
derá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, 
atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato  ao contexto 
social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou 
menor participação no ato infracional.  
 

O leitor que fique atento para o fato de que o 
adolescente acusado, ou seja, aquele ao qual foi impu-
tada a conduta criminal (é criminalmente imputável), 
tem três momentos, três filtros, em que a autoridade 
pode livrá-lo, ou não, do processo. Livrar do processo 
quer dizer: livrá-lo de ser punido com alguma medida 
que o obrigue a fazer o que não quer, ou que restringe 
seu querer. Isso se faz para cumprir e fazer cumprir o 
princípio da agilização na solução da causa (solução 
da lide, da demanda, da contenda, do conjunto de pro-
cedimentos), constante do artigo 88, V, combinado 
com o princípio da igualdade na relação processual 
prevista no artigo 227, 3º, IV da Constituição Repu-
blicana.   
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Aqui, leitor, se aplica também o princípio car-

tesiano da dúvida metódica (introduzido na ciência 
moderna por Descartes em 1637, cento e vinte e sete 
anos antes de Do Delito e das Punições de Beccaria), 
que a gente cita em latim para maior solenidade (como 
as citações dos Pais de Santo em Ioruba para maior 
reverência): In dubio pro reo. Na dúvida, em favor do 
réu. Sempre. Daí, três momentos: 
 
1. O primeiro momento para agilização de procedi-

mentos, com garantia da igualdade na relação 
processual é quando, verificado que, apesar da 
conduta praticada, não houve dano, ou o dano é de 
bagatela (quer dizer, o dano é insignificante, em 
seu valor criminal), ou tendo o advogado do apre-
endido assim convencido o delegado (atendendo à 
diretriz, que também é um princípio, da integração 
operacional, prevista no artigo 88, V), este libera 
o imputado, nos termos do artigo 107, § único. Li-
bera porque, ou constatou que não houve crime ou 
contravenção, ou porque se convenceu que o que 
houve foi bagatela, sem proporções que chegas-
sem a um dano criminal significativo para ensejar 
punição. Notar, neste caso, que a repetitividade de 
pequenas infrações tira o caráter de bagatela ou 
insignificância, exatamente por ser a infração re-
petitiva. Ver comentário ao artigo 107.  

 
2. O segundo momento para agilização dos procedi-

mentos, visando à solução da causa, com justiça, 
se dá depois que o delegado apresenta o acusado 
ao promotor, nos termos do artigo 177 (ver comen-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 318 

tário). Este, mesmo diante da evidência da prática 
de ato descrito na lei como contravenção ou crime, 
depois de ouvir o advogado do acusado, nos ter-
mos do princípio constitucional da igualdade na 
relação processual e da regra da integração ope-
racional (artigo 88, V do Estatuto), decide não pe-
ticionar ao juiz invocando punição. Aplica a re-
missão, sob a forma da exclusão do processo. O 
promotor não pode argumentar dizendo que a lei 
não o obriga a ouvir o advogado, pois a Constitui-
ção (artigo 5º, LV e 227, § 3º) garante ampla de-
fesa através da igualdade na relação processual e, 
do Estatuto, como consta da regra do artigo 206, 
que garante a intervenção do advogado em todos 
os procedimentos. A audiência do imputado é pro-
cedimento. Promotor que se nega a ouvir o advo-
gado do acusado, nessas circunstâncias, nega a ga-
rantia de ampla defesa. Repetindo: O artigo 206 do 
Estatuto garante ao adolescente o direito de ser 
ouvido em todos os procedimentos, através do ad-
vogado. Repetindo, mais uma vez, dado o constan-
te desprezo, por promotores (com as honorabilís-
simas exceções), dessa regra: A audiência do pro-
motor é um procedimento. O promotor não pode 
ouvir o adolescente sobre aplicação, ou condições 
de aplicação da remissão, sem que o adolescente 
conte, nesse acordo, com as instruções de seu de-
fensor, que é o advogado. A remissão não pode ser 
aplicada sem a aquiescência do adolescente orien-
tado (orientação técnica que impede a imprudên-
cia, a negligência, a imperícia) por seu advogado 
(é o advogado que vai dizer ao adolescente – seu 
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orientando - as conseqüências do acordo feito com 
o promotor). 

 
3. O terceiro momento, para a prática do princípio da 

agilização, se dá depois de apresentada a petição 
do promotor ao juiz pedindo a medida de punição. 
O juiz pode suspender ou mesmo extinguir o pro-
cesso, seja por convicção própria diante dos ele-
mentos constantes da petição, seja por manifesta-
ção do advogado, sob o princípio da igualdade na 
relação processual, e da regra da integração ope-
racional, para a agilização dos procedimentos, 
com justiça. Ver comentários ao artigo 188.  

 
Um ponto deve ser recalcado para absoluta cla-

reza: O advogado do imputado (o advogado daquele a 
quem se imputa o ato descrito como crime) exerce um 
munus público no exercício de seu mister para com o 
adolescente acusado, oriundo de comunidade urbana, 
rural ou indígena. Deve fazer valer sempre o princípio 
da igualdade na relação processual, principalmente 
diante de delegados, promotores e juizes que eventu-
almente insistam em agir autocraticamente como se 
fazia na época do menorismo. Deve insistir com a re-
gra do artigo 206 (ver comentário) que garante a inter-
venção do advogado em todos os procedimentos, sem 
exceção, previstos no Estatuto. E das regras do artigo 
7º do Estatuto da OAB. Os Tribunais de Justiça devem 
ficar atentos para esses juízes com propensão menoris-
ta. E o Conselho Nacional de Justiça deve ser aciona-
do para os ajustes dos eventuais prevaricadores aos 
termos da Constituição e do Estatuto. 
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As comunidades urbanas, rurais e indígenas lo-
cais devem estabelecer estreito vínculo com a secção 
local da OAB de seu município, para que esta se com-
prometa com a estrita garantia da igualdade na rela-
ção processual. Esse comprometimento é fundamental 
naquelas situações em que delegados, promotores, jui-
zes – contrariando a regra geral dos bons delegados, 
promotores e juízes -, eventualmente venham a des-
prezar a ação do defensor de adolescentes pobres (os 
ricos, como se sabe, sabem se defender sempre).  
 

Principalmente, leitor, quando há a tentativa de 
aplicar a remissão combinada com as medidas dos in-
cisos I a VI do artigo 101 (transformadas estas em pu-
nição, através da privação de liberdade do pretenso 
remido, por descumprimento da medida aplicada). E, 
fundamentalmente, naquelas situações em que o pro-
motor, arvorando-se em juiz, queira aplicar medida 
que o artigo 201 não o autoriza. Promotor, não aplica 
medidas. Quem aplica medidas é o Conselho Tutelar, 
no âmbito administrativo – nas hipóteses do artigo 
101, I a VII - e o Juiz da Infância e da Juventude, em 
âmbito judicial, nas hipóteses do artigo 101, VIII e nas 
condições previstas no artigo 148.  

 
Do artigo 201, não fizemos constar competên-

cia do promotor de justiça para aplicar medidas, ou 
determinar condutas, a ninguém. O advogado deve 
impugnar toda tentativa do promotor que queira ser ju-
iz, aplicando medida. O defensor, para não cometer 
imperícia, deve se advertir de que qualquer medida 
homologada pelo juiz, mesmo que seja a de proteção, 
prevista entre os incisos I e VI do artigo 101, se des-
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cumpridas pelo adolescente, implica em privação de 
liberdade por três meses (ver artigo 122, III). Ver co-
mentário ao artigo 201.  
 

PARÁGRAFO UNICO - Iniciado o procedimento, a concessão 
da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão 
ou extinção do processo.  

 
Quando o juiz julga o adolescente, o que ele 

faz é, sob o princípio da atribuição de ato infracional, 
também chamada de imputação de ato infracional ou, 
simplesmente, de imputação criminal (constante do 
artigo 227, 3º, IV da Constituição Republicana) apurar 
se há ou não sua responsabilidade na conduta que lhe 
é imputada. Nos termos do artigo 40 da Convenção da 
ONU dos Direitos da Criança, trata-se de apurar a 
culpabilidade do acusado. Sem culpabilidade, não há 
como se falar em punição. Ver comentários ao título 
III, onde se menciona o conteúdo do artigo 40 da 
Convenção (a Convenção integra as normas Constitu-
cionais brasileiras, nessa matéria, nos termos do § 2º, 
do artigo, quinto da Constituição Republicana) e 
aos artigos 103 e 189.  

 
Quando o juiz sentencia, ele reconhece, ou 

deixa de reconhecer, um fato que passa a fazer parte, 
ou não, da história criminal do adolescente. Da histó-
ria da comunidade em que ele vive, ou em que o dano 
foi praticado. Esse fato consiste em reconhecer que o 
sentenciado praticou ou não uma conduta descrita 
como crime (artigo 103), conduta essa que não pode, 
sem falsidade, ser eliminada, extirpada, da biografia 
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do sentenciado. Nem da História de sua comunidade. 
É precedente para o que vier no futuro. 
 

O que dizemos no artigo seguinte, o 127, é que 
a aplicação da remissão não implica, necessariamente, 
no reconhecimento da responsabilidade e da existên-
cia do fato para futuros fins. O julgador pode suspen-
der ou extinguir o processo, utilizando-se do princípio 
da conciliação entre o promotor que acusa e o advo-
gado que defende.  
 

Art. 127 - A remissão não implica necessariamente o reconheci-
mento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para 
efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplica-
ção de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação 
em regime de semiliberdade e a internação.  
 

Observar, leitor, o cuidado que tivemos na re-
dação desse artigo. Três são os elementos constituti-
vos destas regras: 
 
1. O reconhecimento da responsabilidade do adoles-

cente, na prática do ato que lhe é imputado, é feito 
na fase dos procedimentos judiciais (na fase dos 
procedimentos policiais, o delegado apura os ele-
mentos de convicção para esse reconhecimento). A 
eventual aplicação da remissão não implica, ne-
cessariamente (pode, eventualmente, segundo as 
circunstâncias, implicar) no reconhecimento da 
responsabilidade do imputado.  

 
2. Nos termos da definição do que é ato infracional 

(prática de conduta descrita como crime ou con-
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travenção), a aplicação da remissão não prevalece 
para efeitos de antecedentes. O reconhecimento, 
pelo juiz, das condições descritas no artigo 189, 
prevalece para efeito de antecedentes. Quando 
pune o adolescente, sentenciando-o a cumprir me-
didas sócio-educativas, o juiz está reconhecendo 
que o adolescente praticou condutas descritas na 
lei como crime (ou como contravenção), e esse re-
conhecimento, sancionado, faz parte da história de 
vida do sentenciado. Não é verdade, portanto, a 
versão difundida de que jovem de dezoito anos 
que reincide na pratica de ato infracional criminal 
não tenha antecedentes. Não há lei que diga que 
ele não tem antecedentes, porque lei alguma pode 
eliminar um fato ocorrido no mundo real. Se prati-
cou tais condutas antes dos dezoito e, se reincide, 
obviamente tem antecedentes. Portanto, não é 
primário, como muitos insistem em dizer, aplican-
do o extinto, revogado, abolido código de meno-
res. É... reincidente.  

 
3. Quando o juiz cumula a aplicação da remissão 

com alguma medida a ser cumprida (respeitada a 
igualdade na relação processual e a ampla defesa, 
com a obrigatória manifestação do advogado, nos 
termos do artigo 206), estão excluídas a semi-
liberdade e a internação, pois toda forma de priva-
ção de liberdade é incompatível com a remissão. 
Seria uma contradição em termos. Quanto à apli-
cação cumulativa sob o regime da liberdade assis-
tida, ela pode ser invocada pelo advogado defen-
sor, para que o julgador deixe de aplicar semi-
liberdade ou internação e, através de um acordo, se 
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cumule a remissão com o regime de liberdade e 
não, com prisão. Mas, se não há provas de que o 
adolescente praticou o ato que lhe é imputado, o 
advogado não deve aceitar medida alguma (ver ar-
tigo 189), nem a liberdade assistida. 

 
Art. 128 - A medida aplicada por força da remissão poderá ser 
revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido ex-
presso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Minis-
tério Público. 
 

Há julgadores e há promotores que querem au-
tocraticamente impedir a ação do advogado, ou esca-
moteá-la (nesta e noutras hipóteses) com subterfúgios, 
o que significa negar o princípio constitucional da 
ampla defesa através da igualdade na relação proces-
sual, nos termos do artigo 206. A secção local da 
OAB deve ser provocada pela comunidade urbana, ru-
ral e indígena onde habita o adolescente acusado, para 
fazer valer esse princípio em defesa do acusado. 
 
 

TÍTULO IV - DAS MEDIDAS PERTINENTES 
AOS PAIS OU RESPONSÁVEL 
 

Quando num texto de lei se usa o termo medi-
das, seu significado é o de tomar ou adotar providên-
cias. O mundo da garantia dos direitos e dos deveres é 
o mundo da cidadania, mundo do Direito, ou seja, do 
bem comum. Aquele que age, nesse mundo, adota pro-
vidências para fazer valer o princípio geral da eficá-
cia, da eficiência (constante, entre outros, do artigo 37 
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da Constituição Republicana) assim concebido pelo 
jurista do Século XXI: 
 
A todo direito corresponde uma ação social, admi-
nistrativa ou judicial que o assegura.   

Então, observar atentamente, leitor, que as me-
didas pertinentes aos pais, dependendo do contexto em 
que são adotadas, podem ser: 
 
1. Absolutamente informais, sem a intervenção de 

autoridade alguma, praticadas por profissionais, 
notadamente o assistente social – profissional que 
identifica e providencia acesso aos outros meios -  
nos termos do artigo quarto, incisos III e V, da lei 
8.662 de 1993);  

 
2. Podem ser formais, determinadas administrativa-

mente pelo Conselho Tutelar (ver comentários ao 
artigo 136, II);  

 
3. Ou determinadas ritualmente (sob os ritos dos ar-

tigos 155, 165 ou 194) pelo Juiz da Infância e da 
Juventude. 
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Art. 129 - São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
 
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de pro-
moção à família; 
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, ori-
entação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 
freqüência e aproveitamento escolar; 
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a trata-
mento especializado; 
VII - advertência; 
VIII - perda da guarda; 
IX - destituição da tutela; 
X suspensão ou destituição do poder familiar.  
 
PARAGRAFO ÚNICO - Na aplicação das medidas previstas nos 
incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 
24.  
 

Há que se levar em conta, ao ler este artigo, o 
princípio geral de que a todo direito corresponde 
uma ação social, administrativa ou judicial que as-
segura esse direito. Temos aí um elenco de medidas, 
quer, dizer, de providências, algumas das quais, as dos 
incisos I ao VII, independem de ordem de alguém para 
que sejam adotadas. Tomemos a do inciso VII: Um 
assistente social pode advertir pai e mãe que eles cor-
rem o risco de perder o poder familiar sobre o filho. 
Ou de perder sua guarda. Ou tutela. 
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O profissional que é o assistente social tem 
competência legal para orientar, providenciar, enca-
minhar para que essas medidas sejam adotadas, quan-
do a pessoa e a família não sabem como acessar os 
meios que as viabilizem (artigo 4º, III e V da lei 8.662 
de 1993, ver comentário ao artigo 90, I).   

 
Quanto às dos incisos VIII a X, elas dependem 

de uma petição, feitas com os ritos (com os rituais dos 
artigos 155 e 165), seja ao Juiz de Família, seja ao Juiz 
da Infância e da Juventude. Por quê isso, leitor? Exa-
tamente porque: 
 
1. As do primeiro grupo não alteram o status da cri-

ança na família (pais continuam pais com a guarda 
e a tutela dos filhos, filhos continuam filhos sob a 
guarda e a tutela de pais, tutores e guardiões; ape-
sar dessas medidas, eles continuam com a guarda e 
a tutela).  

 
2. As do segundo grupo alteram a guarda e a tutela 

da criança ou do adolescente e só podem ser ado-
tadas no devido processo legal, com amplo direito 
de defesa dos pais, guardiões ou tutores, no âmbito 
do Poder Judiciário. Daí a menção, no parágrafo, 
aos artigos 23 e 24 do Estatuto. 

  
As dos incisos I a VII, nos termos do artigo 

136, II, podem ser aplicadas, ou determinadas, pelo 
Conselho Tutelar, o que é feito quando, a pedido da 
criança e do adolescente, ou de alguém da família, di-
ante da não oferta ou da oferta irregular de orientação 
e apoio do assistente social, as necessidades persistem. 
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Quer dizer, em síntese: Informalmente (numa 

ação social, sem interferência de autoridade alguma) 
ou formalmente (numa interferência da autoridade 
administrativa chamada Conselho Tutelar ou de uma 
autoridade judicial), essas medidas podem ser toma-
das, quando delas há necessidade. Seja atendendo os 
próprios pais ou responsável (guardião e tutor), quan-
do eles mesmos buscam o Conselho Tutelar, nos ter-
mos do artigo 136, II, por exemplo, seja atendendo à 
criança e ao adolescente, nos termos do artigo 136, I. 
 

Art. 130 - Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abu-
so sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judi-
ciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento 
do agressor da moradia comum.  
 

Não esquecer, leitor oriundo das comunidades 
urbanas, rurais ou indígenas: Maus-tratos é o crime 
descrito no artigo 136 do Código Penal. Ver comentá-
rios ao artigo 13. Considerar sempre que a mera acu-
sação de que alguém seja agressor não autoriza a con-
siderar o suposto agressor como agressor. Prevalece o 
princípio cartesiano da dúvida metódica, juridicamen-
te expressa, nesta hipótese, pelo princípio da presun-
ção de inocência: toda pessoa é inocente até prova em 
contrário. Essa medida cautelar do artigo 130 só pode 
ser adotada segundo os dois princípios gerais de apli-
cação das medidas cautelares: Há que haver aquilo 
que os juristas, solenemente, enunciam em latim:  
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1. Há que haver o fumus bonis juris, ou seja, há que 
haver os sinais do bom direito, que são elementos 
de convicção, provas, evidências fortíssimas.  

 
2. E há que haver o periculum in mora, quer dizer, há 

que estar presente a circunstância de que o perigo 
na demora da decisão, possa permitir ao agressor 
continuar com as suas. 

 
Esse afastamento do agressor da moradia co-

mum, então, não é viável diante de meras acusações. 
Dependem, necessariamente, de complexas indaga-
ções jurídicas, e amplo direito de defesa, para que não 
se cometam injustiças e não se pratique o antiprincípio 
da presunção da culpa diante das acusações. A favor 
do acusado vigora o princípio da presunção de ino-
cência. 
 
 

TÍTULO V - DO CONSELHO TUTELAR 
 

Entramos agora, leitor, num dos títulos histori-
camente mais significativos do Direito alterativo bra-
sileiro, aquele que contém regras para mudar, trans-
formar, alterar a condição em que vivem crianças e 
adolescentes nas comunidades urbanas, rurais e indí-
genas em nosso país. 
 

Para compreender corretamente essa alteração 
histórica, há que se ter em conta que, no artigo 204, II 
da Constituição Republicana de 1988, introduzimos o 
princípio do controle por organizações representati-
vas da população para garantir direitos individuais de 
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crianças e adolescentes. Tal princípio constitucional 
de controle é derivado do igualmente constitucional 
princípio da participação também por organizações 
representativas. 
 

Esse princípio de controle, por garantia de di-
reitos, forma uma tríade ao lado dos princípios da 
formulação de política pública (no âmbito do Conse-
lho Municipal de Direitos) e do princípio da execução 
dessa mesma política sob a forma da municipalização, 
na descentralização político-administrativa (tríade: 
formular, executar, controlar). 
 

Resumo: A alteração histórica consiste em 
descentralizar, para o município, três funções agora 
proibidas para a União (A União fica com coordena-
ção da descentralização, sob as normas gerais fede-
rais representadas pelas regras do Estatuto) e para os 
Estados (que ficam com apoio aos municípios): 
 
1. Formular política de direitos (denominada, no 

artigo 203, I da Constituição Republicana de assis-
tência social). Função exclusiva do Conselho Mu-
nicipal, formado paritariamente por prefeitura e 
organizações representativas da população.  

 
2. Executar política de direitos (quer dizer: política 

de assistência social). Função exclusiva de servi-
ços executados por profissionais mantidos pela 
própria prefeitura (ações governamentais) ou por 
ONGs, em convênio com a prefeitura (ações não-
governamentais). 
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3. Controlar política de direitos (controlar política 
de assistência social). Função exclusiva de dele-
gados constitucionais (constitucionais, porque 
previstos no artigo 204, II da Constituição Repu-
blicana) comissionados por organizações represen-
tativas da população (também comandadas pela 
Constituição, igualmente através do artigo 204, II), 
reunidos numa autoridade pública denominada 
Conselho Tutelar, com poderes de determinar 
condutas previstas no artigo 101, I a VII e 
requisitar serviços previstos no artigo 136, III, 
“a” do Estatuto, Conselho também legitimado para 
entrar com certas ações judiciais (artigo 136, III, 
“b”, V, X). 

 
A maior confusão, no início do século XXI, 

tem sido praticada pelos que querem que Conselho 
Tutelar execute ações protetivas, ou seja, ações de 
proteção, que são exclusivas dos órgãos de execução. 
Prefeitura e entidades não-governamentais executam. 
Conselho Tutelar controla, determinando e requisitan-
do o que deveria ter sido feito. Nesse caso, leitor, ao 
descobrir que as conseqüências vêm sempre depois, 
assim diria o conselheiro Acácio, criado por Eça de 
Queiroz:  
 

A execução vem antes.  
O controle... vem depois.   

 
As comunidades urbanas, rurais e indígenas 

locais devem ser permanentemente orientadas e apoi-
adas (programas previstos no artigo 90, I do Estatuto) 
para saber dessas coisas e aprenderem a tomar provi-
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dências quando necessário. Não podemos, leitor, dei-
xar que a burocracia desrespeitosa transforme o Con-
selho Tutelar em seu serviçal, pois esse Conselho foi 
concebido não para servir a burocracia, mas... para 
controlá-la (para mudá-la, transformá-la, alterá-la 
quando ela falha). Como autoridade administrativa, o 
Conselho Tutelar faz o controle constitucional da bu-
rocracia.  

 
No início do século XXI, quando do chamado 

escândalo do mensalão (tétrico momento da corrup-
ção federal brasileira), houve intento de subordinar à 
burocracia da União, esse controle do Conselho Tute-
lar que é um controle eminentemente municipal. Não 
prosperou. Seria voltar a submeter a cidadania muni-
cipal à tutela da burocracia federal. Coisa dos tempos 
autocráticos do menorismo. 

 
Outro aspecto deve ser considerado: Quando 

alguma autoridade quer controlar ou dar ordens ao 
Conselho Tutelar (órgão autônomo em suas decisões, 
nos termos do artigo 131), o leitor pode ficar certo de 
que essa autoridade ou não entende qual o papel con-
trolador do Conselho, ou quer praticar abuso de poder 
sobre os conselheiros. Ao longo dos artigos seguintes 
serão detalhadas as formas com que esse abuso vem 
sendo praticado. E as formas com que conselheiros, 
por sua vez, vêm praticando abuso de poder. 
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 131 - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cum-
primento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta 
Lei. 
 

Zelar, nessa hipótese, tem o sentido de... con-
trolar atividades, condutas, atos, para mantê-los nos 
limites do uso da lei (sem o desvio da omissão nem o 
desvio do abuso). Zela mas, não, fazendo qualquer 
coisa. Zela, determinando as condutas previstas nos 
incisos I a VII do artigo 101, quando necessárias. E 
requisitando os serviços previstos no inciso III, “a” 
do artigo 136. Quem “determina” e “requisita”, não 
executa atos, condutas, atividades previstas nessas de-
terminações ou requisições. Conselho Tutelar não e-
xecuta. Obedecendo estritamente os limites legais, 
controla (determinando e requisitando) para que, quem 
deve executar, execute.  

 
Não jurisdicional aí tem o sentido de não ser 

órgão judicial como são o Juiz (que julga) e o Promo-
tor (que peticiona por julgamento, ou investiga para 
peticionar, ou para que não seja necessário... petici-
nar). Órgão jurisdicional, que cumpre mandados do 
juiz, é a equipe interprofissional, prevista no artigo 
151, exatamente para esse fim. A palavra jurisdição 
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tem várias acepções, como a palavra estado, a palavra 
ação, a palavra poder, etc.  

 
Há, sim, uma jurisdição do Conselho Tutelar 

que lhe é própria, autônoma, a jurisdição administrati-
va, com as competências que lhe são asseguradas pelo 
artigo 136. Nesse sentido, o Conselho Tutelar é a au-
toridade (mencionada no artigo 101) que, em nível 
administrativo, determina as medidas previstas nos in-
cisos I a VII desse artigo 101, quando necessário. O 
juiz é a autoridade judiciária que determina as medi-
das do inciso VIII do artigo 101, quando necessário. 

 
Então, temos que o Conselho Tutelar é órgão 

que zela por direitos. Todo órgão é parte de um orga-
nismo. Conselho Tutelar não é definido em lei como 
pessoa jurídica. Pessoa jurídica é um organismo em si 
mesmo (social e juridicamente constituído). O orga-
nismo de que o Conselho Tutelar é órgão e parte, é 
uma pessoa jurídica de Direito Público chamado... 
Município. 

 
O Conselho Tutelar é uma autoridade pública 

colegiada, do Município, composta por cinco pessoas 
comissionadas por organizações representativas da 
população, para corrigir condutas desviantes que 
ameaçam ou violam direitos de crianças e adolescen-
tes. Corrige, mas não, fazendo qualquer coisa. Corrige 
fazendo o uso (nunca, nem a omissão, nem o abuso) 
das competências constantes do artigo 136. É um ór-
gão corregedor, em nível administrativo, da política 
de proteção integral. Corrigindo, controla para que se 
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fique no uso da lei, evitando-se todas as formas de 
omissão e de abuso. 
 

 Art. 132 - Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho 
Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade 
local para mandato de três anos, permitida uma recondução 
(Nova redação conforme Lei Federal 8. 242/91, de 12/10/91). 
 

No mínimo quer dizer que pode ter mais de um, 
mas mais de um, fazendo controle, correição, zelo, e 
jamais, com muitos Conselhos executando. Por não 
entenderem o que é controle, o que é correição¸o que 
é zelo, e quererem que conselho tutelar execute, em 
muitos municípios há gente que quer muitos conselhos 
tutelares, quando deviam querer muitos assistentes so-
ciais, psicólogos, pedagogos, advogados (cada um de-
les executando programas típicos de sua profissão, 
como profissionais livres e autônomos e, nunca, su-
bordinados como serviçais de conselheiros tutelares).  

 
A não ser nos municípios de larga extensão ter-

ritorial, ter mais de um conselho pode significar a ten-
dência dos conselheiros virem a praticar a contraven-
ção denominada, exercício ilegal de profissão (artigo 
47 da Lei de Contravenções), ou o crime de usurpação 
da função pública (artigo 328 do Código Penal). Prin-
cipalmente usurpando ou praticando, ilegalmente, a 
profissão e a função de assistente social, ou de órgão 
responsável por assistência social. Tem ocorrido tam-
bém a hipótese de conselheiro que, como indivíduo, 
usurpa a função colegiada do Conselho, o que também 
é crime.  
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As comunidades urbanas, rurais e indígenas, 
devem ficar atentas para que a execução dos atos, 
condutas, atividades que garantem direitos seja prati-
cada por profissionais competentes (assistentes soci-
ais, psicólogos, pedagogos, advogados, médicos) e 
não por conselheiros usurpando essas funções. Nem 
por conselheiros executando funções que são... da pre-
feitura ou de ONGs. 
 

Art. 133 - Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, 
serão exigidos os seguintes requisitos: 
 
I - reconhecida idoneidade moral; 
II - idade superior a vinte e um anos; 
III - residir no município.  
 

Notar, leitor, que o Estatuto é sede de normas 
gerais federais, como determinamos no artigo 204, I 
da Constituição Republicana. A esses requisitos gerais 
nacionais, devem ser acopladas as condições em que 
será conduzido o concurso público denominado, no 
Estatuto, de processo de escolha (ver comentários ao 
artigo 139). Esse concurso – previsto como princípio 
geral no artigo 37, II, da Constituição Republicana - 
visa a selecionar os conselheiros entre os melhores, os 
mais capazes, os mais honrados. Num processo racio-
nal de escolha feita por organizações representativas 
da população. E, nunca, num processo irracional de 
escolha feita por ajuntamentos, bandos e multidões 
que elegem os mais conchavados, mais interesseiros e 
mais espertos. A palavra eleição inexiste no Estatuto. 
Conselheiro não é eleito como agente político. É esco-
lhido em concurso público como agente administrati-
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vo. Compõe, em colegiado, uma autoridade adminis-
trativa, que é o próprio Conselho. 
 

Comunidade (palavra constante do artigo 131), 
por definição, é um conjunto racionalmente organiza-
do de pessoas em associações (comunitárias, de bair-
ros, culturais, esportivas) entidades de classe (de pro-
fissionais como psicólogos, assistentes sociais, peda-
gogos, professores, advogados, médicos, etc.), sindica-
tos (de patrões e empregados). 
 

Multidões, bandos, ajuntamentos, turbas são, 
por definição, irracionais. Não são... comunidade. Or-
ganizações representativas da população são, por defi-
nição, racionais, organicamente estruturadas para 
construir o bem comum. Essas organizações comissio-
nam cinco pessoas de elevado nível e muita capacida-
de, escolhidas em concurso público, para (como con-
selheiros tutelares) fazerem o controle (artigo 204) da 
política de proteção, chamada de assistência social pe-
la Constituição Republicana (artigo 203, I). 
 

A idade de vinte e um anos nada tem a ver com 
a antiga maioridade civil que agora é de dezoito anos. 
Trata-se de um critério de maturidade, de vivência mí-
nima para adotar deliberações com discrição, que é a 
chamada discricionariedade administrativa praticada 
com sensatez, prudência e discernimento. 
 

Não confundir residência com domicílio. A re-
gra é que, mesmo tendo domicílio ou residência em 
outro município, o conselheiro resida no município 
onde exerce a função. As organizações representativas 
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devem, racionalmente escolher e controlar para que 
conselheiro faça parte íntima da comunidade local. 

 
Quanto à idoneidade moral, devido ao princí-

pio da presunção de inocência, só serão impugnados 
como candidatos a conselheiro, no concurso denomi-
nado processo de escolha, os que hajam sido punidos 
administrativamente por má conduta, os que hajam si-
do condenados e os que, por sua atividade visível na 
comunidade em que vivem, são amplamente reconhe-
cidos como autores de práticas abertamente incompa-
tíveis com as funções de conselheiro.  

 
Em todo caso, num correto processo de esco-

lha, a definição de candidatura depende menos daque-
le que se jacta de ser o melhor candidato (dada sua 
parcialidade), que a pessoa reconhecida por organiza-
ções representativas (em pluralismo que busca a… 
impessoalidade) como a mais capaz, mais digna, mais 
ética, mais responsável para ser... candidata.  

 
As candidaturas não têm a ver com o interesse 

pessoal do candidato, mas apresentadas... por organi-
zações representativas, pois elas são de interesse das 
comunidades organizadas (artigo 204, II, da Constitu-
ição Republicana). Visam a atender... o bem comum, 
segundo a regra de interpretação do artigo sexto do 
Estatuto. 
 

Art. 134 - Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual 
remuneração de seus membros.  
 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 339 

Princípio da legalidade (artigo 5º, II da Consti-
tuição Republicana): ninguém será obrigado a fazer 
nem deixar de fazer coisa alguma senão em virtude 
de lei: Só a lei municipal pode instituir a organização 
em que o Conselho atua. Nada do que aqui está dis-
posto pode ser feito por Resolução do Conselho Mu-
nicipal, nem através de Portaria, Decreto do Prefeito, 
ou Ordem de Serviço de qualquer instância municipal.  

 
Quanto à União e ao Estado membro da Fede-

ração, o princípio da autonomia dos entes federativos 
proíbe que eles interfiram na liberdade municipal de 
decidir sobre a organização dos serviços municipais. 
O Conselho Tutelar presta um desses serviços essenci-
ais ao município, como previsto no artigo 30 da Cons-
tituição Republicana. O Conanda, Conselho Nacional, 
está constitucionalmente proibido de criar normas para 
os municípios. Os conselheiros do Conanda falam pa-
ra o Governo Federal, nunca para os municípios. Se 
quiserem interferir nos municípios, devem obedecer à 
regra do artigo 210, II (ver comentário).  

 
A função constitucional do Governo Federal 

nessa matéria é fazer a coordenação da descentraliza-
ção político-administrativa. Jamais, a coordenação da 
centralização político-administrativa (artigo 204, II da 
Constituição Republicana). E, jamais, expedindo co-
mandos tutelares de Brasília. A centralização era pre-
vista na lei 4.513 de 1964, a qual foi por nós abolida, 
através do artigo 267 do Estatuto. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Constará da Lei Orçamentária Munici-
pal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Con-
selho Tutelar.  
 

Sem os meios, não há como alcançar os fins 
(daí, a definição de que, ter direito, significa ter acesso 
aos meios de atender necessidade ou interesse pessoal 
ou comunitário). A Câmara de Vereadores deve, ne-
cessariamente, prever no orçamento de cada ano os re-
cursos para o correto funcionamento do Conselho Tu-
telar. Aplica-se aqui o princípio da prioridade absolu-
ta (artigo 227 da Constituição Republicana), sob a re-
gra da alínea “d” do parágrafo único do artigo quarto 
do Estatuto (ver comentário).  

 
Na hipótese de a Câmara de Vereadores querer 

aprovar ou vir a aprovar orçamento municipal sem re-
cursos para o funcionamento do Conselho Tutelar, ca-
be ação mandamental que pode ser movida inclusive 
por associações comunitárias, como prevê o artigo 
210, III, em petição ao juiz, nos termos do artigo 212 
do Estatuto (ver comentários). Pede-se ao juiz que de-
termine (que... mande) à Câmara de Vereadores que 
cumpra a Constituição Republicana e o Estatuto para: 
 
• Destinar, no orçamento municipal, na estrutura dos 

órgãos públicos municipais, recursos para o funci-
onamento do Conselho Tutelar (O Conselho Tute-
lar controla os programas para funcionarem nos 
termos da lei, os programas não podem funcionar 
descontrolados).  
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• Num outro título do orçamento, destinar recursos 
para o Fundo Municipal (que abastece os progra-
mas).  

 
Não se pode confundir e reunir numa só emen-

ta do orçamento, num só título da divisão orçamentá-
ria, recursos para esses dois fins que são distintos. Re-
cursos do Fundo não são para manutenção de conse-
lho tutelar (que exerce atividade-meio) mas para os 
programas do artigo 90, que visam às atividades-fins 
da garantia de direitos e deveres. Não se deve gastar 
com burocracia recursos que devem ser utilizados 
para a atenção direta do necessitado (o que se faz re-
munerando profissionais que resolvem problemas so-
ciais, psicológicos, pedagógicos, jurídicos das pessoas 
e, não, criando burocracias que produzem papéis e re-
latórios de cá para lá, sem resultado prático algum). 

 
Art. 135 - O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até 
o julgamento definitivo.  
 

Esta regra decorre do fato de que cada um dos 
cinco conselheiros é delegado constitucional de orga-
nizações representativas da população para fazer o 
controle da garantia de direitos individuais de crianças 
e adolescentes, e a correição administrativa dos pro-
gramas criados para esse fim (artigo 90 do Estatuto). 

 
Nenhum agente público pode exercer autori-

dade pública, sem, nos termos do Direito Administra-
tivo, ser escolhido, nomeado formalmente para um 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 342 

cargo público, tomar posse, e entrar no exercício des-
se cargo. Daí a absoluta necessidade de que a Câmara 
de Vereadores aprove a criação desse cargo. Sem car-
go público formalmente criado por lei municipal, os 
conselheiros não serão a autoridade pública que de-
termina as condutas previstas nos incisos I a VII do 
artigo 101, com as competências, principalmente de 
requisitar serviços públicos, do artigo 136 do Estatuto.  

 
Leis municipais que dizem expressamente que 

os conselheiros não fazem parte do quadro de servido-
res municipais, ou que são meros auxiliares da prefei-
tura, estão erradas, pois essas leis impedem que os 
conselheiros exerçam sua função de autoridade públi-
ca administrativa, nos termos do artigo 101, I a VII, 
com as atribuições do artigo 136 do Estatuto. 

 
Uma fórmula ótima para essa previsão legal de 

cargo dos cinco conselheiros que são comissionados 
como autoridade pública colegiada, por organizações 
representativas da população, nos termos do artigo 
204, II da Constituição Republicana, para controlar a 
política de proteção, é a seguinte: “Ficam criados cin-
co cargos em comissão, com mandato fixo de três 
anos, de conselheiro tutelar, com remuneração corres-
pondente ao nível tal”.  

 
Assim fazendo, os conselheiros comissionados 

por organizações representativas para mandato fixo, 
passam a ter todos os direitos e deveres dos servidores 
de carreira e dos servidores comissionados pelo prefei-
to para função de confiança. Ou seja, ao lado das fun-
ções comissionadas de confiança do prefeito, criamos 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 343 

a função comissionada de confiança das organizações 
representativas (obedecendo a Constituição Republi-
cana em seu artigo 204, II), para que seja cumprido o 
princípio da participação da população (através de or-
ganizações representativas), no controle da política de 
proteção. 

 
Aos requisitos do artigo 37, II, da Constituição 

Federal, agregamos os requisitos do artigo 204 da 
mesma Constituição, para que a burocracia seja con-
trolada pela população, ela, burocracia, que sempre 
havia feito o inverso em toda a nossa História colonial 
e republicana (havia imposto critérios burocráticos, 
em detrimento dos critérios da cidadania). Os conse-
lheiros, em colegiado, chefiam o sistema de controle 
dos direitos individuais de crianças e adolescentes, no 
município, corrigindo, controlando, zelando, determi-
nando condutas e requisitando serviços, quando neces-
sário. Alteramos o padrão, não queremos mais ações 
alternativas a padrões velhos. Aplicamos agora um 
Direito que é... alterativo. A população, através de su-
as organizações representativas, assume o padrão de 
correição, de controle. No uso da lei. Sem abuso ou 
omissão. 

 
 

CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 
 

O povo brasileiro, através desta regra atribui 
ao Conselho (notar bem, ao conselho, como autorida-
de pública colegiada, não ao conselheiro como indiví-
duo isolado) uma série de competências públicas. Ob-
servar com cuidado: os conselheiros quando agem, 
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exercem função pública. Não são indivíduos isolados 
que agem por conta própria, ou como se trabalhassem 
numa ONG (as leis municipais que dizem o contrário 
devem ser alteradas para ajustarem-se às regras da 
Constituição Republicana e do Estatuto). O Conselho 
não é uma organização não-governamental. É uma au-
toridade pública colegiada. Só é legitimado para fazer 
o que consta destas atribuições legais. Toda ação do 
Conselho é colegiada. Mesmo quando o conselheiro 
age, na divisão social de trabalho entre os conselhei-
ros, ele age ad referendum do conselho. As decisões 
são tomadas ou por consenso do conselho reunido, ou 
por maioria de votos dos conselheiros. 

 
Conselheiro que insiste em agir individualmen-

te, tomando decisões pessoais, isoladas, e fora do con-
senso, ou contra as votações entre os cinco, para ado-
tar decisões, pratica dois crimes: O de usurpação da 
função pública do Conselho (artigo 328 do Código 
Penal), e o crime de prevaricação (artigo 319 do 
mesmo Código) por descumprir disposição legal ou 
agir contra a lei, em função de interesse ou sentimento 
pessoal. Deve ser denunciado à Delegacia de Polícia 
mais próxima pela prática desses crimes. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
(representadas por associações, entidades de classe, 
sindicatos) devem permanentemente discutir as ques-
tões relacionadas aos direitos de crianças e adolescen-
tes. Devem ter em mente que os conselheiros são seus 
delegados, seus fiscais, seus sensores públicos, seus 
corregedores (que corrigem desvios) para, em colegi-
ado, controlar a efetividade desses direitos (princípio 
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da eficiência, constante do artigo 37 da Constituição 
Republicana), fazendo a correição administrativa da 
garantia de direitos. 
 

Art. 136 - São atribuições do Conselho Tutelar: 
 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos 
arts.  98 e 105, aplicando as medidas previstas no Art. 101, I a 
VII; 
 

Quando a lei diz que um órgão público deve 
atender as pessoas, o que está dizendo é que deve agir, 
operar, trabalhar, providenciar para que os interesses 
de quem o procura sejam atendidos, efetivados, garan-
tidos. O que está dito neste inciso não é que o Conse-
lho Tutelar atende a outras autoridades (como prefei-
to, secretário, delegado, promotor, juiz) para constran-
ger, reprimir, coagir crianças e adolescentes ou seus 
pais. Não. Com a absoluta autonomia de sua compe-
tência constitucional (controlar, segundo o artigo 204, 
II da Constituição Republicana), o Conselho atende as 
crianças e os adolescentes e seus pais, tutor ou guardi-
ão, quando ameaçados e ou violados em seus direitos. 

 
Não atende a ordens de prefeito ou seus auxili-

ares, nem de juiz, de promotor, de delegado, ou quem 
quer que seja. Essas outras autoridades dão ordens a... 
seus subordinados, coisa que o Conselho Tutelar... não 
é. O Estatuto prevê, por exemplo, uma equipe auxiliar, 
no artigo 151, do juiz, a quem o juiz dá suas ordens. O 
Conselho Tutelar recebeu uma comissão para, nos 
termos da lei, como autoridade, controlar desvios des-
sa gente toda. Quando o Conselho Tutelar representa 
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ao promotor a respeito de algo, o Conselho controla o 
promotor para que este providencie corretamente, nos 
termos da representação. Quando peticiona ao juiz so-
bre algo, controla o juiz, no devido processo legal, 
para decidir nos termos da lei e visando aos fins da pe-
tição feita. O Conselho... controla determinando (arti-
go 101, I a VII), requisitando (artigo 136, III, “a” e 
VIII) , representando (136, IV, XI) e peticionando 
(136, III, “b”, V, X) 

 
No início do Século XXI, tem havido, delega-

dos, promotores e juizes que não lêem as regras deste 
Estatuto (há, evidentemente, os que lêem), ou que não 
querem entender o que está escrito (porque estão pre-
sos à percepção... menorista), ou que querem descum-
prir estas regras, e pretendem que conselheiros tutela-
res façam o que a lei 8.662/93, 4º, III e V dispõe como 
competência... de assistente social. Assistente social 
executa providências, como prevê a lei 8.662, em seu 
artigo quarto, III (ler, leitor, esse termo providências 
nos comentários ao inciso V do artigo 87). Conselho 
Tutelar controla para que providências fiquem no li-
mite do uso, jamais descambando para o desvio da 
omissão, ou para o desvio do abuso. 

 
Essas e outras autoridades que desrespeitam a 

autoridade do Conselho Tutelar, assim procedendo, 
estão determinando que conselheiros tutelares prati-
quem o crime de usurpação da função pública (artigo 
328 do Código Penal) de assistente social ou outros 
agentes públicos. Devem ser denunciados às respecti-
vas corregedorias (Corregedoria da polícia, do Minis-
tério Público, do Judiciário) e, se for necessário, aos 
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Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Públi-
co (altas instâncias criadas para ajustar a conduta des-
viante de juizes e promotores do Brasil todo, aos prin-
cípios constitucionais e às regras legais). 
 

Quando alguém o procura, o Conselho Tutelar 
pode aplicar, dentre outras, as medidas, quer dizer, 
pode determinar as medidas que não alteram o status 
da criança na família (constantes dos incisos I a VII do 
artigo 101). Por quê isso? Exatamente, leitor, porque 
as que alteram o status da criança na família (guarda e 
tutela) são determinadas não pelo Conselho Tutelar, 
mas pelo Juiz da Infância e da Juventude (inciso VIII 
do artigo 101 e parágrafo único, “a” e “b”, do artigo 
148, sob os ritos ou do artigo 155 ou do 165 do Estatu-
to). 
 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as 
medidas previstas no Art. 129, I a VII; 
 

A atribuição aqui prevista é a de atender os 
pais, e não, atender a quem quer punir os pais. Quem 
quer punir os pais, deve denunciar os pais na polícia, 
ou processar os pais, nos termos dos artigos 155 (com 
perda ou suspensão do poder familiar), ou 165 (com 
perda da guarda ou da tutela dos filhos), ou 194 (com 
multa por desrespeito a direitos). Isso, leitor, é com-
pletamente diferente da hipótese em que pais amea-
çam e violam os direitos de seus filhos e alguém pro-
cura o Conselho Tutelar, em nome dos filhos, para fa-
zer valer o dever dos pais de garantir a proteção corre-
ta aos direitos dos filhos. Ver comentário aos artigos 
13 e 90, I do Estatuto. 
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III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
 

A primeira observação, aqui, tem a ver com a 
essencial função do Conselho Tutelar, que é a de de-
terminar que alguém faça alguma coisa que legalmen-
te deveria ter feito e que não fez. Considerar, leitor, 
que só se vai ao Conselho Tutelar (porque ele é órgão 
de controle), depois de se ter tentado fazer valer direi-
tos, e essa tentativa haja resultado improdutiva. 
 

Então, feita a determinação para que alguém 
faça alguma coisa, e tendo havido resistência a essa 
determinação, o Conselho não pode deixar que sua de-
terminação permaneça ineficaz. Daí, esse leque de 
possibilidades para que as determinações sejam cum-
pridas, nos termos da lei. 
 

a) - requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança; 
 

Como toda máquina física ou biológica, os sis-
temas de organização social (dos quais ocupa papel 
relevante o sistema de cidadania, que trata de direitos 
e deveres humanos) que buscam um fim (no caso do 
Estatuto, o fim genérico é o bem comum, e o específi-
co, a prioridade para crianças e adolescentes no aten-
dimento ao bem comum) dependem de controles efi-
cazes para... manter o rumo. Aristóteles já dizia que 
todo aquele que age, age em função de um rumo, de 
um fim (juristas adoram citá-lo em latim: omne agens, 
agit propter finem). Esses controles que buscam os 
fins, os rumos, na teoria geral dos sistemas (inclusive, 
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evidentemente, no sistema jurídico, ou de cidadania), 
são denominados retroalimentação (em inglês, fee-
dback).  
 

Nesses controles, uma peça da máquina, um 
órgão de um organismo, ou parte de um sistema, passa 
a exercer uma coerção para que, voltando atrás, o sis-
tema faça aquilo que, no passado, já devia ter sido fei-
to para ... manter o rumo (no caso do Estatuto, para 
manter o rumo da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente, no que se refere ao bem comum). É esse 
voltar atrás para que seja feito o que deixou de ser fei-
to, essa retroalimentação (esse feedback), que faz o 
Conselho Tutelar quando determina condutas, quando 
requisita serviços, quando representa ao Ministério 
Público, quando peticiona ao juiz. Alguém devia fa-
zer. Não fez. O Conselho faz voltar atrás, e faz fazer o 
que devia ter sido feito, mas não foi. Por isso ele é 
concebido, no ordenamento brasileiro de cidadania 
como órgão de controle, de correição, e não, de exe-
cução. Por isso, como teria descoberto o conselheiro 
Acácio, ele atua... depois. E não... antes.  Quem opera 
antes é quem previne, quem estimula as sanções posi-
tivas (ver artigo 90), que são os serviços públicos que 
executam... programas. 
 
 O Conselho Tutelar requisita o que médico, 
enfermeiro, farmácia, hospital, deviam ter feito e não 
fizeram. O que diretor, professor, sistema de ensino 
deviam ter feito e não fizeram. O que assistente social 
(lei 8.662/93, 4°, III e V) devia ter feito e não fez. O 
que burocrata da previdência devia ter feito e deixou 
de fazer. O que fiscal do trabalho e outros servidores 
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descumpriram, apesar de ter a obrigação de fazer. E o 
que policiais militares e delegado de polícia tinham o 
dever legal de providenciar e falharam ou deliberada-
mente descumpriram. 
 

 E, quando necessário, aciona o Ministé-
rio Público para que o promotor de justiça faça o que é 
de sua competência no sentido de garantir direitos, e 
peticiona ao Judiciário, para que o Poder Judiciário 
garanta, no devido processo legal, direitos e deveres 
em jogo no mundo da cidadania. E controla para que 
promotor e juiz ajustem sua conduta sempre aos ter-
mos da lei. Dá para deixar claro, leitor, que conselhei-
ro tutelar não existe para fazer o que outros deixaram 
de fazer, mas sim, para criar uma coerção denominada 
determinação (art.101, I a VII), ou requisição (art. 
136, III, “a” e VIII), ou representação (136, IV, XI), 
ou petição (136, III, “b”, V, X), para que quem tem 
um dever de fazer ou não fazer..., cumpra a lei?  
 

b)- representar junto à autoridade judiciária nos casos de des-
cumprimento injustificado de suas deliberações.  
 

Essa representação se faz através de uma peti-
ção. A garantia de direitos se faz com ações sociais, 
administrativas e judiciais que efetivam essa garantia. 
O necessitado de proteção social tem direito de acesso 
a um profissional que o oriente e apóie. Se ocorrer um 
desvio da proteção devida, por omissão ou irregulari-
dade (de psicólogo, pedagogo, advogado, assistente 
social), o necessitado tem direito à coerção adminis-
trativa que torne efetiva a proteção a que tem direito. 
O que o Conselho Tutelar faz é sempre uma forma de 
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coerção administrativa: Determina. Requisita. Corri-
ge. Quem não cumpre a determinação, e a requisição, 
é sancionado (artigos 249 e 194). É punido.  
 

Se a coerção administrativa for ineficaz por re-
sistência do prestador de serviço devido, o necessitado 
tem direito a um reforço nesse feedback coercitivo. O 
Juiz é então provocado em sua jurisdição (sob o rito 
previsto no artigo 194) para determinar que a deter-
minação Conselho Tutelar seja cumprida e o recalci-
trante punido por infração administrativa (artigo 249) 
 

Dá para notar que o Estatuto foi, por nós, ela-
borado com o rigor das mais avançadas técnicas de re-
dundância sistêmica visando à eficiência e à eficácia 
do bem comum? Que se trata de um Estatuto que nós 
construímos para o Século XXI? E que, através dele, 
jamais o Direito fica em débito com os fatos? 
 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que consti-
tua infração administrativa ou penal contra os direitos da crian-
ça ou adolescente; 
 

Esse encaminhamento se faz através de uma 
representação. No comentário ao artigo 194 o leitor 
vai verificar que o Conselho Tutelar tem competência 
(é legitimado) ele mesmo, para entrar com ação judi-
cial pela infração administrativa daquele que descum-
pre determinação do próprio Conselho. Esse encami-
nhamento de notícia ao Ministério Público, referido 
neste inciso IV, se dá por fatos previstos no artigo 
201, VIII e X (ver comentário). Fora dessas hipóteses 
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não há por que o Conselho Tutelar depender (e não 
depende) do promotor de Justiça.  

 
Um dos erros de conselheiros tutelares mal es-

colhidos, tacanhos, inexperientes, mal capacitados, é 
imaginar que promotores de justiça são seus assesso-
res jurídicos. Ou são seus... chefes. Ou aceitar que o 
Ministério Público seja seu... superior. Não é. Cada 
qual, Ministério Público e Conselho Tutelar, é autô-
nomo, nos termos da lei, segundo a competência de 
que cada um é investido (ver competências do promo-
tor a partir do artigo 201). Daí, a necessidade de que 
pelo menos um conselheiro tutelar, do colegiado de 
cinco, seja graduado em Direito, para falar academi-
camente de igual para igual com o promotor, o dele-
gado, o juiz. Mas cuidado para não levar ao Conselho, 
o mais incompetente dos advogados do local, pois esse 
também não vai ter como dialogar com o promotor 
que faz concurso duríssimo para exercer sua função. E 
o Ministério Público brasileiro é um dos melhores do 
mundo. 

 
Quando o município não prevê que o Conselho 

Tutelar seja composto de profissionais altamente qua-
lificados, entre eles, um advogado, os tacanhos conse-
lheiros ficam inermes diante de eventuais abusos de 
delegados, promotores e juizes. Geralmente, leitor, de 
juizes, promotores e delegados... menoristas. A regra 
no Brasil é a de delegados, promotores e juizes zelo-
sos do sistema republicano de cidadania em que ope-
ram. 
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Atenção, leitor, no início do Século XXI, há 
incontáveis promotores que querem fazer dos conse-
lheiros, seus serviçais. Alguns se julgam no direito de 
exigir relatórios de conselheiros. Essa exigência é 
descabida. Viola as regras do Estatuto (Conselho Tu-
telar é autônomo, em suas atribuições legais, não tem 
que enviar relatório a quem quer que seja, nem seguir 
regras ditadas por burocratas federais, que andaram 
tendo a ousadia de fiscalizar a ação de conselheiros, o 
que é um absurdo jurídico e uma violação à autonomia 
recíproca dos entes federativos).  

 
E promotor que pratica essa exigência descabi-

da incorre no crime (entre outros) de prevaricação (ar-
tigo 319 do Código Penal). A Corregedoria do Minis-
tério Público e o Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico aí estão, leitor, para coibirem esses abusos e a-
justar a conduta desses equivocados aos princípios 
constitucionais e regras do Estatuto. Conselheiros tute-
lares são delegados de organizações representativas da 
população (artigo 204, II da Constituição Republicana 
e artigos 132 e 139 do Estatuto) e não têm satisfação a 
dar a promotores de justiça, os quais, se encontrarem 
erros, devem instaurar inquérito ou abrir sindicância 
para apurar irregularidades (ver comentários ao artigo 
201).  

 
Aí sim, o promotor vai pedir satisfações, nos 

termos da lei, em inquérito formalmente instaurado e 
conduzido, com amplo direito de defesa do inquirido. 
Fora do inquérito, promotor não pode obrigar cidadãos 
a fazer nem deixar de fazer coisa alguma, senão em 
virtude de lei (Constituição Republicana, artigo quin-
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to, II). E, jamais pode exigir relatórios de quem não é 
seu subordinado. Ou de quem, como conselheiro, não 
exerce profissão habilitada para produção de... perí-
cias.  

 
Geralmente, leitor, quando promotores querem 

relatórios de alguém, estão aplicando o código de me-
nores, lei revogada pelo Estatuto. E pretendendo fazer 
a hoje inconstitucional verificação de situação irregu-
lar. Ou, com o novo rótulo também inconstitucional: 
situação de risco. Promotor de Justiça atua: 1. ou peti-
cionando ao Judiciário; 2. ou instaurando inquérito e 
sindicância para investigações que têm a ver com di-
reitos indisponíveis violados. Ver comentários ao arti-
go 201. 
 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua compe-
tência; 
 

Na vigência do revogado Código de Menores, 
a praxe era encaminhar casos ao abolido juiz de meno-
res pedindo-lhe... as devidas providências. Assim era 
porque aquele Código dava ao juiz o poder de decidir 
segundo seu próprio arbítrio (o juiz era arbitrário, 
num sistema autoritário, de exceção, anti-republicano, 
sistema de anticidadania).  

 
E o revogado código dava ao julgador o poder 

de instaurar “procedimento para verificação de situa-
ção irregular”. Hoje não é mais assim. De início, aca-
bamos com a rotulação degradante de “menor em situ-
ação irregular”. Não há por que os juizes fazerem, no 
regime republicano do Século XXI, tal… verificação. 
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Ele é hoje provocado, em sua jurisdição, não mais 
para adotar genéricas “devidas providências”, mas es-
tritamente sob os ritos previstos nos artigos 149, 155, 
165, 182, 191, 194 e 212, para fins determinados e tu-
telas jurisdicionais específicas. O juiz julga nos ter-
mos da petição feita. Para fim específico constante da 
petição inicial. Daí, que quem peticiona, controla 
através de “freios e contrapesos”, para que o juiz che-
gue aos fins requeridos, com os meios legais. 

 
Os Tribunais de Justiça dos Estados e os Tri-

bunais Superiores do país devem se preocupar com a 
formação dos novos juizes (e o Ministério Público, 
com a formação dos promotores de justiça), pois mui-
tos deles, passando pelas Comarcas em sua carreira, 
desconhecedores do novo Direito, seguem rotinas e 
praxes acumuladas nos Cartórios, muitas delas herdei-
ras do menorismo. Essas velhas rotinas contaminam o 
novo Direito com velhos vícios e obsoletos costumes, 
sem que jovens juízes e promotores, como devem, 
possam ser os protagonistas da verdadeira proteção in-
tegral. Ou verdadeiros operadores do Direito do Des-
envolvimento Humano. 
 

O encaminhamento previsto neste inciso se faz 
através de uma petição (no regime republicano, de ci-
dadania, o juiz só se movimenta, obediente ao princí-
pio da inércia inicial do Judiciário, através... de peti-
ções) em que a pessoa legitimada (e só ela, segundo os 
ritos dos artigos 149, 155, 165, 182, 191, 194 e 212) 
pede o que quer, descrevendo expressamente suas ra-
zões e seus fundamentos legais.  
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O Conselho Tutelar, então, aconselha os inte-
ressados (ler a palavra aconselha no artigo 136, II) a 
procederem através da petição correta e adequada (por 
isso, cada Conselho deve ter, no colegiado de cinco 
conselheiros, ao menos um advogado, com competên-
cia técnica para redigir petições e orientar as pessoas 
nesse sentido). Nos artigos aí citados, descrevemos os 
ritos que indicam como as petições devem ser feitas. 
Ver comentários aos vários artigos que descrevem os 
ritos através dos quais se fazem petições nos termos 
do Estatuto. 
 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciá-
ria, dentre as previstas no Art. 101, de I a VI, para o adolescente 
autor de ato infracional; 
 

Notar, leitor, que essas medidas são definidas 
como de proteção, o que significa que elas, no contex-
to do artigo 101, não são punitivas. Nessas condições, 
são determinadas pelo Conselho Tutelar, com a com-
petência prevista no artigo 136, I (repetindo: são 
determinadas para que alguém execute, mas não, exe-
cutadas, pelo Conselho Tutelar).  

 
Mas, quando o juiz as aplica, no contexto do 

artigo 112 (ver comentário), elas se transformam em 
punição para o adolescente sentenciado porque, se 
descumpridas, redundam em privação de liberdade 
(ver artigo 122, § 1º). É nesta hipótese punitiva que 
este inciso prevê providências do Conselho Tutelar. 
 

Que providências são essas? Não são provi-
dências de execução, porque o Conselho Tutelar não 
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executa, mas controla. Há que se ter o cuidado de ob-
servar que: 
 
1. O Conselho Municipal (artigo 88, III) adota provi-

dências deliberativas, que formulam política de di-
reitos.  

2. Que assistente social adota providências 
executivas de serviço social.  

3. Que Conselho Tutelar adota providências de 
controle. 

 
O que este inciso VI quer dizer é que o Conse-

lho Tutelar deve fazer o controle daquelas sentenças 
judiciais em que o juiz pune com as medidas dos inci-
sos I a VI do artigo 101 (com essa punição, o senten-
ciado ficará sujeito a privação de liberdade por até 
três meses, se vier a descumprir a sentença recebida). 
O advogado do adolescente acusado, no devido pro-
cesso legal, deve controlar para que essas medidas só 
sejam tomadas em último caso porque elas são... puni-
tivas. 
 

Mas há um detalhe: Assistente Social executa 
proteção através de medida protetiva. Em sua qualifi-
cação profissional, não executa sentença punitiva, coi-
sa de agente de programa sócio-educativo. Então, no 
caso da hipótese dos incisos I a VI do 101 como puni-
ção, a regra é que o juiz, fixando o regime de liberda-
de assistida (para cumprimento daquelas medidas dos 
incisos I a VI do artigo 101), nomeie um orientador de 
liberdade assistida (ver comentário aos artigos 118 e 
119), porque toda medida sócio-educativa deve ser 
cumprida num dos regimes sócio-educativos: Ou o de 
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liberdade assistida, ou o de semi-liberdade, ou o de in-
ternação. 

Esse orientador pode ter qualquer profissão 
(geralmente, o programa de liberdade assistida, 
inscrito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, capacita pessoas para esse 
fim, e indica a relação de nomes ao juiz, para que este 
faça a nomeação). Mas, ao agir como orientador, a 
pessoa não o faz como um exercício profissional, e 
sim, como agente de execução de um programa cuja 
característica é cumprir execução de sentença puniti-
va. O Conselho Tutelar não é composto por agentes 
punitivos. Nessa hipótese, ele controla para que direi-
tos de sentenciados sejam cumpridos e garantidos pelo 
orientador que executa a sentença judicial.  

 
Resumindo: O Conselho Tutelar, na hipótese 

deste inciso, providencia como zelador de direitos, e 
não, como executor de punição. Complicado? O uni-
verso humano (como o Universo em que o humano é 
inserido) é um feixe de complicações, complexidades, 
contradições imponderáveis. Punir, mas sem deixar de 
defender direitos, é uma dessas invencíveis dificulda-
des do mundo moderno. 
 

VII - expedir notificações; 
 

Notificar é comunicar alguém de que algum 
fato ocorreu (por exemplo: notificar a alguém que o 
Conselho Tutelar determinou que tal ou qual inciso do 
artigo 101 seja cumprido) ou que algum fato deva o-
correr (por exemplo: notificar que a matrícula de um 
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aluno na escola deva ser feita). O Conselho Tutelar 
não deve confundir notificação com intimação. Quem 
intima são o delegado no inquérito policial, o promo-
tor no inquérito civil (artigo 201, V), o juiz no devido 
processo legal.  

Nenhum artigo do Estatuto dá poderes ao Con-
selho Tutelar para, por exemplo, intimar pessoas a 
comparecer ao Conselho. O Conselho é uma autori-
dade pública administrativa que media conflitos, con-
cilia as partes, e concerta soluções de problemas. Es-
gotados seus recursos administrativos, ele provoca 
(seguindo o roteiro do artigo 194) a jurisdição judicial 
que, esta sim, tem o poder coercitivo de intimar (para 
os fins devidos, não para comparecer ao Conselho) e, 
se for o caso, inclusive manu militari (quer dizer, in-
clusive, com o uso da força policial). Sempre nos ter-
mos dos ritos dos artigos 149, 155, 165, 182, 191, 194 
e 212. 
  

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente quando necessário; 

 
Quem requisita o registro de nascimento, 

quando for o caso, é o Juiz. Não confundir certidão 
com registro. Certidão é a declaração do notário, do 
Tabelião, de que existe o registro. O Conselho Tutelar 
pode requisitar a certidão, mas não pode determinar 
que seja feito o registro. Ver comentário ao artigo 
102, 1º. 
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IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da propos-
ta orçamentária para planos e programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente; 
 

O Conselho Tutelar não é assessor do prefeito. 
É assessor do Poder Público municipal nessa matéria 
(não, em outros aspectos do exercício de sua autorida-
de). É autoridade autônoma municipal em suas deci-
sões. Mas, neste inciso, está previsto que, para fins da 
elaboração da proposta orçamentária do ano seguinte, 
deve o Conselho Tutelar assessorar o Executivo. Para 
tal fim, envia ao prefeito correspondência em que rela-
ta a tipologia das ameaças e violações do ano anterior 
e sugere propostas para o novo exercício, de forma a 
corrigir desvios na quantificação dos programas do 
ano anterior. Essa, leitor, é outra forma de retroali-
mentação, de feed-back, de correção de desvio, de 
causação circular, a ser cumprida pelo órgão que con-
trola, ou seja, a ser cumprida pelo Conselho Tutelar.  

 
Tudo isso, exatamente para que, em função dos 

casos de ameaça e violação levados ao Conselho (o 
Conselho só atende a casos de ameaça e violação de 
direitos de crianças e adolescentes), o Poder Executivo 
tenha elementos para suprir de recursos no ano seguin-
te, os regimes que no ano em curso mais foram acio-
nados.  
 

Não deve o leitor esquecer que os recursos que 
não se teve no ano em curso, foram os que deixaram 
de ser incluídos na proposta orçamentária do ano pas-
sado. E que, os recursos que não estão sendo trabalha-
dos para incluir na proposta orçamentária deste ano, 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 361 

são os recursos que não se terá no próximo ano. Deve 
o Conselho Tutelar encaminhar suas sugestões para, 
em tempo hábil, a Câmara de Vereadores incluí-las na 
elaboração da lei de Diretrizes Orçamentárias, que 
deve ser concluída ao final do primeiro semestre, e 
constar do Orçamento Municipal do ano posterior (ver 
artigo quarto, parágrafo, “d”), a ser aprovado antes do 
término de cada ano. 
 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a viola-
ção dos direitos previstos no Art. 220, § 3º, inciso II da Constitui-
ção Federal; 
 

Esta competência do Conselho Tutelar é negli-
genciada quando os conselheiros desprezam seu papel 
de delegados de organizações representativas da popu-
lação para o controle dos direitos. Conselheiros que 
agem usurpando outras funções públicas e ou prati-
cando o exercício ilegal de profissões, notadamente a 
de assistente social, deixam de cuidar do grave pro-
blema representado pelos programas de televisão que 
ofendem a família por sua inadequação ao horário ou 
sua baixa qualidade. Veja, leitor, em que contexto se 
situa essa competência do Conselho Tutelar: 
 
Constituição Republicana: 
CAPÍTULO V - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
Art. 220.  § 3. º Compete à lei federal:  
 
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao 
Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etá-
rias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada;  
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II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à fa-
mília a possibilidade de se defenderem de programas ou pro-
gramações de rádio e televisão que contrariem o disposto no 
art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e 
serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.  
 
Art. 221.  A produção e a programação das emissoras de rá-
dio e televisão atenderão aos seguintes princípios: I - prefe-
rência a finalidades educativas, artísticas, culturais e infor-
mativas; 
 
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à 
produção independente que objetive sua divulgação; 
 
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalís-
tica, conforme percentuais estabelecidos em lei; 
 
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia. 
 O rito a ser utilizado pelo Conselho Tutelar em 
sua petição ao Judiciário é o que consta do artigo 212 
do Estatuto. Ver comentário. 
 

XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de 
perda ou suspensão do poder familiar. 
 

O Ministério Público tem suas competências 
legais, e sua autonomia, previstas no artigo 201. O 
Conselho Tutelar tem as suas. Neste inciso XI se pre-
vê que, quando for o caso, porque nem sempre é, o 
Conselho Tutelar representa ao Ministério Público. E 
controla, para que o promotor de justiça atue nos ter-
mos da lei e jamais pratique o crime de prevaricação. 
Ter presente que o Ministério Público é legitimado 
para entrar com ação para perda ou suspensão do po-
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der familiar de pai e ou mãe, sob os ritos iniciados no 
artigo 155 (ver comentário).  

 
Mas não é só o Promotor de Justiça, o legiti-

mado para isso. Outra pessoa pode ter legítimo inte-
resse para tanto. Por exemplo: No estrito cumprimento 
do Direito de Família (Código Civil) são os avós os 
primeiros legitimados para, sem ameaça ou violação 
de direitos, pedir a tutela do neto, e para essa tutela há 
que se suspender o Poder familiar. 
 

O Conselho Tutelar deve fazer tudo para que 
não haja ameaça ou violação de direitos nos casos em 
que atende as pessoas. Então, a primeira opção é zelar 
para que, na linha de ação denominada proteção jurí-
dico-social (artigo 87, V), advogado e assistente social 
orientem e apóiem a família de comunidades urbanas, 
rurais e indígenas nesse sentido. E, conseqüentemente, 
se evite interferência externa do Estado nas relações 
de família, o que ocorre quando se envia qualquer re-
presentação ao Ministério Público. Notar, leitor, que 
nessa hipótese, Conselho Tutelar e Ministério Público 
podem estar de lados opostos da balança da justiça.  

 
Quando o promotor atua, nessa hipótese, essa 

iniciativa significa que o Estado, por um de seus ór-
gãos, o promotor de justiça, tem a intenção de interfe-
rir na vida em família. O primeiro direito da criança e 
do adolescente, pelo qual o Conselho Tutelar zela (ar-
tigo 131), é o do Ministério Público ou outra pessoa de 
Direito público ou privado não interferir nas relações 
da vida de sua família (artigo 1.513 do Código Civil), 
a não ser nas hipóteses previstas em lei. 
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 É, portanto, absolutamente impertinente, insen-
sata e ilegal, uma certa interferência da burocracia fe-
deral que manda que os conselheiros tutelares façam 
automática comunicação de suas intervenções ao Mi-
nistério Público (chegaram a criar até guia automati-
zada por computador para essa ilegalidade). Burocrata 
federal, para começar, não tem poder de mando sobre 
Conselho Tutelar. Essa é uma violação anti-
republicana do pacto federativo constitucional.  
 

Em cada caso, o Conselho Tutelar deve delibe-
rar se é ou não o caso de ser acionado o Ministério 
Público. Se for, promove a representação prevista 
neste inciso XI. E controla o promotor para que a ação 
caminhe, para que direitos sejam respeitados, para que 
a lei seja obedecida sempre. Se não for o caso de acio-
nar o promotor, o Conselho Tutelar aconselha a famí-
lia, nos termos do artigo 136, II, “b”, a não permitir 
que o promotor viole a regra do artigo 1.513 do Códi-
go Civil. E que a família adote as providências que, a 
juízo da própria família, devam ser adotados. Se for o 
caso, resistindo, na balança da Justiça, a eventual de-
manda promovida pelo promotor. Ou seja, Conselho 
Tutelar não é caudatário (em termos populares: não é 
pau mandado) de promotor. Não. Os conselheiros têm 
a faculdade de representar, ou não, segundo a auto-
nomia da autoridade de que o Conselho é revestido, 
nos termos do artigo 131. 
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 Art. 137 - As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser 
revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legí-
timo interesse.  
 

Esta regra do artigo 137 deve ser compreendi-
da num contexto mais amplo: Os conselheiros tutela-
res estão previstos como os agentes públicos que fa-
zem, como corregedores administrativos, aquele con-
trole previsto no artigo 204, II da Constituição: 

 
Art .  204 .  As ações governamentais na área da as- 
          sistência social serão realizadas... com base nas  
          seguintes diretrizes: 
 
I - descentralização político-administrativa, cabendo 
     a coordenação e as normas gerais à esfera federal 
     e a coordenação e a execução dos respectivos  
     programas às esferas estadual e municipal, bem  
     como a entidades beneficentes e de assistência  
     social; 
 
II - participação da população, por meio de organi 
     zações representativas, na formulação das  
     políticas e no controle das ações em todos os níveis  

 
Se os conselheiros, no exercício de suas atribu-

ições de controladores, de corregedores, falham, há 
três hipóteses: 
 
1. A primeira é a de praticarem atos contra as regras 

do regime do servidor público: Responderão por 
abusos e omissões, não perante corregedoria, pois 
o Conselho é em si mesmo um órgão corregedor 
de proteção integral, mas responderão nos termos 
do Código de Ética do Servidor. Em inquérito ad-
ministrativo regularmente instaurado no âmbito da 
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Prefeitura municipal, instância administrativa a 
que o Conselho Tutelar é vinculado como órgão 
do Município (vinculado para fins administrativos, 
não subordinado em suas decisões). Uma variante 
desta hipótese é a de a lei municipal prever as 
condições em que os conselheiros perdem o man-
dato, o que deve ser apurado na mesma instância 
em que conselheiros são conduzidos ao mandato: o 
Conselho Municipal (mas isso deve estar muitís-
simo bem previsto em lei municipal). 

 
2. A segunda é praticarem crimes ou infrações admi-

nistrativas: Responderão a inquérito policial, pelos 
crimes (um dos possíveis crimes é o de usurpação 
previsto no artigo 328 do Código Penal, em que o 
conselheiro, como indivíduo, usurpa a função do 
Conselho como colegiado). Essas condutas crimi-
nais de conselheiro não são apuradas por correge-
doria, mas através de boletim de ocorrência, e a-
bertura de inquérito policial. Ou responderão ao 
processo previsto no artigo 194 do Estatuto, pelas 
infrações administrativas cometidas, hipótese em 
que alguém abre, na Justiça da Infância e da Ju-
ventude, processo contra conselheiro (sob o rito 
desse artigo 194); 

  
3. A terceira é a da hipótese deste artigo: O que tem 

legítimo interesse peticionará ao Juiz da Infância e 
da Juventude, nos termos do artigo 212 do Estatu-
to, para a revisão da medida adotada pelo Conse-
lho. 
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CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA 
 
Art. 138 - Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência 
constante do Art. 147. 
 

A competência do Conselho Tutelar, como ór-
gão que determina e que requisita, é regida pelas 
mesmas regras da competência do Juiz da Infância e 
da Juventude, que é a outra autoridade que também 
determina e que requisita. As pessoas querem e de-
vem ter seus problemas resolvidos na via social, in-
formal, em que não interfere autoridade alguma (é 
nessa via social, informal, que operam o assistente so-
cial, o psicólogo, o pedagogo, o advogado, etc.).  

 
Se não obtém êxito dessa forma, procuram a 

autoridade administrativa que é o Conselho Tutelar 
(que atende para determinar que alguém faça algo e 
para requisitar serviços necessários). Se o insucesso 
continua, a pessoa recorre à autoridade judicial, fa-
zendo-lhe uma petição para que, no devido processo 
legal, determine que alguém faça algo, e ou requisite 
serviço necessário, com toda a força das decisões judi-
ciais.  
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A regra de competência é a mesma para as du-
as autoridades que determinam condutas, aplicam me-
didas e requisitam serviços.  
 

A) O Conselho, que é a autoridade (não juris-
dicional) que determina condutas e requisita 
serviços, os quais não alteram o status jurídico 
da criança na família.  
 
B) O Juiz, como autoridade jurisdicional que 
determina condutas, que alteram o status da 
criança na família (pais deixam de ter a tutela 
ou guarda dos filhos), e requisita serviços em 
nível judiciário. Ver comentário ao artigo 147. 

 
  
CAPÍTULO IV - DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 
 
Art. 139 - O processo para a escolha dos membros do Conselho 
Tutelar será estabelecido em Lei Municipal e realizado sob a 
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público (nova re-
dação conforme Lei Federal 8.242/91, de 12/10/91). 
 

O princípio constitucional é o de participação 
da população através de organizações representativas, 
no controle das ações governamentais na área da pro-
teção a crianças e adolescentes. Segundo pusemos no 
artigo 203, I da Constituição, essa proteção é executa-
da pela política pública denominada assistência social. 
 

Então, o que prevê este artigo 139 é que cabe 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente (metade formado por delegados da pre-
feitura, metade por delegados das organizações repre-
sentativas da população), conduzir o processo de es-
colha dos conselheiros tutelares. Os delegados da pre-
feitura (delegados do prefeito eleito para governar a 
cidade) mais os delegados das organizações represen-
tativas (associações, entidades de classe, sindicatos) 
conduzem o processo de escolha dos cinco conselhei-
ros que, em outro conselho (os dois conselhos são au-
tônomos entre si, cada um com competências próprias 
e, de forma sistêmica, não conflitantes) vão fazer o 
controle do sistema de garantia de direitos e deveres 
de cidadania em relação a crianças e adolescentes. 
 

Nos termos do artigo 132, os conselheiros são 
escolhidos não por turbas, bandos ou multidões irraci-
onais (muitas vezes transportadas como gado em ca-
minhões, em curral eleitoral, configurando grosseira 
corrupção), mas pela comunidade racionalmente orga-
nizada do município. Nenhum município é uma única 
comunidade (nenhum município pode ser dominado 
por pensamento único), senão um conjunto organiza-
do de microcomunidades urbanas, rurais e ou indíge-
nas, com seus interesses, suas prioridades, seus valo-
res peculiares. Tais micro-comunidades são as associ-
ações comunitárias, barriais, culturais, educativas, de 
lazer, etc., as entidades de classe (assistentes sociais, 
psicólogos, advogados, administradores, médicos, 
etc.), os sindicatos (de patrões, empregados de diver-
sos setores produtivos). 
 

Cabe a elas (as organizações representativas), 
em grande assembléia, ou através de um processo pre-
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visto em lei municipal, decidir pelas candidaturas (in-
dividuais, ou por chapas completas de cinco candida-
tos que se proponham a trabalhar conjuntamente, tudo 
dependendo de como se legisla na Câmara de Verea-
dores). E escolher, num concurso público denominado 
processo de escolha, os melhores, os mais capazes, os 
mais dignos dentre os cidadãos locais.  

 
Não se deve, pois, aceitar “eleição” que condu-

za ao conselho tutelar, os mais espertos, os mais poli-
tiqueiros, conchavados, demagogos ou interesseiros. 
No Estatuto não existe a palavra eleição. Nesta maté-
ria, a palavra “eleição” vem sendo usada por burocra-
tas federais (geralmente, a turma do famigerado “men-
salão”) ou por politiqueiros locais para fazer do Con-
selho Tutelar um degrau da escada dos que querem fa-
zer carreira político-partidária, coisa que o Conselho 
Tutelar... não pode ser.  

 
A via político-partidária tem seus próprios ca-

minhos. A via administrativa de garantia de direitos e 
deveres tem os seus. Conselheiro tutelar é agente ad-
ministrativo, membro de uma autoridade administra-
tiva colegiada que é o próprio Conselho. Não é agente 
político (condição própria de legisladores e chefes do 
Poder Executivo). 

 
Os escolhidos serão aqueles que irão controlar, 

por meio de correição administrativa, caso a caso, as 
ações governamentais previstas no artigo 204, II da 
Constituição Republicana, em termos de direitos indi-
viduais (porquanto em termos de direitos difusos, 
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quem controla e corrige administrativamente é o Con-
selho Municipal). 
 

Agora, uma reflexão pertinente, leitor: Funda-
mentalmente, o que esse Conselho de cinco pessoas 
vai controlar? Notadamente, vai controlar as eventuais 
não oferta de serviço profissional ou a oferta irregular 
de serviços a serem prestados por psicólogos, pedago-
gos, advogados, assistentes sociais e administradores.  
 

O município tem autonomia para definir qual o 
perfil desses conselheiros para a escolha dentre os ci-
dadãos das comunidades urbanas, rurais e indígenas. 
Municípios muito modestos, evidentemente, não terão 
as mesmas possibilidades de escolha dos mais dota-
dos. Mas podemos estabelecer qual seria o padrão 
ótimo desse perfil: Seria um conselho composto pelos 
melhores profissionais, com o melhor saber especiali-
zado, dessas áreas de atuação.  

 
O ideal seria o município que pudesse estipular 

em sua lei a obrigatoriedade de um Conselho compos-
to por um psicólogo, um pedagogo, um assistente so-
cial, um advogado, um administrador. É evidente que 
município que não conta com esses profissionais, há 
de ser mais modesto em suas possibilidades de consti-
tuir um Conselho que possa bem controlar, bem zelar, 
bem corrigir a prestação correta dos serviços de pro-
teção. Mas a presença de um advogado e de um assis-
tente social como conselheiros é recomendável, por-
que o Conselho controla direitos e, sem os profissio-
nais por excelência da área... de direitos (advogado e 
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assistente social), a coisa fica difícil (senão impossí-
vel) para os conselheiros. 

 
CAPÍTULO V - DOS IMPEDIMENTOS  
 
Art. 140 - São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e 
mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, ir-
mãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Estende-se o impedimento do conselhei-
ro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao 
representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 
Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regio-
nal ou Distrital. 
 

Esses impedimentos visam a prevenir toda 
forma de nepotismo na escolha de conselheiros, assim 
como evitar conflitos de interesses entre as três mais 
atuantes autoridades que controlam condutas públicas 
(Conselho, Promotor e Juiz) na política de direitos e 
deveres de crianças e adolescentes, em comunidades 
urbanas, rurais e indígenas.  
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TÍTULO VI - DO ACESSO À JUSTIÇA 
 

O princípio mais geral aqui é o que consta do 
artigo quinto, XXXV da Constituição Republicana: 
 
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário  
lesão ou ameaça a direito. 
 

Em política de proteção a crianças e adolescen-
tes temos duas possibilidades:  
 

1. Quando se caracteriza a proteção integral a 
que se refere o artigo primeiro do Estatuto, o aces-
so é à Vara de Família exatamente porque, prote-
ção integral é o estado, é a condição social, em 
que não há ameaças ou violações de direitos.  

 
2. Quando há ameaças ou violações de direitos, o 
acesso é exercido através da Vara da Infância e da 
Juventude, nos termos do artigo 148 do Estatuto. 

 
 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 141 - É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à 
Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, 
por qualquer de seus órgãos. 

 
Imagine, leitor, a política de saúde (bem-estar 

físico, mental, ambiental e social). Há muito se sabe 
que, quando a ela nos referimos, não estamos apenas 
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considerando providências para tratar de doenças, de-
pois que elas aparecem, mas, fundamentalmente, de 
cuidar da saúde, para que haja, com bem-estar físico, 
mental, ambiental e social, o menor índice possível de 
enfermidades. 
 

Pois bem, quando redigimos o Estatuto, a per-
cepção foi a mesma: A política de direitos humanos 
(bom trato físico, mental, ambiental e social das pes-
soas) não pode apenas ser a que combate o mau trato, 
mas a que preside, fundamentalmente, um sistema... 
de bom trato. 
 

Então, acesso a defensoria pública, ao Ministé-
rio Público e ao Poder Judiciário quer dizer, antes de 
tudo, acesso para manter a proteção integral nas co-
munidades urbanas, rurais e indígenas. No caso da de-
fensoria, era e ainda é clara a percepção de que a defe-
sa do cidadão não pode, de forma alguma, ficar à mer-
cê das conveniências da burocracia.  
 

Defensorias federais e estaduais estão longe, 
distantes, inalcançáveis pelo cidadão mais desprotegi-
do das comunidades urbanas, rurais e indígenas, quan-
do ele precisa, digamos, às duas horas da manhã, de 
um profissional que o oriente, o apóie, o defenda de 
agente estatal que quer privá-lo de liberdade e quer 
metê-lo num rotulado depósito de presos, num tugúrio, 
num cárcere. Defensoria burocratizada, federal ou es-
tadual alguma, consegue dar conta dessa prestação ci-
dadã de defesa jurídica (que é defesa de cidadania) 
aos necessitados. 
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Daí, a regra de que cada município deve garan-
tir proteção integral às comunidades urbanas, rurais e 
indígenas, através de uma linha de ação denominada 
proteção jurídico-social municipal. Está prevista no 
artigo 87, V do Estatuto. Através dela, o município ga-
rante, às comunidades urbanas, rurais e indígenas, a-
cesso a advogado e a assistente social, na hora, no 
momento, no instante em que a necessidade se mani-
festa.  

 
A proteção jurídico-social (artigo 87, V e 90, 

I) substitui as frias, inertes, ausentes defensorias buro-
cratizadas que aplicam as conveniências da burocra-
cia. Em programa de orientação e apoio sócio-
familiar, previsto no artigo 90, I, ela procura garantir 
profissionais locais que atendem fazendo valer as con-
veniências da cidadania. 
 

Por outro lado considere, leitor, que proteção 
integral é um estado social, o mais próximo possível 
da ausência de mau trato (ausência daquele trato entre 
pessoas que não é bom, que é mau). O eventual acesso 
ao Ministério Público deve, portanto, ter como objeti-
vo, em primeiro lugar, não permitir a ocorrência das 
hipóteses do artigo 98 do Estatuto (ver comentário). O 
promotor de justiça age através das providências pre-
vistas no artigo 201 (ver comentário). 
 

Quanto ao Judiciário, um Poder da República, 
a ele só se acorre quando esgotadas as vias sociais e as 
administrativas, quer na mediação de conflitos, quer 
na conciliação de vontades das pessoas, quer na con-
certação dos problemas enfrentados. Num sistema de 
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proteção integral, como previsto no artigo primeiro do 
Estatuto, também o acesso ao Poder Judiciário se fará 
sempre através da Vara de Família. 

 
Na proteção integral, esse acesso à via judicial 

se faz numa condição social em que não há nem a a-
meaça ou violação de direitos. Pois, se há ameaça ou 
violação (ver comentário ao parágrafo único do artigo 
148 do Estatuto) a via é a Justiça da Infância e da Ju-
ventude.  
 

Essas percepções devem ser levadas às comu-
nidades urbanas, rurais e indígenas para que seus 
membros possam, corretamente, saber como, quando e 
por quê acessar advogado de sua confiança, promotor 
da Justiça e juiz (seja da Vara de Família, seja a da In-
fância e Juventude) quando for o caso de mediar con-
flitos, conciliar pessoas, e concertar soluções. 
 

 § 1º - A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela 
necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.  
 

Esse defensor público quando pertencente a i-
nacessíveis burocracias, não atende o necessitado na 
hora em que o problema surge. Acaba, na verdade, 
não sendo o profissional adequado a uma política de 
proteção integral. O advogado defensor previsto no 
Estatuto deve compor um esquema de orientação e 
apoio sócio-familiar, num programa inscrito no Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente. Assim é, para que o cidadão necessitado de co-
munidades urbanas, rurais e indígenas, tenha acesso a 
advogado, com a mesma ênfase com que deve ter 
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acesso a assistente social, a psicólogo, a pedagogo, 
quando deles necessita. O Estatuto foi elaborado sob a 
ótica de que a necessidade não tem hora para se mani-
festar. 
 

A linha de ação básica para esse fim, sob o 
princípio da municipalização (artigo 88, I, ver comen-
tário) se chama proteção jurídico-social, comandada 
pelo artigo 87, V (ver comentário). Nessa própria li-
nha de ação, a administradora do município, que é a 
Prefeitura Municipal,  
 
1. deve oferecer acesso a advogado, informalmente, 

àqueles que de advogado necessitam para serem 
orientados e apoiados em seus direitos, e deve  

 
2. oferecer ao magistrado que nomeia o eventual de-

fensor (no âmbito da lide, quer dizer, da disputa 
judicial), a lista de advogados do município que, 
financiados pelo Fundo Municipal (ver comentári-
os ao artigo 88, IV), devem receber formação es-
pecializada.  

 
Um civilista, um criminalista, um tributarista, 

nem sempre conhecem os princípios do novo Direito 
que é alterativo por haver mudado, transformado, al-
terado antigos conceitos e vetustas percepções (que 
muitos advogados, despreparados, ainda pensam que 
permanecem e portanto, se forem eles a atuar, as cri-
anças e os adolescentes serão mal defendidos ou fica-
rão efetivamente sem defesa). 
 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 378 

§ 2º - As ações judiciais da competência da justiça da Infância e 
da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a 
hipótese de litigância de má fé. 
 

Essa regra se deve ao fato de que essa Justiça 
(depois de se haver tentado mediar/conciliar/concertar 
nas vias social e administrativa) basicamente se desti-
na à mediação, à conciliação, à solução (na via judici-
al) daqueles problemas cujos afetados, nas comunida-
des urbanas, rurais e indígenas, estão ameaçados ou 
violados em seus direitos; e nem sempre dispõem de 
recursos próprios para esse enfrentamento.  
 

 Art. 142 - Os menores de dezesseis anos serão representados e os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos assistidos por 
seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou 
processual (nova redação, a partir da vigência do Código Civil de 
2.002).  
 
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 carece-
rem de representação, ou assistência legal, ainda que eventual. 
 

Muito cuidado, leitor, para não confundir essa 
representação e essa assistência legal de caráter civil 
a que se refere este artigo, com a circunstância altera-
tiva criada com o princípio da imputação (atribuição) 
do ato infracional (também chamada imputabilidade 
criminal) a crianças e adolescentes, do artigo 227, 3º, 
IV, da Constituição Republicana, através do qual ado-
lescentes respondem por si mesmos quando da prática 
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de atos descritos na lei como crimes (ver comentários 
ao artigo 103). 
 

A distinção alterativa em relação ao sistema 
anterior ao Estatuto é a seguinte: Em aspectos civis, 
crianças e adolescentes de comunidades urbanas, ru-
rais, e indígenas, são representados ou assistidos nos 
termos deste artigo 142. Em aspectos criminais, os 
adolescentes das comunidades urbanas, rurais e indí-
genas respondem por si mesmos nos termos dos pro-
cedimentos que vão do artigo 172 até o 189 do Estatu-
to (ver comentários). 
 
 Um detalhe a ser levado em conta: O adoles-
cente acusado por pratica delituosa responde por sua 
conduta em três momentos: perante o delegado, peran-
te o promotor, perante o juiz. Nos três momentos, as-
sistido por advogado e assistente social. O artigo 184, 
§ 2º confirma a regra deste parágrafo único do artigo 
142, quando da ausência de pais ou responsáveis pe-
rante o juiz. Mas, quando a ausência se dá perante o 
delegado, vale o princípio do artigo 152 do Estatuto, o 
que torna aplicável a norma geral do artigo 15 do Có-
digo de Processo Penal em capítulo que trata “Do In-
quérito Policial”: 
 
 Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á 
                            nomeado curador pela autoridade 
                            policial.  
 

Esse curador basicamente será um parente ou 
o assistente social, este por afinidade de sua responsa-
bilidade profissional de proteção social ao acusado, 
mas que pode ser obviamente outra pessoa, mas não 
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um conselheiro tutelar, porque a curadoria dessa hipó-
tese geraria conflito de interesse para o conselheiro 
que, no Conselho, exerce autoridade colegiada para 
controlar, se for o caso, esses procedimentos, e deter-
minar condutas ou requisitar serviços. Como contro-
lar algo que ele mesmo executa? O curador firmará 
compromisso de apresentar, e apresentará o adolescen-
te ao promotor, nos termos do artigo 174 do Estatuto.  
 

Art. 143 - É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e ad-
ministrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a 
quem se atribua autoria de ato infracional.  

 
O leitor deve atentar para o cuidado não rotu-

lador na redação deste artigo. Não se pune ninguém 
(nem ancião, nem adulto, nem adolescente ou criança) 
por ser a pessoa aquilo que ela é. Não se atribui, não 
se imputa um ato infracional, a um adolescente, por-
que ele é infrator. Mas sim, porque contra ele haja a 
acusação de haver ele praticado uma conduta descrita 
na lei como crime. Somente se poderá dizer que ele é 
um infrator, depois que o juiz sentencia (depois de 
provas e contra-provas, argumentos e contra-
argumentos) que ficou provado haver sido ele... um in-
frator. Daí, a expressão “criança ou adolescente a 
quem se atribua ato infracional” deste artigo. 
 

A divulgação do ato praticado (vadiar, mendi-
gar, perturbar a paz pública, constranger, ameaçar, fur-
tar, roubar, matar) não é proibida. A proibição violaria 
a liberdade de informação sem a qual as burocracias 
estatais e governamentais operariam sem a pública vi-
sibilidade oxigenadora da cidadania. Mas é proibida a 
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divulgação do ato judicial, policial ou administrativo 
resultante daquele ato, daquela conduta.  
 

Um erro grave tem sido a divulgação indireta 
desses atos judiciais, policias e administrativos. Trata-
se daquela situação em que há exposição pública dos 
sentenciados em liberdade assistida, em prestação de 
serviço à comunidade, em reparação do dano. São os 
programas coletivizantes, massificadores, que reúnem 
sentenciados em bandos, em ajuntamentos que obri-
gam cada sentenciado a conviver compulsoriamente 
no mesmo ambiente com outros sentenciados.  
 

Então, além do crime da exposição pública ve-
xaminosa do sentenciado e da divulgação do ato judi-
cial que o sentenciou, e do ato administrativo que exe-
cuta a sentença, esses programas em comunidades ur-
banas, rurais e indígenas, concentram problemas soci-
ais. Violam, assim, o princípio da diluição de proble-
mas sociais, o qual se efetiva através do atendimento 
personalizado, individualizador, respeitoso da intimi-
dade, da dignidade, da identidade de cada sentenciado 
nas comunidades urbanas, rurais e indígenas. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer notícia a respeito do fato não 
poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotogra-
fia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência.  
 

Observar que o fato é divulgável, sem violação 
do princípio da liberdade de informação, mas não, a 
identidade daquela criança, ou daquele adolescente, a 
quem haja sido imputada a prática da conduta, descrita 
como contravenção, ou como crime. 
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Art. 144 -  A, expedição de cópia ou certidão de atos a que se re-
fere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade ju-
diciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a 
finalidade. 
 

Essa restrição ao princípio geral constitucional 
da publicidade (artigo 37 da Constituição) se destina 
exatamente ao controle pelo Judiciário, da divulgação 
respeitosa dos atos e dos fatos que têm a ver com o di-
reito à dignidade, à intimidade, à privacidade, ao... 
bom trato de todos os que vivem nas comunidades ur-
banas, rurais e indígenas. 
 

  
CAPÍTULO II – DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVEN-
TUDE 
 

O profundo caráter alterativo deste capítulo do 
Estatuto consiste em mudar, transformar, alterar (daí, 
ser... alterativo) a antiga percepção de que toda criança 
e todo adolescente eram... absolutamente incapazes. 
Naquele tempo, por insuficiência técnico-científica, 
cabia aos juristas convencionarem (era uma conven-
ção) quando começava... a capacidade do ser humano.  
 

Surgiu então aquele absurdo de que, por exem-
plo, a pessoa era incapaz, quer dizer, menor, irrespon-
sável, inculpável, até os dezessete anos, onze meses, 
vinte e nove dias, vinte e três horas, cinqüenta e nove 
minutos e, cinqüenta e nove segundos. Mas, no instan-
te seguinte, no exato segundo em que se completava 
(por exemplo) dezoito anos, instantaneamente passava 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 383 

a ser capaz, maior, responsável, e adquiria culpabili-
dade pelos próprios atos. 
 

O que haviam feito os juristas para a constru-
ção dessa caricatura? Haviam estendido para o âmbito 
do Direito Público (direitos e deveres humanos, soci-
ais, do bem comum), princípios de Direito Privado 
(aplicáveis entre pais e filhos, nas relações mediadas 
pelos valores que se pesam na balança - $ - do vil me-
tal: firmar contratos particulares, alienar bens particu-
lares, assumir compromissos financeiros particula-
res).  

 
Resultava a aplicação de princípios que são 

restritivos à dignidade, ao respeito, à identidade, à in-
timidade de crianças e adolescentes. Dessa discrimi-
nação, dessa exclusão, nasceu a rotulação: “menores”, 
institucionalizou-se o rótulo de incapacidade absoluta. 
E floresceram os... menoristas. Os juizes... de meno-
res. A lei menorista¸ que alguns chamavam... de me-
noril. Menoristas são os cultores, não da capacidade, 
mas da incapacidade de crianças e adolescentes. 
 

Na elaboração da Constituição Republicana de 
1988, e do Estatuto de 1990, discutimos de forma in-
tensa, e publicamente, o caráter evolutivo, progressi-
vo, heurístico da capacidade humana. Corporificamos, 
em regras de cidadania, o Direito do Desenvolvimento 
Humano (ver, leitor, o conceito de desenvolvimento, 
no artigo sexto, artigo esse que contém os critérios de 
interpretação das regras do Estatuto). Nessa discussão 
pública, pudemos aquilatar o quanto esse caráter pro-
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gressivo, heurístico, evolutivo só é perceptível através 
do conhecimento interdisciplinar:  
 
1. Gerado a partir da teoria dos sistemas (todos os 

sistemas, físicos, biológicos, sociais, jurídicos).  
2. Desencadeado, no Século XX, pela Cibernética, a 

ciência de comandos e controles, fundada por 
Norbert Wiener e sua equipe, em inícios dos anos 
quarenta do Século XX (os direitos da Criança fo-
ram proclamados nos anos cinqüenta). 

3. Expresso nos princípios da não rotulação, da não 
discriminação, da não exclusão, com raízes no li-
vro Dos Delitos e das Punições, do Marquês de 
Beccaria, de 1764 (que alguns, restringindo sua 
acepção, traduzem por Dos Delitos e das Penas). 

4. Fundado na dúvida metódica de René Descartes 
(1637), contra certezas autocráticas e pensamentos 
únicos de juristas e juizes arrogantes (daí, os pro-
cedimentos... contraditórios no sistema de Justiça). 

 
O Brasil criou precedente. Foi o primeiro país 

do mundo a incluir em seu Ordenamento Jurídico (ar-
tigo 227 da Constituição e 16 do Estatuto): 
 
1. O princípio público (conveniente à cidadania in-

fanto-juvenil) da capacidade real constatada da 
criança, princípio depois reproduzido, em 1989, na 
Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos 
da Criança.  

2. A oposição ao antigo, desrespeitoso, obsoleto 
princípio privado (por retrógrada conveniência dos 
adultos) da incapacidade absoluta presumida.  
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Com fundamentos técnico-científicos da cos-
mologia, da antropologia, da genética, da psicologia, 
os juristas (que haviam imposto antes o princípio da 
incapacidade absoluta presumida) engendraram o 
princípio da capacidade real constatada, expresso pos-
teriormente no artigo 12 da Convenção da ONU Sobre 
os Direitos da Criança de 1989 (um ano depois da 
Constituição Republicana brasileira): 
 
ARTIGO 12 da Convenção de 1989:  
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que es-
tiver capacitada a formular seus próprios juízos o 
direito de expressar suas opiniões livremente sobre 
todos os assuntos relacionados com a criança, le-
vando-se devidamente em consideração essas opi-
niões, em função da idade e da maturidade da cri-
ança. 
 

No sistema atual, com as regras do Estatuto, se 
reconhecem às crianças que nascem nas comunidades 
urbanas, rurais e indígenas: 
 
1. Todos os mais amplos direitos possíveis da cida-

dania, logo no nascimento (resguardados os direi-
tos daquele que vai nascer, desde a concepção). 
Ler, leitor, o artigo terceiro do Estatuto.  

 
2. A aquisição progressiva de deveres, na exata pro-

porção de sua capacidade real, constatada, indivi-
dualizada, diluidora de problemas sociais, para 
formular juízos próprios, e manifestar opiniões 
pessoais. Ver artigo sexto e artigo 16, II. 
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Daí, que acabou no Brasil a infamante divisão 
em que havia o antigo Juiz de Família para os ricos, e 
o discriminador Juiz de Menores para os pobres. Ago-
ra, segundo o Estatuto por nós construído sob os prin-
cípios da não rotulação, da não discriminação e da não 
exclusão, temos: 
 
1. O Juiz de Família para ricos e pobres, de comuni-

dades urbanas, rurais e indígenas, nas situações em 
que não há ameaça e violação de direitos de cri-
anças e adolescentes.  

 
2. E temos o Juiz da Infância e da Juventude, para ri-

cos e pobres para as situações em que adolescentes 
praticam condutas descritas como crime ou con-
travenção, ou quando há ameaça ou violação dos 
direitos de crianças e adolescentes, de comunida-
des urbanas, rurais e indígenas. Ver comentários 
ao artigo 148. 

 
Seção I - Disposições Gerais 
 
Art. 145 - Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas 
especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo 
ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por nú-
mero de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor sobre o 
atendimento, inclusive em plantões.  
 

Nas Comarcas pequenas, o mesmo juiz se ocu-
pa das várias causas, de distintas especialidades. O 
mesmo juiz aplica princípios de Direito Privado de 
família quando não houver ameaça ou violação de di-
reitos. E princípios de Direito Público da criança e do 
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adolescente, quando houver ameaça e violação de di-
reitos. 
 

Quanto a plantões, notar, leitor, que o sistema 
de proteção integral a que se refere o artigo primeiro 
do Estatuto (e, nesse sistema, se atende na hora em 
que a necessidade se manifestar) implica  
 
1. em pronto socorro por médico, na política de saú-

de, nas vinte e quatro horas do dia.  
2. Em pronto socorro por policial militar, na política 

de Segurança Pública preventiva ou repressiva, nas 
vinte e quatro horas do dia.  

3. Em pronto socorro por policial civil, na política de 
Segurança Pública investigativa, nas vinte e quatro 
horas do dia. 

4. Em pronto socorro por assistente social e advoga-
do (linha de ação denominada proteção jurídico-
social), na política de Assistência Social, nas vinte 
e quatro horas do dia.  

5. Em pronto socorro por juiz, na prestação jurisdi-
cional do Poder Judiciário, nas... vinte e quatro ho-
ras do dia (casos de mandado de segurança e de 
habeas corpus). 

 
Seção II - Do Juiz 
 
Art. 146 - A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infân-
cia e da Juventude, ou o Juiz que exerce essa função, na forma da 
Lei de Organização Judiciária local. 
 

Há aqui um aspecto alterativo que nem sempre 
vem sendo percebido por leitores inadvertidos do Es-
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tatuto: Essa alteração consiste no seguinte, atento lei-
tor: O revogado Código de Menores tinha no extinto 
juiz de menores a única autoridade a decidir questões 
que envolviam crianças e adolescentes então rotulados 
como... menores. Assim se dava porque a doutrina 
menorista rotulava como em situação irregular toda 
criança e todo adolescente eventualmente vítimas ou 
vitimadores.  

 
A doutrina não distinguia vítimas de vitimado-

res. O juiz de menores tutelava a todos. Assim como 
há sacerdotes que não acreditam em Deus, há juízes 
que não crêem na Lei. E... desprezam a lei. Há juízes 
que desprezam as regras de cidadania do Estatuto. E 
adoram as regras antijurídicas do revogado código de 
menores. 
 

Com o Estatuto, mudamos o sistema: Nenhum 
juiz tutela mais a pessoa. Concede a tutela do Estado, 
aos direitos da pessoa, quando, por alguma razão es-
pecífica, não pôde haver (na via social informal, ou na 
via administrativa formal) mediação de conflitos, con-
ciliação de pessoas e concertação de problemas. No 
sistema de proteção integral que media, concilia e 
concerta, a porta de solução não é apenas a judicial. 
Agora,  
 
1. Meios sociais fazem mediação, conciliação e con-

certação através de profissionais habilitados, que 
não são autoridades, são... profissionais: assisten-
tes sociais, psicólogos, pedagogos e advogados. 
Esses profissionais, ao atenderem pessoas, não 
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exercem autoridade sobre seus clientes. Prestam 
um serviço especializado. Nada mais. 

2. Meios administrativos fazem mediação, concilia-
ção e concertação através de uma... autoridade 
administrativa, que é o Conselho Tutelar.  O Con-
selho Tutelar, quando é chamado, é chamado para 
determinar (como autoridade que age em nome da 
lei, alguma conduta que devia ter sido praticada no 
passado... e não foi). Ou para requisitar (um servi-
ço que também devia ter sido prestado... e não foi). 

 
3. Meios judiciais fazem a mediação, conciliação e 

concertação, através da... autoridade judiciária 
que é exatamente o Juiz da Infância e da Juventude 
nos estritos limites das competências que a lei lhe 
atribui, nos termos dos artigos 148 e 149 (operan-
do sempre sob os ritos do devido processo legal 
constantes dos artigos 149, 155, 165, 182, 191, 
194 e 212). 

 
Então, a “autoridade” a que se refere este arti-

go é a “autoridade judiciária” (não é a autoridade ad-
ministrativa), com as competências descritas no artigo 
148 e os ritos respectivos. Preste bem atenção, leitor: a 
autoridade judiciária de que trata este artigo age com 
as competências que lhe são reservadas, por lei, no ar-
tigo 148. Fora dessas competências, jamais. Tem que 
agir nos estritos limites do princípio da legalidade (ar-
tigo quinto, II da Constituição Republicana: ninguém 
será obrigado a fazer, nem deixar de fazer coisa al-
guma, senão em virtude de lei).  
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Notar que separamos, leitor, a competência 
“administrativa” do Conselho Tutelar para determinar 
medidas e requisitar serviços (artigo 136), e a compe-
tência “judicial” do juiz, também para determinar me-
didas e requisitar serviços. As duas competências, a 
administrativa e a judicial obedecem aos mesmos cri-
térios previstos no artigo 147. 
 

 Art. 147 - A competência será determinada: 
 

I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 
 
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou ado-
lescente, à falta dos pais ou responsável. 
 

Essa regra rege não apenas a competência da 
autoridade judiciária, o Juiz da Infância e da Juventu-
de, como a da autoridade administrativa, que é o Con-
selho Tutelar (artigo 138). 
 

 § 1º - Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade 
do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, 
continência e prevenção. 
 
§ 2º - A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade 
competente da residência dos pais ou responsável, ou do local 
onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. 
  

O ato infracional é a conduta (conduta é ato 
moralmente qualificado: bom ou mau. De bom trato, 
ou de mau trato) descrita na lei como contravenção 
(vadiar, mendigar, perturbar o sossego público) ou 
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como crime (constranger, ameaçar, agredir, furtar, 
roubar, matar).  
 

O juiz julga, não pelo que a pessoa é. Mas, sim 
pelo que a pessoa faz. O que o parágrafo 1º diz, com-
binado com o artigo 138, é que quando a criança (no 
caso do Conselho Tutelar) e quando o adolescente (no 
caso do Juiz) faz coisas, age, pratica conduta descrita 
na lei como contravenção ou como crime, a autoridade 
administrativa (caso do Conselho Tutelar) e a autori-
dade judiciária (caso do Juiz), competentes, são as que 
têm jurisdição sobre o lugar do ato praticado e, não, o 
lugar onde criança e adolescente venham a estar de-
pois, nem onde vivem. 
 

Este parágrafo diz também que, quando houver 
prática de atos diversos, em outros lugares, ou correla-
tos entre si, prevalecem as regras de conexão (vínculo, 
ligação entre duas ações diversas), continência (conte-
údo de uma ação já presente em outra) e prevenção (a-
tende a ação posterior a autoridade que já atendeu a 
que veio antes) previstas no Código de Processo Pe-
nal, código esse que é subsidiário genérico às regras 
específicas do Estatuto (ver comentário ao artigo 152). 
 

O parágrafo 2º diz que, apesar dos critérios an-
teriores, a execução das medidas aplicadas poderá 
(quando a lei diz poderá distingue de quando diz de-
verá) ser delegada à autoridade administrativa (o Con-
selho Tutelar, em caso de medida aplicada administra-
tivamente por Conselho Tutelar) ou à autoridade judi-
cial (o Juiz, em caso de medida aplicada judicialmente 
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por juiz) do local onde reside a criança ou o adoles-
cente. 
 

 § 3º - Em caso de infração cometida através da transmissão si-
multânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, 
será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade ju-
diciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a 
sentença eficácia para todas transmissoras ou retransmissoras do 
respectivo Estado. 
 

O leitor deve perceber que quem julga é o Juiz 
da Infância e da Juventude e, quem é legitimado para 
entrar com a ação em nome da pessoa e da família que 
se sintam prejudicados é o Conselho Tutelar (ver arti-
go 136, X). Esse Conselho (composto por cinco pes-
soas, comissionadas pela comunidade de organizações 
representativas da população, entre os quais um conse-
lheiro deve ser advogado para exercitar a imprescindí-
vel competência técnica em matéria jurídica) é a auto-
ridade pública administrativa encarregada de zelar pe-
los direitos de crianças e adolescentes (artigo 204, II 
da Constituição e 132 do Estatuto). O Ministério Pú-
blico é competente para instaurar inquérito civil, abrir 
sindicância, e entrar com ação civil pública, visando 
aos mesmos fins, nos termos do artigo 201, V. 

 
A diferença é que a competência do Conselho 

Tutelar é entrar com ação em nome da pessoa e da fa-
mília, e o Ministério Público é, ele mesmo, o titular da 
ação (entra com a ação em nome próprio, embora com 
a intenção de proteger pessoas e famílias). De qual-
quer modo, quando da ação promovida pelo Conselho 
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Tutelar, o juiz abrirá vistas para o Ministério Público, 
nos termos da regra do artigo 202 do Estatuto. 
 

Art. 148 - A Justiça da Infância e da juventude é competente pa-
ra: 
 
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Pú-
blico, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, 
aplicando as medidas cabíveis; 
 

Este inciso trata da hipótese em que o adoles-
cente pratica conduta. Conduta é o ato humano mo-
ralmente qualificado: ato bom ou ato mau, que só pode 
ser qualificado de bom ou de mau, se a pessoa, nos 
termos do artigo 12 da Convenção de 1989 for capaz 
de formular... juízos próprios. A hipótese deste inciso, 
descrita na lei como contravenção (vadiar, mendigar, 
perturbar o sossego público) ou como crime (cons-
tranger, ameaçar, agredir, furtar, roubar, matar), é 
aquela em que o adolescente deve ser apresentado 
pelo policial militar ao delegado de polícia. Se não 
apresentar, o policial pratica o crime de prevaricação, 
definido no Código Penal:  

 
Prevaricação:  
Art. 319.  Retardar ou deixar de praticar, indevi 
damente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposi 
ção expressa de lei, para satisfazer interesse ou  
sentimento pessoal:  
 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e  
             multa .  
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O delegado, sob o princípio da integração ope-
racional prevista no artigo 88, V, sob o controle de 
advogado (proteção jurídica para agilizar corretamen-
te o atendimento), e de assistente social (proteção so-
cial para agilizar corretamente o atendimento), verifi-
ca se o acusado realmente praticou a conduta descrita 
como crime ou contravenção. Se assim for, apresenta 
o acusado ao promotor, para que este faça, ou não 
faça, a representação ao juiz, pedindo (ou não pedin-
do) uma sentença punitiva ao acusado, sob o rito pre-
visto entre o artigo 182 e 189 do Estatuto. 
 

Pois bem, o que este inciso I diz é que cabe, ao 
Juiz da Infância e da juventude, receber essa represen-
tação. E, garantindo ampla defesa ao acusado, se apu-
rar que de fato, os requisitos constantes do artigo 189 
estão presentes (ver comentário), sentenciar o acusado 
com as medidas constantes do artigo 112 (ver comen-
tários), que serão executadas em programas organiza-
dos nas comunidades urbanas, rurais e indígenas. 
  

Há juízes que insistem em aplicar as regras ho-
je antijurídicas do revogado código de menores. Prati-
cam o crime de prevaricação (artigo 319 do Código 
Penal), por interesse ou sentimento pessoal, quando 
desprezam os princípios garantistas da apuração do 
ato infracional. E querem interferir na vida do acusa-
do, sem as garantias constitucionais que um juiz não 
pode de forma alguma revogar, dizendo, no sentido 
menorista, que estão protegendo o acusado. Um 
horror. Tais antimagistrados, onde eles eventualmente 
existam, devem ser denunciados à Corregedoria do 
Judiciário e seus nomes levados formalmente ao 
Conselho Nacional de Justiça para que esta alta 
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selho Nacional de Justiça para que esta alta instância 
Federal os ajuste aos termos da Constituição e do Es-
tatuto (como infelizmente já teve que fazer com juizes 
que praticaram nepotismo, como já fez com juizes que 
insistiram em desempenhar outra função além da de 
juiz). 
 

II - conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do 
processo; 
 

Ver comentários aos artigos 126, 180, 188, 
201, I. O promotor, quando não pede a punição, pode 
conceder a remissão como forma de exclusão do pro-
cesso. O Juiz, segundo este inciso II, pode conceder a 
remissão como forma de suspensão ou de exclusão do 
processo. O juiz pode conciliar a remissão com algu-
ma medida, porque ele, juiz, é legitimado para aplicar 
medidas punitivas. Mas o promotor não pode julgar, 
pois não é juiz, não pode aplicar medidas concomitan-
tes à remissão. Há promotores, leitor, mesmo no âmbi-
to do excelente Ministério Público brasileiro, que que-
rem porque querem atuar com os poderes privativos 
dos... juizes (como há promotores que querem substi-
tuir delegados na hipótese do artigo 172, leitor) 

 
Deve o advogado do acusado estar atento para 

evitar que essas medidas punitivas sejam adotadas sem 
a adequada apuração do ato de que é imputado o ado-
lescente, pois, se isso ocorrer, violado estará o direito 
de ampla defesa através da igualdade na relação pro-
cessual de adolescente, seja de comunidade urbana, 
rural ou indígena. 
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III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
 

A respeito da competência expressa neste inci-
so, vale uma observação nem sempre perceptível por 
profissionais que se ocupam desta matéria: O Juiz da 
Infância e da Juventude tem três áreas de competên-
cias básicas. Em Direito Civil. Em Direito Criminal. 
Em Direito Administrativo. Em Direito Criminal, in-
cluem-se suas competências previstas nos incisos I e II 
deste artigo (atua dando seqüência ao rito que começa 
no artigo 172 com o delegado e termina no 190). Em 
Direito Administrativo, as dos incisos IV a VII (atua 
sob os ritos que se iniciam nos artigos 212, 191 e 194). 
Em Direito Civil, a deste inciso III e as do parágrafo 
único (atua sob os ritos que se iniciam nos artigos 155 
e 165).  

 
O arbitrário juiz de menores, leitor, atuava ins-

taurando procedimento para verificação de situação 
irregular, conceito hoje antijurídico e que, quando 
usado, caracteriza o julgador como o constitucional-
mente proibido... juiz de exceção (proibição expressa 
no artigo quinto, inciso XXXVII da Constituição Re-
publicana). 
 

Pois bem, em matéria Civil, a competência do 
Juiz da Infância e da Juventude, prevista neste inciso 
III, tem a ver com situações em que não há ameaça ou 
violação de direitos. Ou seja, adoção de crianças e 
adolescentes não é mais competência do Juiz de Famí-
lia. É do Juiz da Infância e da Juventude, haja ou não 
ameaça ou violação de direitos (hipóteses do artigo 
98).  
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Mas, quanto às demais hipóteses (guarda ou tu-

tela), se não há ameaça ou violação de direitos, nos es-
tritos termos do Estatuto, a competência é da Vara de 
Família. Se houver ameaça ou violação de direitos, a 
competência é da Vara da Infância e da Juventude (ver 
parágrafo único do artigo 148). 
 

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, 
ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o dispos-
to no Art. 209; 
 

Neste inciso, a expressão direitos coletivos (ver 
artigo 208) tem a ver com o que, a partir da Constitui-
ção Republicana de 1988, passou a ser conhecido co-
mo direitos difusos (direitos em que não se tem como 
identificar, desde logo, nas comunidades urbanas, ru-
rais e indígenas, cada um dos titulares desses direitos). 
Trata-se de mais uma condição alterativa do novo Or-
denamento Jurídico brasileiro.  
 

Antes, dizia-se que um Juiz não podia determi-
nar que o Poder Executivo criasse tal serviço, orde-
nasse ou executasse tal despesa, ou estruturasse tal ou 
qual estrutura administrativa. Entendia-se que o Poder 
Judiciário tinha o dever de respeitar a discricionarie-
dade administrativa do Poder Executivo. Perceba ago-
ra a distinção, leitor: 
 
1. O termo discricionário queria dizer arbitrário, em 

que quem pensa, quem quer, quem age, cria as 
próprias regras desse pensar, querer e agir.  
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2. Sob a Constituição Republicana, o termo discrici-
onário quer dizer que a coisa pública (a res publi-
ca) é administrada com discrição no pensar, no 
querer e no agir. Discrição quer dizer sensatez, si-
gnifica prudência, tem por base o discernimento. 

 
O caráter alterativo deste inciso IV consiste 

exatamente no discernimento/sensatez/prudência para 
mudar, transformar, alterar, com ações civis fundadas 
em interesses individuais e coletivos (de comunidades 
urbanas, rurais e indígenas), condutas arbitrárias de 
autoridades públicas que violam ou ameaçam direitos.  
 

Então, leitor, o que o juiz não podia antes fazer 
(determinar condutas alterativas ao detentor do Poder 
Executivo), hoje faz parte do dever do Poder Judiciá-
rio, quando provocado segundo os ritos previstos a 
partir do artigo 209 do Estatuto. Antes, o poder discri-
cionário tinha o sentido de fazer prevalecer o ponto de 
vista e as conveniências da burocracia. Hoje, com 
sensatez, prudência, discernimento, significa fazer 
prevalecer o ponto de vista, as conveniências (legais) 
das comunidades urbanas, rurais e indígenas. 
  

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entida-
des de atendimento, aplicando as medidas cabíveis; 
 

As irregularidades em entidades de atendimen-
to podem ser corrigidas em três possíveis circunstân-
cias previstas neste Livro II do Estatuto. O Livro II é o 
que prevê os meios para fazer valer as regras do Livro 
I e contém as sanções para os violadores daquelas re-
gras. Tudo sob a máxima de que  



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 399 

 
a todo direito correspondem meios sociais, administrativos e 
judiciais para assegurar esse direito.  

 
      Os meios sociais  
• São movidos pelas próprias corporações profissio-

nais que intervém, sob o código de ética de cada 
uma delas, para corrigir eventuais negligências, 
imprudências ou imperícias de assistentes sociais, 
psicólogos, médicos, pedagogos, advogados e ad-
ministradores. 

 
      Os meios administrativos  
• São movimentados pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o qual, por 
ter o poder de registrar as entidades de atendimen-
to (ver comentários ao artigo 91), tem o poder de 
polícia administrativa de cassar (negar) esse regis-
tro, em nível de direitos difusos. Em nível de direi-
tos individuais essas entidades são fiscalizadas 
quer pelo juiz, quer pelo promotor, quer pelo Con-
selho Tutelar, em função dos casos que atendem. 

 
• Pela Prefeitura, a qual emite alvará para o funcio-

namento dessas entidades e portanto tem o dever 
de fiscalizar nos termos das posturas municipais.  

 
• E também são acionados pelo Conselho Tutelar, o 

qual, nos termos do artigo 95, ao lado do promotor 
e do juiz, tem o poder de polícia administrativa 
(não confundir com poder da polícia) para fiscali-
zar essas entidades, em nível administrativo, sob o 
ponto de vista dos direitos individuais.  
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      Os meios Judiciais 
• São adotados quando esgotados os demais, ou co-

mo complementares aos anteriores, e postos em 
movimento através do ritual descrito no artigo 191 
e nos seguintes (ver comentário). 

 
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações 
contra norma de proteção a criança ou adolescentes; 
 

As penalidades são as sanções a que ficam su-
jeitos os violadores das regras do Livro I (e dos prin-
cípios constitucionais descritos no artigo 227 da Cons-
tituição Republicana).  
 
1. As mais graves violações, descritas como crimes, 

devem ser denunciadas à autoridade policial, para 
o inquérito que indicia o acusado, seguido da de-
núncia do Promotor de Justiça ao Juiz Criminal 
(notar bem, leitor, o Juiz Criminal e não o Juiz da 
Infância) e da eventual condenação do infrator às 
penas de detenção ou reclusão previstas nos arti-
gos 228 a 244 deste Livro II.   

 
2. As violações menos graves, sancionadas com mul-

ta (daí serem denominadas administrativas), estas 
sim, são julgadas e sentenciadas com as penas dos 
artigos 245 a 258 deste Livro II, pelo Juiz da In-
fância e da Juventude. Os interessados, que bus-
cam a punição prevista nesses artigos, põem a Jus-
tiça da Infância e da Juventude em movimento, 
formulando a petição prevista no artigo 194. 
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VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, 
aplicando as medidas cabíveis.  
 

As competências do Conselho Tutelar estão no 
artigo 136. Esse encaminhar, do inciso VII do artigo 
148, tem a acepção de peticionar, pois o Conselho Tu-
telar pode e deve aconselhar as pessoas a se encami-
nharem à Justiça (artigo 136, V), peticionando, elas 
mesmas, nos termos previstos no Estatuto ou em ou-
tras leis.  

 
O aspecto alterativo dessa norma consiste no 

fato de que a lei anterior, o revogado, abolido, extinto 
código de menores mandava comunicar ao também 
revogado, abolido, extinto juiz de menores, casos da 
competência daquele que era um juiz de exceção e que 
agia fora dos princípios gerais de Direito (daí, bastar-
lhe mera comunicação para começar a agir, ou mesmo 
prescindir de comunicação, pois agia... ex officio, pro-
vocando, ele mesmo, sua própria jurisdição).  

 
Hoje, não se comunica ao Juiz. Faz-se uma pe-

tição, mencionando o fato, invocando o Direito e ex-
pondo o pedido (com os rituais dos artigos 149, 155, 
165, 182, 191, 194, 212). As hipóteses desse encami-
nhamento peticionado pelo Conselho Tutelar são as 
dos incisos III, “b”, e X do artigo 136. Eventualmente, 
casos de mandado de segurança ou habeas corpus. 
Ver comentários. Essa legitimação para peticionar cria 
a exigência de que um conselheiro, ao menos, dentre 
os cinco, seja graduado em Direito, para que o Conse-
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lho opere em igualdade de condições técnicas com de-
legados, promotores e juízes. 
   

Observar atentamente para a circunstância de 
que o Conselho Tutelar é a autoridade autônoma para 
decidir se encaminha ou não encaminha tal ou qual 
tipo de caso ao juiz, mediante petição sempre. É im-
pertinente o juiz ou o promotor que querem obrigar o 
Conselho Tutelar a, compulsoriamente, fazer certos 
encaminhamentos e que pretendem fazer, dos conse-
lheiros, seus serviçais. O Conselho Tutelar é autôno-
mo (artigo 131) para decidir o que encaminha para 
promotor e juiz. E é o Conselho que vai controlar – 
atrvés dos freios e contrapesos previsto em lei, em 
procedimentos contraditórios - se promotor, e juiz, dão 
seguimento correto às petições a eles endereçadas, ou 
se engavetam por interesse ou sentimento pessoal, 
como sói acontecer com eventuais maus promotores e 
maus juizes.  

 
É evidente que todos esperamos dos Procura-

dores Gerais de Justiça e dos Tribunais, que providên-
cias para a correta capacitação de promotores e juizes 
sejam diligentemente levadas a efeito. Exatamente 
porque também queremos que conselheiros tutelares 
sejam permanentemente atualizados na correta aplica-
ção de seus deveres. Conhecendo seus limites, e os li-
mites das autoridades com que lidam na qualidade de 
ser o Conselho Tutelar uma autoridade pública colegi-
ada. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Quando se tratar de criança ou adoles-
cente nas hipóteses do Art. 98, é também competente a Justiça da 
Infância e da Juventude para o fim de: 
 

Esse, leitor, é o critério essencial da Justiça da 
Infância e da Juventude (com exceção da medida de 
adoção): Operar nas situações em que há ameaça ou 
violação de direitos da criança e do adolescente, situa-
ções essas esgotadas nas hipóteses do artigo 98 do Es-
tatuto (ver comentários). 
 

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou 
modificação da tutela ou guarda; 
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou 
materna, em relação ao exercício do poder familiar; 
e) conceder a emancipação nos termos da lei civil, quando falta-
rem os pais; 
f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa 
ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extra-
judiciais em que haja interesses de criança ou adolescente; 
g) conhecer de ações de alimentos; 
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos 
Registros de nascimento e óbito.  
 

Nos termos destas alíneas todas, o Juiz da In-
fância e da Juventude é competente para decidir sobre 
guarda e tutela quando há ameaça ou violação de di-
reitos. Se não há ameaça ou violação, a competência é 
da Vara de Família, o que leva os profissionais (assis-
tente social e advogado) encarregados do programa de 
colocação familiar ao dever de orientar e apoiar a fa-
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mília para que não haja ameaça ou violação e, portan-
to, as questões (por não terem o caráter infamante de 
alguém ter ameaçado ou violado direitos de cidadania) 
sejam resolvidas no âmbito da Vara de Família. Ver 
comentários ao artigo 22. 

 
Art. 149 - Compete à autoridade judiciária disciplinar, através 
de portaria, ou autorizar, mediante alvará: 
 
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacom-
panhado dos pais ou responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 
b) bailes ou promoções dançantes; 
c) boate ou congêneres; 
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão; 

 
Atentar, leitor, para a circunstância de que o 

Juiz é competente para disciplinar freqüência através 
de portaria ou expedir alvará para conceder entrada 
ou permanência, quando desacompanhados dos pais, 
de guardião ou de tutor (guardião e tutor são os dois 
possíveis responsáveis civis além dos pais). 
 

Se acompanhados de pais, guardião ou tutor, 
cabe a eles mesmos, nessa entrada ou permanência, 
dar sua autorização simbolizada por sua própria pre-
sença (não podem autorizar sem a presença física) 
junto aos filhos ou pupilos. Vale, nessa hipótese, o 
princípio do artigo 1.513 do Código Civil:  

 
É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou 

privado, interferir na comunhão da vida instituida em famí-
lia. 
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Notar que não cabe ao juiz disciplinar ou auto-

rizar essa entrada ou permanência em bares. Onde a 
lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. O 
Estatuto não trata de bares. Em bares, a entrada e per-
manência de crianças e adolescentes é livre e desim-
pedida. Comete crime o dono ou empregado que, no 
bar, vende, entrega, etc., bebida alcoólica a criança ou 
adolescente (ver artigo 243). Quem controla eventual 
prática de crime em lugares públicos, como bares, é... 
a polícia militar. 

 
Também não cabe portaria ou alvará de juiz 

para entrada e freqüência de crianças e adolescentes 
nesses locais, acompanhados dos pais. Quando o Esta-
tuto foi sancionado, um grupo de juizes da cidade de 
São Paulo, respeitáveis magistrados, no uso de suas 
prerrogativas legais, mas numa situação que muitos 
classificaram como de franca desobediência civil emi-
tiu uma Portaria conjunta, como se fosse lei, Portaria 
erga omnes (obrigatória para todos), proibida no pa-
rágrafo segundo deste artigo, regulamentando fre-
qüência de crianças e adolescentes nesses locais, 
mesmo acompanhados de pais e responsáveis. Recur-
sos foram interpostos na ocasião, remédio republicano 
contra eventuais formas de impunidade por corporati-
vismo. Correções, leitor, à histórica arrogância e auto-
cracia, não de autoridades individualmente considera-
das, mas do histórico sistema da anticidadania brasi-
leira. Contra as quais lutamos tendo como arma nossa 
Constituição Republicana e nosso Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Contra as quais combatem os juizes 
e os promotores... republicanos.  
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Como regra geral, o recurso às decisões do juiz 

com base neste artigo, é a apelação, como previsto no 
artigo 199. Mas, a todo eventual abuso do juiz, insis-
tindo em disciplinar tais situações excluídas por este 
inciso “I”, cabe mandado de segurança. Se houver in-
sistência, aplica-se a lei. Cabe representação à Corre-
gedoria do Judiciário e ou denúncia ao Conselho Na-
cional de Justiça. Ler comentário ao parágrafo único 
deste artigo para verificar que cabe ao responsável 
pelo estabelecimento ou pelo evento público, peticio-
nar ao Juiz, para que este possa individualizar caso a 
caso, as regras de freqüência.  
 

II - a participação de criança e adolescente em: 
 
a) espetáculos públicos e seus ensaios; 
b) certames de beleza.  
 

Notar a distinção fundamental: Neste inciso II 
tratamos de participação de crianças e adolescentes 
acompanhados ou não. Quer dizer, crianças e adoles-
centes só podem participar de certames de beleza, de 
ensaios e de espetáculos públicos que sejam discipli-
nados pelo Juiz através de portaria, ou se autorizados 
pelo Juiz. 
 

No que se refere à participação de criança e 
adolescente em espetáculos, atentar para as regras de 
trabalho do adolescente e para as regras de absoluta 
proibição do trabalho infantil no artigo 7º, XXXIII da 
Constituição Republicana. Ver comentários ao artigo 
60. 
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§ 1º - Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciá-
ria levará em conta, dentre outros fatores: 
 
a) os princípios desta Lei; 
b) as peculiaridades locais; 
c) a exigência de instalações adequadas; 
d) o tipo de freqüência habitual ao local; 
e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüên-
cia de criança e adolescentes; 
f) a natureza do espetáculo.  
 

Essas regras se explicam por si mesmas. Mas 
observar, com cuidado, leitor, o comentário ao pará-
grafo segundo a seguir. E mais um detalhe: Entre os 
“princípios desta Lei” está o da proibição de trabalho 
(artigo sétimo, XXXIII da Constituição) a todo aquele 
que tem menos de dezesseis anos (salvo na condição 
de aprendiz a partir dos quatorze). E cabe ao juiz auto-
rizar, ou não, a participação daquelas crianças que são 
expostas, como atrizes ou atores, em novelas e pro-
gramas de televisão. Se essa participação se caracteri-
za como trabalho, ela é constitucionalmente proibida. 
E, juiz, não pode desprezar proibição constitucional. 
 

§ 2º - As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão 
ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de 
caráter geral.  
 

Esta regra é de fundamental caráter alterativo. 
Ela muda, transforma, altera a antiga ditadura exerci-
da pelo juiz de exceção que havia sido o hoje extinto 
juiz de menores. Juiz ditatorial que age fora dos crité-
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rios legais, é juiz... de exceção. O Juiz não pode mais 
emitir Portaria como se esta fosse uma lei, contendo 
normas gerais para todos (não pode legislar erga om-
nes, como dizem solenemente, em latim, os juristas). 
Normas gerais sobre direitos de crianças e adolescen-
tes de comunidades urbanas, rurais e indígenas só as 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim dis-
põe o artigo 204, I da Constituição Republicana. 
 

O juiz só pode disciplinar a freqüência, ou au-
torizar, caso a caso, nas hipóteses previstas neste arti-
go 149. Então, para que seja possível essa normatiza-
ção caso a caso, o julgador deve receber uma petição 
do interessado. Os responsáveis pelo espetáculo ou pe-
los estabelecimentos interessados, devem peticionar.  
 

Se, peticionando ou não, deixarem de afixar 
placa visível que alerte o público infanto-juvenil sobre 
restrições de freqüência, poderão ser processados e 
punidos nos termos do artigo 252. Se negligenciarem 
ou permitirem a freqüência inadequada serão punidos, 
nos termos do artigo 258. 

 
Resta abordarmos um aspecto de tudo isso: 

Quem fiscaliza os estabelecimentos e os espetáculos 
cuja freqüência é regulamentada pelo juiz. Em muitos 
municípios (âmbito em que vivem as pessoas) e em 
muitas comarcas (âmbito em que operam os juízes), a 
percepção menorista continuou a vigorar, apesar da 
mudança de paradigma levada a efeito com o Estatu-
to.  
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E, nesse enfoque menorista (que muitos bacha-
réis, pedantemente, gostam de chamar de menoril), de-
legados, juízes e promotores mal informados passaram 
a ver, nos conselheiros tutelares, não a autoridade 
que, segundo o Estatuto, determina condutas e requisi-
ta serviços. Mas meros sucessores dos antigos, obsole-
tos e extintos comissários de menores. Os comissários 
é que, recebendo ordens de seu chefe, o juiz de meno-
res, fiscalizavam esses locais. 

 
Então, muitos juízes se habituaram a desprezar 

o status de autoridade dos conselheiros que determi-
nam condutas e requisitam serviços em colegiado. E 
passam a dar-lhes ordem para fiscalizar bares, estádi-
os, bailes de carnaval, shows, etc. Ao fazer isso, tais 
juízes estão criando competência não prevista em lei 
para os conselheiros (entre as competências do Conse-
lho Tutelar, como autoridade colegiada – artigo 136 – 
não consta a de fiscalizar tais estabelecimentos ou ser 
auxiliar judiciário).  Ocorre que, ou praticamos o prin-
cípio constitucional da legalidade (ninguém será o-
brigado a fazer, nem deixar de fazer coisa alguma 
senão em virtude de lei), ou continuará campeando a 
autocracia, a arrogância e o desprezo pelo modo de 
viver republicano. 

 
A lei (o Estatuto) diz textualmente, no artigo 

95, que o juiz, o promotor e o conselho tutelar fiscali-
zam as entidades de atendimento previstas no artigo 
90. Bares, casas de espetáculos, boates e afins, não 
são entidades previstas no artigo 90 do Estatuto. No 
artigo 131 pusemos que o Conselho tutelar é órgão 
autônomo, e não, auxiliar do juiz. Pusemos expressa-
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mente que o conselho é órgão não jurisdicional. Os 
auxiliares do juiz (num órgão jurisdicional), leitor, são 
regidos pelo artigo 151 e cabe, a eles, receber as or-
dens do magistrado, pois são subordinados à autorida-
de judiciária. 

 
Fiscais naturais desses estabelecimentos são as 

instâncias que expedem alvará para que funcionem: A 
prefeitura, no âmbito administrativo, tem o dever de 
manter fiscais junto a esses estabelecimentos. Eles de-
vem verificar, administrativamente, se as regras legais 
são obedecidas. Inclusive se as placas de aviso estão 
corretamente dispostas para alerta ao público. E o 
Juiz, no âmbito judicial, tem o dever de fiscalizar, 
através de seu corpo de auxiliares, se suas regulamen-
tações são cumpridas. À Polícia Militar cabe fiscalizar 
em termos de segurança pública, caso por exemplo 
de prevenir e dar flagrante em quem vende bebidas al-
coólicas para crianças e adolescentes. 

 
Juizes que insistirem em desrespeitar a autori-

dade administrativa do Conselho Tutelar, coisa rara, 
devido à altíssima competência do Judiciário brsileiro, 
e que eventualmente queiram transformar os conse-
lheiros em seus auxiliares, com violação do princípio 
da legalidade, devem ser denunciados à Corregedoria 
do Judiciário, órgão previsto em lei para as correições 
no âmbito Judicante. Podem ser também denunciados 
ao Presidente do Tribunal de Justiça, como chefe má-
ximo do Poder Judiciário Estadual. Em caso de even-
tuais atitudes corporativas, contra a lei, cabe, natural-
mente, denúncia ao Conselho Nacional de Justiça, alta 
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instância instituída para o ajuste do Poder Judiciário 
aos princípios constitucionais. 
 

Seção III - Dos Serviços Auxiliares 
 
Art. 150 - Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua pro-
posta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe 
interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e 
da Juventude.  
 
Art. 151 - Compete à equipe interprofissional, dentre outras 
atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, forne-
cer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na 
audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamen-
to, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a 
imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a 
livre manifestação do ponto de vista técnico. 
 

Essas regras corrigem obsoletas formas de 
concentrar problemas sociais na função Judicante. 
Antes, a então chamada equipe técnica do Juiz opera-
va basicamente nos depósitos públicos para menores. 
Era a famosa retaguarda do juiz. O magistrado ficava 
na frente recebendo os casos que lhe eram apresenta-
dos. As crianças eram depositadas na retaguarda do 
juiz e os serviços auxiliares não passavam de uma bu-
rocracia. Tomava conta de crianças e fazia o estudo de 
caso para o juiz decidir qual o destino a ser dado aos 
depositados que recebiam o infamante rótulo de... me-
nores. (Ser menor na relação pais/filhos não é infa-
mante. Mas estender essa menoridade privada à di-
mensão pública, permitindo intervenção inquisidora 
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do Estado na vida e na família da pessoa... é infaman-
te). 
 

Hoje, buscam-se as três vias de atenção (soci-
al/administrativa/judicial), com o Estado intervindo, 
quando necessário, de forma seqüencial (ou seja, pri-
meiro a opção socialmente informal, seguida da admi-
nistrativamente formal e finalmente, da judicialmente 
ritual). A máxima a seguir é a de que só tem um direi-
to, aquele que tem acesso aos meios sociais, adminis-
trativos e judiciais, para assegurar esse direito. En-
tão: 
 
1. a primeira opção, que era feita por equipe subordi-

nada ao juiz, agora é feita por profissionais livres 
(assistente social, advogado, psicólogo, pedago-
go), senhores de seu saber profissional, em pro-
gramas de proteção municipais, sem intervenções 
de autoridades públicas. Por exemplo: assistente 
social e advogado contratados ou pagos pelo mu-
nicípio orientam, informalmente avós, tios e outros 
parentes para assumirem a tutela ou guarda de cri-
ança, fazendo, se for o caso, a critério da família, a 
petição prevista no artigo 165 do Estatuto. 

 
2. A segunda é administrativa, para fazer valer a 

primeira que eventualmente não haja sido cumpri-
da ou haja sido executada de forma irregular. A in-
tervenção dessa via administrativa é aquela em que 
a autoridade pública é o Conselho Municipal em 
termos de direitos difusos (ver comentários ao ar-
tigo 88, II) e o Conselho Tutelar, em termos de di-
reitos individuais (ver comentários ao artigo 136). 
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O Conselho Municipal, por exemplo, cria o pro-
grama de colocação familiar (artigo 90, III do Es-
tatuto) garantindo recursos do Fundo para remune-
ração de assistente social e advogado e acolhimen-
to, sob a forma de guarda, de criança cujos pais es-
tão em dificuldade. E o Conselho Tutelar, se ne-
cessário, requisita que essa prestação de serviço 
especializado seja feita, em caso de não oferta ou 
oferta irregular do atendimento. 

 
3. A terceira é aquela em que se faz uma petição ju-

dicial e o juiz, para julgar, conta com uma equipe 
de auxiliares (oficial de justiça para cumprir man-
dados judiciais, eventuais comissários para servi-
ços auxiliares e profissionais como assistente soci-
al e psicólogo, que adotam providências sociais e 
psicológicas, produzem laudos e executam perí-
cias, para que o julgador tenha elementos científi-
cos de convicção para melhor julgar nos termos da 
petição inicial). No mesmo exemplo dado, nos 
itens 1 e 2, o juiz recebe a petição prevista no arti-
go 165 e instaura o devido processo legal, contan-
do com sua equipe para eventuais perícias, man-
dados de busca e demais fins processuais. 

 
A diferença básica, portanto, é que:  
 
1. Os profissionais livres não estão subordinados à 

prestação de contas de sua livre manifestação do 
ponto de vista técnico (a não ser que haja impru-
dência, negligência ou imperícia), nem à produção 
de relatórios burocráticos sobre seu trabalho técni-
co-profissional (embora possam também produzir 
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perícias e laudos, necessariamente escritos, quando 
necessário).  

 
2. Os profissionais que compõem a equipe auxiliar 

do juiz trabalham sempre sob a supervisão e su-
bordinação judicial e o que fazem é a produção de 
laudos e perícias, além de ações auxiliares (os as-
sistentes sociais, por exemplo, providenciam o que 
consta dos incisos III e V do artigo quarto, da lei 
8.662 de 1993), destinadas aos fins de um julga-
mento em ação.  

 
Notar, leitor, que Conselho Tutelar não é auto-

ridade que subordina profissionais como o juiz. O Juiz 
subordina os profissionais de sua equipe. Conselho 
Tutelar, órgão autônomo, requisita a ação profissional 
quando necessário (artigo 136, III “a” do Estatuto). 
Mas essa intervenção profissional sob requisição do 
Conselho não tem o caráter de perícia ou produção de 
laudo, mas sim, de orientação e apoio livre e incondi-
cional do profissional especializado a quem dessa ori-
entação e desse apoio necessita. 

 
Observar ainda que é legalmente insustentável 

o eventual desvio praticado por juizes que, em vez de 
dar ordens a seu oficial de justiça para mandados, bus-
cas e apreensões, a seus eventuais comissários, para 
serviços auxiliares diversos, e aos profissionais de sua 
equipe auxiliar, para apoios sociais e psicológicos (por 
exemplo, para fiscalizar espetáculos, estádios, bailes), 
determina que conselheiros tutelares façam as vezes 
desses auxiliares do juizado.  
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Veja, leitor, as definições: “Laudo é o relatório 
contendo a exposição por escrito das conclusões a que 
chegou o perito”. “Perícia é a investigação, a pesquisa, 
a averiguação feita por perito”. Estudo de caso social é 
apresentado ao juiz sob a forma “de laudo”, ou por as-
sistente social de sua equipe auxiliar, ou requisitado 
pelo juiz a assistente social do Executivo. Juizes (e até 
mesmo promotores) que pretendem que conselheiro 
tutelar apresente relatório, cometem o equívoco de 
querer impor a conselheiro, que execute função... de 
perito, coisa que conselheiro tutelar... não é. 

 
Por outro lado, Juiz não pode determinar a 

conselheiro fazer algo, se esse conselheiro não é parte 
do processo. Se esse conselheiro não exerce o direito 
de exercer o contraditório. Se esse conselheiro, leitor, 
não tem como exercer o direito de dizer, no devido 
processo legal, que o juiz – principalmente levando-se 
em conta a elevadíssima magistratura que exerce - não 
tem poder de obrigar ninguém a fazer, nem deixar de 
fazer coisa alguma, senão em virtude de lei (princípio 
da legalidade, que pusemos no artigo quinto, II da 
Constituição Republicana).  

 
Não consta das competências do Conselho Tu-

telar, ser auxiliar do juiz, pois o juiz tem seu próprio 
corpo de auxiliares. Se não tem, não é o conselheiro 
(que é ele mesmo, conselheiro, uma autoridade que 
determina condutas) que vai ser determinado por outra 
autoridade pública para agir como auxiliar de outrem 
(conselheiro não tem competência autônoma, age, em 
colegiado, no Conselho). 
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Essa eventual atitude de jovens juizes - respei-
táveis agentes públicos sempre, em sua alta magistra-
tura - que aceitam e seguem praxes obsoletas de ve-
lhos cartórios judiciais (geralmente por falta de capa-
citação adequada), caracteriza-se como claro crime de 
prevaricação (artigo 319 do Código Penal): 
 
1. por desrespeito à autonomia do Conselho Tutelar 

(artigo 131 do Estatuto),  
2. por pretender forçar conselheiros à usurpação de 

função pública (crime descrito no artigo 328 do 
Código Penal),  

3. e por se fundar apenas no sentimento pessoal do 
magistrado.  

 
Os Conselhos Tutelares dos cinco mil quinhen-

tos e tantos municípios brasileiros  
• contam com as Corregedorias do Judiciário 

para ajustar a conduta dos juizes equivoca-
dos às regras do Estatuto.  

• Contam (e a eles devem denunciar) com os 
Presidentes dos Tribunais de Justiça, aos 
quais não interessa, não pode interessar, no 
âmbito do Poder que presidem, a presença 
de juizes não republicanos, juizes de exce-
ção proibidos no artigo quinto, XXXVII da 
Constituição Republicana.  

• E contam com o Conselho Nacional de Jus-
tiça, ao qual devem denunciar, para corre-
ções da própria corporação judiciária que 
eventualmente apóie os juízes de primeira 
instância (os jovens por inexperiência, os 
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velhos por contumácia) nessa eventual im-
propriedade anti-republicana. 

 
  
CAPÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS 
 
Seção I - Disposições Gerais 
 
Art. 152 - Aos procedimentos regulados nesta lei aplicam-se sub-
sidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual 
pertinente.  
 

Com esta regra pusemos fim àquela percepção 
obsoleta do menorismo que abolia princípios gerais de 
Direito para o mundo infanto-juvenil. Este artigo 152, 
que tem a seu lado o princípio que pusemos no artigo 
3° do Estatuto, diz expressa e claramente que os prin-
cípios gerais de Direito procedimental devem ser apli-
cados sempre que as regras específicas do Estatuto fo-
rem insuficientes. 
 

Aliás, leitor, esta regra supõe exatamente um 
dos mais importantes princípios gerais de Direito que 
é o seguinte: Todo princípio geral é aplicável como 
regra geral, em todas as circunstâncias em que ele é 
necessário, desde que inexista regra específica para si-
tuações especiais, e igualmente desde que essa especi-
ficidade também se baseie em princípios de cidadania.  
 

As regras do Estatuto são específicas para a si-
tuação especial de prioridade absoluta a crianças e 
adolescentes, nas esferas do Direito Constitucional, 
dos Direitos Criminal e Civil, do Direito Administra-
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tivo, do Direito Tributário, e assim por diante. Nessas 
mesmas esferas, se a regra específica do Estatuto é in-
suficiente, aplicam-se as normas gerais de cada um 
desses âmbitos (constitucional, civil, criminal, admi-
nistrativo, tributário, etc.). 
 

Art. 153 - Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a 
procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judici-
ária poderá investigar os fatos e ordenar de oficio as providênci-
as necessárias, ouvido o Ministério Público. 
 

Notar, leitor, que um dos princípios gerais é o 
de que quem legisla é o Legislativo, quem executa e 
faz executar é o Executivo e quem julga é o Judiciário. 
Então, o Juiz não está aqui autorizado a criar norma 
geral como se fosse legislador. Não. O que ele faz é 
não abandonar a busca da verdade, diante da impossi-
bilidade de investigar o fato concreto, objeto de ação 
específica, com as regras específicas do Estatuto, ou 
gerais da legislação processual correspondente (civil, 
criminal, administrativa, etc.).  
 

Deve investigar o fato (estamos tratando de re-
gra apenas e exclusivamente para investigar o fato e 
não para outros fins) e seguir os procedimentos previs-
tos no Estatuto. Notar também que o advogado, se-
gundo a regra do artigo 206, deve sempre se manifes-
tar para garantir o princípio constitucional (artigo 227, 
III, IV, da Constituição) da igualdade na relação pro-
cessual: sempre que o promotor se manifesta, mani-
festa-se também o advogado da criança ou do adoles-
cente. Além, evidentemente, de o advogado manifes-
tar-se nas hipóteses em que o terceiro imparcial, o 
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juiz, eventualmente conduzir o processo fora das re-
gras do devido processo legal. 
 

 Art. 154 - Aplica-se às multas o disposto no Art. 214.  
 

Esta é uma regra específica criada para substi-
tuir norma geral, em matéria jurídica. Nos termos do 
Estatuto, as multas não vão para o Tesouro Público, 
para uso geral. Vão para o Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, controlado pela pre-
feitura e por organizações representativas da popula-
ção, para serviços que executam os programas do 
artigo 90 (ver comentários). Já houve juízes que desti-
naram as multas para programa específico, para enti-
dade específica. Esses juízes violaram a norma cogen-
te, obrigatória do Estatuto. As multas vão, obrigatori-
amente, para... o Fundo Municipal.  

 
Muitos cidadãos dos Conselhos Municipais se 

intimidam diante de magistrados que eventualmente 
violam a regra. Não devem se intimidar. Devem de-
nunciar à Corregedoria do Judiciário, o juiz que assim 
vier a... prevaricar (crime do artigo 319 do Código Pe-
nal) por desviar, contra a lei, para outro destino, 
multas que a lei diz destinarem-se ao Fundo Munici-
pal.  
 

Seção II - Da Perda e da Suspensão do Poder familiar  
 
Art. 155 - O procedimento para a perda ou a suspensão do poder 
familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de 
quem tenha legítimo interesse.  
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Considerar aqui que só se vai ao Ministério 
Público em situações excepcionais. A regra geral é a 
que proíbe interferência do Estado na comunhão de 
vida instituída pela família (artigo 1.513 do Código 
Civil). Nas comunidades urbanas, rurais e indígenas, 
nossos problemas familiares e comunitários são resol-
vidos, de preferência, sem que haja a intervenção de 
autoridade pública. Perda e suspensão do poder fami-
liar é uma dessas circunstâncias: A norma básica, co-
mum, regular, da cidadania, em questões de família, se 
faz através das regras constantes do Código Civil, na 
parte em que ele regula o Direito de Família.  

A primeira regra é, nas comunidades urbanas, 
rurais e indígenas (sendo que, para estas, a aldeia é o 
próprio ambiente familiar de seus membros, numa es-
trutura de parentesco muito diversa da do europeu co-
lonizador): 
 

Código Civil: 
Art. 1.513 – É defeso a qualquer pessoa, de direito   
público ou privado, interferir na comunhão de vida  
instituida pela família. 

 
Quer dizer, cabe aos próprios familiares adotar 

as providências para a solução de seus problemas com 
a garantia de seu direito à privacidade, à intimidade, à 
dignidade (e conseqüentemente à não institucionaliza-
ção física de seus membros, à não coletivização de 
seus filhos e à não massificação de sua condição fami-
liar).  
 

A segunda regra é: Se os filhos, por algum 
problema identificável na intimidade da família, não 
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podem ou não devem ficar sob a guarda e ou tutela de 
pai e mãe, cabe aos próprios pais decidir quem exerce-
rá a guarda de fato dos mesmos, sem formalidades es-
tatais. Pai e mãe é que sabem se, quando, como, por 
quanto tempo, filho vai morar com os avós, tios, etc. E 
eles mesmos (pai e mãe) é que decidem quando entrar 
com petição judicial, se for o caso de mudança da 
guarda de Direito. Isso, leitor, perante a Vara de Fa-
mília, porque não há a ameaça ou a violação de direi-
tos previstas no artigo 98 do Estatuto. 
 

A terceira regra é: Se os pais não puderem, ou 
não se julgarem em condições de exercer, no âmbito 
do Poder familiar, a tutela dos filhos, as opções civis 
são as constantes das seguintes regras: 
 

Código Civil: 
Artigo 1.729 – O direito de nomear tutor compete aos  
pais, em conjunto. 

 
Artigo 1.731 – Em falta de tutor nomeado pelos pais  
incumbe a tutela aos parentes consangüíneos do  
menor (aqui, leitor, em Direito de Família, é “menor”  
mesmo, com o significado civil de civilmente “inca- 
paz”), por esta ordem:  

 
I – Aos ascendentes, preferindo o de grau mais próxi 
mo ao mais remoto.  
 
II – Aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os    
mais próximos aos mais remotos e, no mesmo grau,  
os mais velhos aos mais moços; em qualquer dos  
casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a  
exercer a tutela em benefício do menor. 
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O que dizemos, portanto, com este artigo 155, 
é: Os avós, e os parentes legitimados pelo artigo 
1.731, por serem detentores de legítimo interesse, de-
vem fazer a petição prevista no artigo 155, seguindo 
os demais procedimentos (com a necessária interven-
ção de advogado, nos termos da linha de ação chama-
da proteção jurídico-social do artigo 87, V). Isso, lei-
tor, quer na Vara de Família, se não houver ameaça ou 
violação de direitos, quer perante a Vara da Infância e 
da Juventude, se (nos termos do parágrafo único do ar-
tigo 148) ameaça ou violação forem constatadas. 
 

Na ausência da ação prevista em norma geral 
de Direito de Família, cabe a intervenção do Ministé-
rio Público, respeitados os direitos previstos no artigo 
1.513 do Código Civil para a garantia da intimidade, 
da privacidade, da dignidade que só se exercem com o 
absoluto respeito pelo princípio constitucional (artigo 
227 da Constituição) da convivência familiar, e aos 
padrões culturais das comunidades urbanas, rurais e 
indígenas.  

 
A decretação de perda ou de suspensão do Po-

der familiar é condição essencial para que se substitua 
a tutela de pai e mãe por tutela de parente ou estranho. 
Ver artigo 36 do Estatuto. 
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Art. 156 - A petição inicial indicará: 
 
I -   a autoridade judiciária a que for dirigida; 
II -  o nome, o estado civil, a profissão e a residência do reque-
rente e  
       do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de 
pedido    
       formulado por representante do Ministério Público; 
III - a exposição sumária do fato e o pedido; 
IV - as provas que serão produzidas, oferecendo desde logo, o rol 
de  
       testemunhas e documentos.  
 
Art. 157 - Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, 
ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder fami-
liar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da 
causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, 
mediante termo de responsabilidade.  
 
Art. 158 - O requerido será citado para, no prazo de dez dias, 
oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzi-
das e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverão ser esgotados todos os meios 
para a citação pessoal.  
 
Art. 159- Se o requerido não tiver possibilidade de constituir ad-
vogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, pode-
rá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual 
incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a 
partir da intimação do despacho de nomeação.  
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Esse advogado dativo não é mais, diante da re-
gra do artigo 87, V, (ver comentário), o causídico que 
exerce, como se fosse caridade, filantropia, beneme-
rência, o munus publico previsto no Estatuto da OAB. 
Não. Hoje o profissional garante direitos sob a inspi-
ração, o estímulo, a indução, a garantia de meios fi-
nanceiros da política pública. Para tanto, ele deve 
constar de uma lista prevista pelo programa de orien-
tação e apoio sócio-familiar (artigo 90, I do Estatuto), 
como advogado devidamente capacitado (os recursos 
para capacitação devem compor o orçamento que fi-
nancia o programa) para fazer valer as regras do Esta-
tuto. 
 

Deve ser remunerado com os recursos do Fun-
do Municipal (ver comentário ao artigo 88, IV), recur-
sos esses exatamente destinados basicamente à remu-
neração de profissionais, para substituir as antigas prá-
ticas institucionalizadoras, massificantes e coletivas 
do revogado código de menores. O Fundo é composto 
pelos recursos para as necessidades dos programas do 
artigo 90 (tais necessidades são basicamente para re-
munerar profissionais, para capacitá-los, para criar 
técnicas locais de ação, para material de consumo, 
móveis, etc.).  
 

A garantia da remuneração pública ao profissi-
onal capacitado, sob seu código de ética profissional 
(assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado) é 
uma forma de financiamento fundamental prevista no 
Estatuto. Através dela, se logra diluir problemas soci-
ais e evitar a concentração de problemas sociais com 
os obsoletos usos, costumes, hábitos da benemerência, 
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da caridade, da filantropia, seja em comunidades ur-
banas, rurais ou indígenas. 
  

Art. 160 - Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará 
de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de do-
cumento que interesse à causa, de oficio ou a requerimento das 
partes ou do Ministério Público.  
 
Art. 161 - Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária 
dará vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo 
quando este for o requerente, decidindo em igual prazo.  
 
§ 1º - Havendo necessidade, a autoridade judiciária poderá de-
terminar a realização de estudo social ou perícia por equipe in-
terprofissional, bem como a oitiva de testemunhas.  
 
§ 2º - Se o pedido importar em modificação de guarda, será obri-
gatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou ado-
lescente.  
 
Art. 162 - Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará 
vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quan-
do este for o requerente, designando, desde logo, audiência de 
instrução e julgamento.  
 
§ 1º - A requerimento de qualquer das partes, do Ministério Pú-
blico, ou de oficio, a autoridade judiciária poderá determinar a 
realização de estudo social ou, se possível, de perícia por equipe 
interprofissional.  
 
§ 2º - Na audiência, presentes as partes, e o Ministério Público, 
serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer 
técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se 
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sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, 
pelo tempo de vinte minutos cada um, prorrogável por mais dez.   
A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade 
judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no 
prazo máximo de cinco dias.  
 
Art. 163 - A sentença que decretar a perda ou a suspensão do 
poder familiar será averbada à margem do registro de nascimen-
to da criança ou adolescente.  
 
Seção III - Da Destituição da Tutela 
 
Art. 164 - Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento 
para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que 
couber, ao disposto na seção anterior.  
 
Seção IV - Da Colocação em Família Substituta 
 
Art. 165 - São requisitos para concessão de pedidos de colocação 
em família substituta: 
 

Não se deve perder de vista que “colocação em 
família substituta” é condição realizada sob três possí-
veis formas: Ou através da guarda, ou da tutela, ou da 
adoção. Não existe, leitor, no Direito brasileiro, aquela 
figura que vez ou outra aparece como novidade por aí 
afora: a da família acolhedora, ou coisa equivalente.  
 

A criança e o adolescente não vão generica-
mente para uma família que os acolhe. Não. A técnica 
que dilui problemas sociais é a que institui o dever da 
guarda, ou o dever da tutela (a tutela inclui o dever da 
guarda) por uma pessoa individualizada, que assume, 
em relação àquela criança ou àquele adolescente, um 
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dos atributos do Poder familiar que é acolhê-lo como 
seu dependente (ver artigo 33) e prestar-lhe assistência 
material, moral e educacional.  
 

Como extensão, essa criança ou esse adoles-
cente acolhido sob a forma da guarda ou da tutela, 
seja em comunidades urbanas, rurais, ou indígenas, 
passa à convivência familiar de seu guardião ou de seu 
tutor. Valem aqui os comentários feitos ao artigo 155. 
 

Na hipótese da adoção, é essencial a decreta-
ção da perda do Poder familiar de pai e mãe. O ado-
tante assume, em sua integralidade o poder familiar 
em relação à criança ou ao adolescente, os quais pas-
sam a ser seu filho ou filha sem adjetivos. Não adota-
dos. Mas... filho, filha. Ver comentário ao artigo 39 e 
47. 
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I - qualificação completa do requerente e de seu eventual cônju-
gue, ou companheiro, com expressa anuência deste; 
 
II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu côn-
juge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especifican-
do se tem ou não parente vivo; 
 
III - qualificação completa da criança ou do adolescente e de seus 
pais, se conhecidos; 
 
IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexan-
do, se possível, uma cópia da respectiva certidão.  
 
V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimen-
tos relativos à criança ou adolescente.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em se tratando de adoção, observar-se-
ão também os requisitos específicos.  
 
Art. 166 - Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou 
suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamen-
te ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser 
formulado diretamente em cartório, em petição assinalada pelos 
próprios requerentes.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de concordância dos pais, 
eles serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante 
do Ministério Público, tornando-se por termo as declarações.  
 
Art. 167 - A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento 
das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de 
estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, 
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decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no 
caso de adoção, sobre o estágio de convivência.  
 
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 cinco dias, 
decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.  
 
Art. 169 - Nas hipóteses que a destituição da tutela, a perda ou a 
suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da me-
dida principal de colocação em família substituta, será observado 
o procedimento contraditório previsto nas seções II e III deste 
capítulo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A perda ou a modificação da guarda 
poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, obser-
vado o disposto no Art. 35.  
 
Art. 170 - Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o dis-
posto no Art. 32, e, quanto à adoção, o contido no Art. 47.  
 
Seção V - Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente  
 

Começa aqui, leitor, um belo capítulo alterati-
vo da história jurídica brasileira e ibero-americana. O 
Brasil partiu à frente do movimento continental para 
mudar, transformar, alterar a velha doutrina da situa-
ção irregular do menor, para a moderna doutrina da 
cidadania da criança e do adolescente, também co-
nhecida como doutrina da proteção integral (proteção 
integral de todos, anciãos, adultos, adolescentes e cri-
anças, com prioridade absoluta para estes dois últi-
mos). 
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O obsoleto rótulo de menor em situação irre-

gular resultou de uma renúncia dos juristas ao conhe-
cimento interdisciplinar (compartilhado por cosmólo-
gos, antropólogos, geneticistas, psicólogos, juristas) 
que busca desvendar o desenvolvimento humano (de 
passadas comunidades urbanas, rurais, indígenas, ru-
mo às comunidades interplanetárias) como conjunto 
holístico do desenvolvimento universal. Daí, Direito... 
do Desenvolvimento Humano. 
 

Ao longo do século XXI, leitor, com ênfase al-
terativa, estamos construindo, coletiva e difusamente, 
o inovador, criativo, heurístico Direito do Desenvol-
vimento Humano. Disciplina que nos permite abordar 
a convivência do ser humano como emanação cósmica 
que se encerra em explosão ou, no dizer do ultracitado 
T. S. Eliot (em “The Hollow Men”), termina em ge-
mido. Ver, leitor, comentários ao artigo sexto. O Esta-
tuto da criança urbana, rural, indígena, resulta desse 
esforço abrangente e compõe a saga pelos direitos 
humanos, pelo bom trato, pela cidadania, pelo bem 
comum. 
 

Mas antes, era mais conveniente para a auto-
cracia menorista aplicar difusamente, o princípio da 
incapacidade absoluta presumida a crianças e adoles-
centes (rotulados como menores), do que investigar, 
caso a caso, de forma respeitosa, individualizadora, 
digna, a real capacidade constatada de cada um. Seja 
nas comunidades urbanas, nas rurais e nas indígenas. 
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O resultado foi a brutal concentração de pro-
blemas sociais, através de intervenções judiciais pre-
vistas: 
 
1. no Código de Menores brasileiro de 1927 (conce-

bido com o país em estado de sítio), que adotou, 
para impor essas intervenções, os rótulos de meno-
res “expostos”, “abandonados”, “vadios”, “mendi-
gos”, “libertinos” e “delinqüentes”.  

 
2. E, em 1979, com o código de menores da ditadura 

militar, que substituiu a pluralidade daqueles rótu-
los por um só: menores em situação irregular (vá-
lido para crianças e adolescentes vítimas ou viti-
madores). 

  
Nesta Seção V, o leitor pode verificar que o 

Estatuto trata da “apuração de ato infracional atribuído 
a adolescente”. Não há mais nem o rótulo infamante 
oficial de “menor delinqüente” de 1927, nem o rótulo 
eufemístico oficial de “menor em situação irregular” 
de 1979. Não. No Estatuto tratamos da coisa como ela 
é, descrevendo-lhe a condição de forma precisa, corre-
ta, honesta.  
 

Estamos tratando nesta Seção V de adolescente 
ao qual se atribui quer dizer, ao qual se imputa (atri-
buir quer dizer imputar) um ato, uma conduta moral-
mente qualificada, que não é boa, não é elogiável mas, 
sim, que é má, que é reprovável, e portanto, definida 
na lei como crime ou como contravenção (ver artigo 
103).  

 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 432 

Nessa condição, deve o acusado, responder por 
ela, ele que é responsável na exata medida de sua ca-
pacidade real (e não daquela incapacidade presumida) 
de formular juízos próprios, como consta do artigo 12, 
e nos termos do artigo 40 da Convenção dos Direitos 
da Criança de 1989 (ver comentários ao título III). 
 

A conseqüência de tudo isso, leitor, é um pro-
fundo respeito das regras do Estatuto pelo saber pro-
fissional de assistente social, de psicólogo, de pedago-
go, de antropólogo, de médico, de advogado, de admi-
nistrador. E de outros profissionais qualificados que 
componham a percepção interdisciplinar. Para que se-
jam apurados fatos que integram graves problemas 
sociais, cuja percepção, concepção, abordagem, sejam 
importantes para encaminhar solução, seja nas comu-
nidades urbanas, rurais ou indígenas. 
 

Art. 171 - O adolescente apreendido por força de ordem judicial 
será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.  

 
A observação básica para o conteúdo desta re-

gra é a concepção alterativa em que não se recolhem 
mais acusados em depósitos públicos concentradores 
de problemas sociais, violando o direito à identidade, 
ao respeito, à privacidade, à intimidade, à dignidade 
do acusado. Não. A regra de cidadania é apresentar o 
acusado a uma autoridade individualizada, pois essa 
apresentação pessoal, respeitosa, digna dilui proble-
mas sociais, em vez de concentrar problemas através 
da institucionalização pessoal, da massificação e da 
coletivização burocrática.  
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A regra, pois, é: Se houver ordem judicial 
(com o juiz fundamentando na lei atual, não no código 
de menores, sua ordem), o acusado será apresentado 
ao juiz e não, recolhido a um depósito público seja 
qual for o rótulo que se dê a esse depósito (geralmen-
te, o nome rotulador, quando existe, é sigla burocráti-
ca: UAP, UIP, NAI, CRIAM, FONACRIAD, etc.). 
Estamos tentando recuperar, leitor, antigos valores re-
presentados pela mesma regra dos antiqüíssimos juris-
consultos romanos, que se mostra mais eloqüente 
quando dita em latim: reus sacra res est (a pessoa do 
réu é coisa sagrada).  
 

Quem deixa de apresentar o acusado ao juiz, 
quando este determina sua prisão, e o recolhe em mas-
sificadores depósitos, viola essa regra e pratica o cri-
me descrito no parágrafo único do artigo 230: 
 

Art. 230 - Privar a criança ou o adolescente de sua  
liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em  
flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem  
escrita da autoridade judiciária competente: 
 
Pena – detenção de seis meses a dois anos.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Incide na mesma pena  
aquele que procede à apreensão sem observância das  
formalidades legais. 

 
Atenção para o fato de que determinar a apree-

ensão sem a observância da formalidade legal indivi-
dualizadora de apresentação à autoridade judiciária, 
também faz do juiz um infrator dessa regra. O juiz de-
ve ser denunciado à Corregedoria do Judiciário, para 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 434 

para responder pelos crimes descritos nos artigos 230 
ou 234 do Estatuto (ver comentário). 
 

Procedimento altamente alterativo, leitor, para 
a correção desse tipo de desvio: Eventuais violações 
devem ser energicamente denunciadas à Corregedoria 
do Poder Judiciário para abertura de processo contra o 
magistrado. E denúncia ao Conselho Nacional de Jus-
tiça para que este delibere visando à correção que 
deva ser feita no âmbito da Justiça Juvenil. Tudo, em 
respeito aos direitos humanos, ao bom trato, à cidada-
nia de adolescentes das comunidades urbanas, rurais e 
indígenas. 
 

Art. 172 - O adolescente apreendido em flagrante de ato infraci-
onal será, desde logo, encaminhado à autoridade policial compe-
tente.  
 

No mundo da cidadania, o normal, o regular, o 
usual é que as pessoas circulem pelos espaços públi-
cos ou vivam no recesso da propriedade particular sob 
o princípio da incolumidade pública. Essa incolumi-
dade significa não ser molestado  
 
1. pela prática alheia de contravenções (quer dizer, 

não ser molestado por ruídos, por fumaça, por gri-
taria, por violação de seu sossego, por vadiagens, 
mendicância, constrangimentos, ameaças)  

 
2. ou pela prática de crimes (ou seja, não ser alvo de 

violência por bando ou quadrilha, agressão, maus-
tratos, furto, roubo, perigo de vida).  
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Todos, anciãos, adultos, adolescentes ou crian-
ças têm o direito de fazer o uso de sua liberdade públi-
ca. Mas ninguém, ancião, adulto, adolescente ou cri-
ança tem a faculdade de praticar o abuso dessa liber-
dade, através das práticas de contravenções e de cri-
mes. Por trás da criança (até doze anos) que pratica 
contravenção ou crime há a presunção legal, de cida-
dania, de que ela ameaça ou viola seus próprios direi-
tos (hipótese do artigo 98, III do Estatuto).  

 
Pode haver (ou não, dependendo da circuns-

tância) a suposição de que, o ato por ela (criança) pra-
ticado, decorra de alguma forma de omissão de quem 
tinha o dever de prestar-lhe cuidados indispensáveis. 
Nessa eventual condição, pode caracterizar-se a hipó-
tese do artigo 13 do Estatuto (ver comentário).  

 
Apreendida a criança (note bem, estamos tra-

tando neste comentário, agora aqui, de criança e não, 
de adolescente) pelo agente policial militar, cabe a 
primeira medida (inciso I) do artigo 101, nos termos 
do artigo 105. O agente deve encaminhá-la aos pais, 
sob termo de responsabilidade (notar que ninguém 
precisa determinar que ele faça isso, cabe a ele… fa-
zer). O fato deve ser imediatamente comunicado ao 
delegado de polícia para abertura (ou para adotar pro-
cedimentos, no contexto) do respectivo inquérito poli-
cial. Sempre que há a certeza ou suspeita da prática de 
um crime, o delegado tem o dever de instaurar inqué-
rito policial. Se não instaurar, pratica o crime de pre-
varicação (artigo 319 do Código Penal). 
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Continuando com a criança¸ e não, o adoles-
cente: O delegado (porque foi ele que tomou conhe-
cimento oficial do problema), acionará, nos termos da 
proteção jurídico-social (artigo 87, V), o assistente 
social, para as demais e eventuais providências previs-
tas no artigo 105, e comunicará o fato ao Conselho 
Tutelar, para os fins do artigo 131 e a hipótese do 
artigo 13.  

A política municipal de assistência social deve 
assegurar o acesso a um assistente social, na delega-
cia, nestas condições, da mesma forma que a política 
de saúde assegura médico nas vinte e quatro horas de 
dia, em hospital de emergência. O Conselho Tutelar 
deve sempre zelar para que, quem tenha o dever de 
tomar providências corretas, adote essas providências, 
sempre que a criança, em razão de sua conduta, amea-
ce ou viole seus próprios direitos (hipótese III do arti-
go 98 do Estatuto). Mas conselheiro praticará o crime 
de usurpação de função pública, se assumir, na dele-
gacia, ou fora dela, função que é privativa de assisten-
te social, nos termos da lei federal 8.662, de 1993. 
   

Agora, passando ao adolescente: Quando aque-
le que incide nas práticas de contravenção ou crime, 
nos termos deste artigo 172, tem entre 12 e 18 anos, a 
regra diz que ele deve ser apresentado ao delegado de 
polícia, que é a autoridade policial. Atenção: Não é 
para meter o acusado num depósito rotulado de UAP, 
de UIP, de NAI, de CRIAM, de TRIAGEM “para es-
tudar o problema”, como se dizia no tempo do Código 
de Menores. Nem para obrigá-lo a conviver, rotulado, 
num programa comum a... infratores. Não. É para a-
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apresentá-lo, respeitosamente (ver comentário ao 106), 
a uma pessoa individualizada, que tem a responsabili-
dade do cargo que exerce, e deve responder por even-
tuais excessos ou omissões: o delegado de polícia.  

 
Melhor repetir aqui, leitor, a observação feita 

em relação ao artigo anterior: Estamos tentando recu-
perar antigos valores representados pela mesma regra 
dos antiqüíssimos jurisconsultos romanos, que se mos-
tra mais eloqüente quando dita em latim: reus sacra 
res est (a pessoa do réu é coisa sagrada). Quem deixa 
de apresentar o acusado ao delegado e o recolhe em 
massificadores depósitos, ou o faz conviver em coleti-
vo massificador, viola essa regra e pratica o crime des-
crito no parágrafo único do artigo 230: 
 

Art. 230 - Privar a criança ou o adolescente de sua  
liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em  
flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem  
escrita da autoridade judiciária competente: 
 
Pena – detenção de seis meses a dois anos.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Incide na mesma pena  
aquele que procede à apreensão sem observância das  
formalidades legais. 
 
Observar, leitor, que o sistema de Segurança 

Pública local não pode, de forma alguma, dar à dele-
gacia que prende o adolescente, que faz a repressão 
ao adolescente, o nome de Delegacia de Proteção ao 
Adolescente. Essa denominação, adotada por anos no 
Rio de Janeiro, é errada e deseduca a população (dan-
do a impressão de que, em vez de proteger a socieda-
de, mantendo incolumidade pública, existe para prote-
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ger o agressor, o violador da incolumidade pública). 
Esse erro institucional praticado pelos sucessivos go-
vernos estaduais, por anos sucessivos, foi responsável 
pela má compreensão pública das regras do Estatuto, 
entre os cidadãos da cidade maravilhosa.  

 
A autoridade policial agilizará o atendimento 

inicial a esse adolescente acusado, cumprindo e fazen-
do cumprir o princípio da integração operacional pre-
vista no artigo 88, V do Estatuto. Essa agilização in-
dividualizadora no atendimento inicial (não concen-
tradora de problemas sociais) se faz com o delegado 
acionando o assistente social e o advogado que ope-
ram no âmbito do programa de orientação e apoio só-
cio-familiar do município (artigo 90, I). Todo municí-
pio deve definir regras para a presença de advogado e 
assistente social, junto às delegacias, quando essa pre-
sença for necessária.  

 
Quem faz isso é a prefeitura (note bem, a pre-

feitura, não o Governo do Estado, porque o princípio – 
artigo 88, I – é o da... municipalização). Então, a pre-
feitura, em atuação conjunta com as organizações re-
presentativas da população (artigo 88, I e II), no âmbi-
to do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, define o programa em que operam o 
advogado e o assistente social. Obrigatoriamente, por 
mandamento constitucional.  

 
Essa linha de ação denominada no artigo 87, 

V, de proteção jurídico-social, através de orientação e 
apoio sócio-familiar (artigo 90, I), é aquela que inte-
gra, à regra do artigo 172, as regras do artigo 206 do 
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Estatuto (ver comentário) e do artigo quarto, incisos 
III e V da lei 8.662 de 1993: 
 
Art. 4º - Constituem competência do assistente social: 
 
               III – encaminhar providências e prestar ori- 
                       entação social a indivíduos, grupos e à  
                       população; 
                V -  orientar indivíduos e grupos de diferen     
                       tes segmentos sociais no sentido de i- 
                       dentificar recursos e de fazer uso dos  
                       mesmos no atendimento e na defesa de         
                       seus direitos. 
 

Muitos dos equívocos cometidos na aplicação 
desta regra do artigo 172 se devem ao fato de que o 
leitor lê apenas esse artigo 172 e se esquece da inter-
pretação sistemática (ver comentários ao artigo sexto) 
em que as várias disposições de um texto legal se in-
terpenetram formando um sistema de regras harmôni-
cas e coerentes com vistas ao conjunto dos direitos e 
dos deveres em questão. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo repartição policial especiali-
zada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato 
infracional praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a 
atribuição da repartição especializada, que, após as providências 
necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à reparti-
ção policial própria.  
 

Se há uma regra que vem sendo solenemente 
desprezada após a construção alterativa do Estatuto, é 
esta deste parágrafo único. Esse desprezo é regra on-
de, em vez de diluir problemas com atendimento 
individualizado do adolescente, o que se faz é concen-
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trar problemas em depósitos, nos quais, naturalmente, 
não são recolhidos os adultos em eventual co-autoria. 
 

Art. 173 - Em caso de flagrante de ato infracional cometido me-
diante violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, 
sem prejuízo do disposto nos arts. 106, § único, e 107, deverá: 
 

Veja, leitor, que esta é a hipótese da prática de 
crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Trata-
se de um critério adotado, desde 1940, pelo Código 
Penal brasileiro. Não se trata de violência ou ameaça a 
coisas, objetos ou portas, janelas, imóveis. A razão é 
que só se admite a privação de liberdade em última 
circunstância. O artigo 106, § único diz que o acusado 
tem o direito de saber quem o prende e o de saber... 
quais são os seus direitos. O mais importante desses 
direitos é o de saber que, naquele momento, tem direi-
to de ser orientado e apoiado por advogado e por as-
sistente social (linha de ação denominada proteção ju-
rídico-social prevista no artigo 87, V, e integração 
operacional prevista no artigo 88, V). 
 

I -   lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o  
       adolescente; 

 
Se privar o adolescente de liberdade, sem la-

vrar o auto de apreensão, não ouvir eventuais testemu-
nhas e o adolescente, ou deixar de informar ao apre-
endido o direito de ser orientado por advogado defen-
sor e assistente social, o delegado estará deixando de 
cumprir formalidade legal essencial prevista aqui, na 
lei. Conseqüentemente, estará praticando o crime pre-
visto no parágrafo único do artigo 230. Deve ser de-
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nunciado a Corregedoria da Polícia Civil. Reiteradas 
denúncias à Corregedoria, acerca de conduta irregular 
do mesmo agente público, por sua repetitividade, gera 
na Corregedoria a convicção de que esse servidor é 
mesmo contumaz na violação da lei. 

 
 Mais grave ainda é a privação de liberdade 
praticada por outra pessoa (nas infamantes UAPs, 
UIPs, NAIs, etc.), sem que essa essencial formalidade 
legal seja cumprida. Formalidade legal é condição es-
sencial que nós exigimos sempre para garantir nossos 
direitos e tendemos a negligenciar, ou mesmo negar, 
ou ironizar (chamando de filigranas). quando é direi-
to... dos demais. No caso dessa denegação ser pratica-
da pelo delegado, o fato deverá ser comunicado pelo 
advogado, pelo assistente social, ou por terceiros, à 
Corregedoria da Polícia Civil, para que a autoridade 
policial responda por esse crime. No caso da outra 
pessoa infratora, contra ela deverá ser providenciado 
imediato boletim de ocorrência, nos termos do mesmo 
artigo 230. 
 

É grave a inércia do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, quando ele dei-
xa de garantir direitos, ao inscrever programas de ori-
entação e apoio que não mobilizam o assistente social 
e o advogado para esse fim. Essa omissão é que faz 
com que a Corregedoria não seja acionada. E faz com 
que muitos delegados se tornem useiros e vezeiros em 
não cumprir os princípios constitucionais de cidadania 
e das regras do Estatuto para esses casos. 
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II - apreender o produto e os instrumentos da infração; 
 
III - requisitar os exames ou perícias necessários à  
       comprovação da materialidade e autoria da infração.  

 
Este é outro ponto em que as omissões das 

ONGs e os serviços municipais de proteção jurídico-
social levam a falhas muito graves. E deixam adoles-
centes pobres de comunidades urbanas, rurais e indí-
genas à mercê de autoridades que desrespeitam os mí-
nimos direitos de cidadania.  
 

Sem comprovação de materialidade (sem os 
objetos, sem as perícias que provam a existência do 
crime) não há como o juiz sentenciar o adolescente 
acusado, pois não disporá das condições previstas no 
artigo 189 (ver comentário). E não há como nem pros-
seguir com os procedimentos subseqüentes a este arti-
go 173, pois esses procedimentos existem para apurar 
fatos resultantes da conduta do acusado e, não, a cir-
cunstâncias da vida do mesmo.  
 

Punição, leitor, só por conduta praticada, nun-
ca por condição de vida da pessoa (trata-se de um cri-
tério – ver comentário ao Título III – beccariano, que 
era desrespeitado pelo revogado código de menores – 
e continua a ser desrespeitado por eventuais juizes 
menoristas, os quais – sempre considerando a respei-
tabilidade da magistratura que exercem - devem ser 
exemplarmente punidos pela emérita Corregedoria do 
Judiciário -, mas que agora está integralmente incluído 
por nós, no Estatuto, como regra obrigatória). 
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PARAGRAFO ÚNICO - Nas demais hipóteses de flagrante, a 
lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrên-
cia circunstanciada.  
 

As demais hipóteses são aquelas em que não 
há grave ameaça ou violência à pessoa. O auto de in-
fração poderá ser substituído por boletim de ocorrên-
cia circunstanciada, mas os elementos de materialida-
de e testemunhais são absolutamente indispensáveis 
para que a autoridade judiciária tenha os elementos 
previstos no artigo 189, sem os quais não terá como 
formar convicção que lhe permita sentenciar (ver co-
mentário ao artigo 114). 
 

O advogado do adolescente, intervindo imedia-
tamente para agilizar o atendimento inicial, nos ter-
mos do artigo 88, I do Estatuto, deverá controlar a e-
xistência desses elementos, sem os quais o delegado 
nem mesmo terá condições legais de encaminhar o ca-
so ao promotor. O que o promotor fará é exatamente 
verificar se o delegado lhe propiciou os elementos de 
materialidade e testemunhais aptos para pedir a aber-
tura do processo ao juiz. 
 

Art. 174 - Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o 
adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, 
sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresenta-
ção ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, 
sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, 
pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o 
adolescente permanecer sob internação para garantia de sua se-
gurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 
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Na integração operacional para agilização do 
atendimento inicial, devem, o advogado e o assistente 
social (um orientando e apoiando sob o ponto de vista 
jurídico, o outro sob o ponto de vista social), cuidarem 
para que as exigências deste artigo sejam cumpridas. 
 

Não perder de vista que não se pode privar de 
liberdade para a mera segurança pessoal do acusado. 
Há juizes – mesmo tendo de nossa parte todo o respei-
to que merecem por sua alta magistratura - que prati-
cam essa barbaridade: Prendem para... proteger. Eles 
devem ser energicamente denunciados à Corregedoria 
daquele que tem o dever de ser o mais justo dos Pode-
res da República, o Judiciário. O que esta regra diz 
deve ser lida concomitantemente com a regra do artigo 
122. Ou seja, presentes os pressupostos para a priva-
ção de liberdade não é obrigatória a privação, mas, se 
for o caso, até para a segurança do acusado, ela pode 
ser decretada. Fora desses pressupostos, a segurança 
do acusado deve ser garantida por mecanismos própri-
os de proteção e não, de punição. 
 

Notar, leitor, que quem passa a apresentar o 
acusado ao promotor, são os pais, o tutor ou o guardi-
ão. Não sendo conhecidos os pais ou responsável, in-
clusive pelo fato de que o adolescente não lhes revela 
os nomes e paradeiro, cabe ao assistente social, na li-
nha de ação denominada proteção jurídico-social ado-
tar providências previstas na lei 8.662, artigo quarto, 
incisos III e V. Entre essas providências, está a de 
identificar e ajudar o acusado a ser abrigado (atenção: 
abrigo não é privação de liberdade, nos termos do pa-
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rágrafo único do artigo 101; abrigo é pronto socorro 
social), se for o caso. 
 
 Uma observação básica: Criou-se, em alguns 
Estados, uma praxe entre os delegados de requisitar 
conselheiro tutelar para assinar boletim de ocorrência. 
Essa, leitor, é uma inversão perversa que desrespeita a 
lei. É o Conselho Tutelar que requisita a polícia (Se-
gurança Pública), quando necessário (artigo 136, III, 
“a”), e não, o contrário. Essa praxe absurda ocorre nos 
municípios que não organizaram a linha de ação de-
nominada proteção jurídico-social, em que advogado 
e assistente social socorrem jurídica e socialmente a 
pessoa necessitada de proteção. O delegado, nessa au-
sência da competente linha de ação municipal, quer 
que conselheiro tutelar usurpe a função que é de... as-
sistente social.  
 

O que o Conselho Tutelar deve fazer nessa hi-
pótese é denunciar à Corregedoria o delegado que ne-
ga ao acusado a proteção jurídico-social devida (crime 
previsto no parágrafo único do artigo 230), e 
requisitar a proteção jurídico-social, sem a qual o acu-
sado deve ser imediatamente libertado. Se o delegado 
insistir, deve ser denunciado pela prática do crime 
descrito no artigo 234. 
 

 Art. 175 - Em caso de não liberação, a autoridade policial enca-
minhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministé-
rio Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou bole-
tim de ocorrência.  
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Liberado, o adolescente continuará a respon-
der pela acusação que lhe é feita, em liberdade, sob a 
orientação e o apoio jurídico-social por assistente so-
cial e por advogado. Não liberado, será imediatamente 
apresentado ao promotor (atenção, não é para meter o 
acusado num depósito público, é para apresentar o 
acusado ao promotor).  
  

§ 1º - Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade 
policial encaminhará o adolescente a entidade de atendimento, 
que fará a apresentação ao representante do Ministério Público 
no prazo de vinte e quatro horas. 
 

Em caso de não apresentação imediata ao pro-
motor, não havendo o delegado liberado o adolescen-
te, o acusado será encaminhado para entidade de aten-
dimento em regime de internação, quer dizer, em re-
gime de privação de liberdade, onde, de acordo com a 
regra do artigo 183, só poderá permanecer até que seja 
proferida a sentença, por quarenta e cinco dias impror-
rogáveis.  

 
Menoristas empedernidos já tiveram a audácia 

de dizer que essa “entidade de atendimento”, também 
referida no artigo 185, § 1º para privação provisória de 
liberdade é a assistência social a que se refere o artigo 
88, V do Estatuto. Evidentemente, não é. Verifique, 
leitor, que o artigo 123 dispõe expressamente que essa 
entidade é distinta da que opera em regime de abrigo. 
Abrigo é regime de assistência social, por ser regime 
de proteção (ver artigo 203, I da Constituição Repu-
blicana). Quanto à internação, trata-se de regime de... 
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punição (logo, não é espécie do gênero assistência so-
cial). 

 
A assistência social a que se refere o artigo 88, 

V é exercida pelo profissional denominado assistente 
social, com as competências descritas no artigo quar-
to, incisos III e V, da lei 8.662 de 1993. Durante esse 
período, então, o assistente social que cuida da parte 
social da proteção jurídico-social do adolescente, de-
verá tomar as providências junto à família do acusado 
e à sua comunidade urbana, rural ou indígena, e levan-
tar elementos que o advogado utilizará para a defesa. 
Vencido o prazo de quarenta e cinco dias e não sendo 
o acusado libertado ou sentenciado, o advogado entra-
rá com habeas corpus. É sabido que qualquer pessoa, 
mesmo o próprio adolescente, escrevendo num retalho 
de papel sujo, pode entrar com pedido de habeas cor-
pus, quando necessário. 

 
§ 2º - Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, 
a apresentação far-se-á pela autoridade policial.  À falta de re-
partição policial especializada, o adolescente aguardará a apre-
sentação em dependência separada da destinada a maiores, não 
podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no pa-
rágrafo anterior.  
 

O prazo é de vinte e quatro horas. A eventual 
necessidade de o acusado permanecer na delegacia 
não pode superar esse prazo. Superado, seu advogado 
entrará com habeas corpus para que responda em li-
berdade. 
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Art. 176  - Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial 
encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Pú-
blico cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.  
 

Esta hipótese é aquela em que o adolescente, 
em liberdade, se apresenta ao promotor, o qual já terá, 
em mãos, os elementos de convicção produzidos pelo 
delegado, através do auto de apreensão ou boletim de 
ocorrência, para que o promotor decida se concede a 
remissão ou se denuncia o acusado, através de repre-
sentação, ao juiz. 
 

Há que se ter presente que o advogado deve fa-
zer valer o princípio da igualdade na relação proces-
sual, manifestando-se no procedimento praticado pelo 
promotor. No artigo 206 deixamos claro que o adoles-
cente tem direito de se manifestar, através do advoga-
do, em todos os procedimentos, sem exceção. Sabe-
mos todos do elevadíssimo nível dos membros do al-
tamente respeitado Ministério Público brasileiro.  

 
Mas, infelizmente, não são raros os casos de 

promotores que exibem lap-tops com o que eles cha-
mam de jurisprudência, mas não passam de repetidas 
decisões corporativas, menoristas, violadoras do prin-
cípio expresso no artigo 206 do Estatuto. Jurisprudên-
cia menorista, leitor, não pode prevalecer sobre a ne-
cessária construção da republicana jurisprudência ci-
dadã, representada pela aplicação correta dos princípi-
os constitucionais e das regras do Estatuto.  

 
Tambem não são raros os promotores que le-

gislam suas próprias regras (cuja prática, repetitiva, 
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cria a jurisprudência posta em seus lap-tops), podando 
a intervenção do delegado e do... advogado. E que, em 
alguns casos, forçam uma rotina dita menoril (sabe, 
leitor, o velho e revogado menorismo? É isso) em que 
os acusados lhes são apresentados diretamente, usando 
conselheiros tutelares como seus serviçais. Tudo, con-
tra a lei. Nos Estados de Santa Catarina e do Paraná já 
aconteceram coisas incríveis desse jaez. Mas certa-
mente as respectivas Procuradorias Gerais dos Estados 
tomarão providências para pôr as coisas no devido lu-
gar. 

 
Os advogados de acusados pobres não devem 

se acanhar diante de tais demonstrações. Ao contrário, 
devem insistir em suas prerrogativas, com os instru-
mentos previstos no Estatuto da OAB.  Na hipótese de 
negar a audiência do advogado (e obrigando conse-
lheiros a agirem como assistente social), o promotor 
deve ser denunciado à Corregedoria do Ministério Pú-
blico e ao Conselho Nacional do Ministério Público 
para que esses órgãos controladores corrijam o grave 
desvio contra garantia constitucional clara, explícita e 
expressa de direitos dos adolescentes de comunidades 
urbanas, rurais e indígenas.  

 
Art. 177 - Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de 
participação de adolescente na prática de ato infracional, a auto-
ridade policial encaminhará ao representante do Ministério Pú-
blico relatório das investigações e demais documentos.  
 

Notar, leitor, que essa é a hipótese em que a 
autoridade policial deve investigar e, evidentemente, 
não há que se falar, durante a investigação, em restri-
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ção de liberdade do acusado, até que se aplique a regra 
do artigo 179 (ver comentário).  

 
Art. 178 - O adolescente a quem se atribua autoria de ato infra-
cional não poderá ser conduzido ou transportado em comparti-
mento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à 
sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou 
mental, sob pena de responsabilidade. 

 
Quando nós pusemos esta regra no Estatuto, a 

intenção era que ela inspirasse a legislação para os a-
dultos nessa matéria. É um vexame conduzir presos 
naquele compartimento traseiro dos camburões que 
mal serve para transportar mercadorias. 
 

Notar que não está proibido transportar ado-
lescentes ou crianças em viaturas policiais, como se 
divulgou muito, durante anos, em notas apócrifas de 
incríveis edições de bolso do Estatuto. A proibição é 
de fazer esse transporte no compartimento fechado, 
vexaminoso, e violador da dignidade humana. Tam-
bém não está proibido (como consta dessas mesmas 
edições apócrifas) o uso de algemas (no Estatuto não 
pusemos a palavra algemas), as quais devem ser usa-
das quando necessárias (a força exercida pelo policial 
é proporcional à resistência ou à agressividade do a-
preendido). As mesmas algemas devem ser repelidas 
quando, por desnecessidade, ferem a dignidade pesso-
al e o respeito devido aos direitos e deveres humanos. 
  

 Art. 179 - Apresentado o adolescente, o representante do Minis-
tério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, bole-
tim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados 
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pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do 
adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, 
em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemu-
nha. 

 
Notar, leitor que dessa relação de pessoas não 

consta o advogado, exatamente porque, no artigo 206 
está claramente expresso o direito, em todos os proce-
dimentos (a oitiva do promotor é um procedimento), 
da presença do advogado do acusado.  
 

Qualquer negativa nesse sentido deve ser de-
nunciada à Corregedoria do Ministério Público e ao 
Conselho Nacional do Ministério Público para as de-
vidas correções da prática violadora do direito consti-
tucional da igualdade na relação processual aos ado-
lescentes de comunidades quer urbanas, rurais ou in-
dígenas. A presença do advogado é imprescindível, 
por comando constitucional (artigo 227, § 3º, IV da 
Constituição Republicana). A legislação específica 
(artigo 206 do Estatuto) dispõe sobre a presença do 
advogado em todos os procedimentos. 

 
O defensor do adolescente é seu advogado. O 

promotor é seu acusador. O diálogo, os acordos, a 
própria remissão eventualmente proposta pelo promo-
tor ao adolescente e a seus responsáveis devem ser 
mediados pelo advogado defensor, o qual explicará ao 
adolescente e à sua família, quais as conseqüências de 
tudo isso. Essa a razão da regra por nós inscrita no ar-
tigo 206.  
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O promotor fala em nome do Estado que acusa 
e quer punir (aquilo que os juristas chamam, em latim, 
de persecutio criminis e de jus puniendi). O advogado 
fala em nome do cidadão que é acusado e quer se de-
fender, resistindo à perseguição e à punição. É impen-
sável que o promotor – que acusa - queira usurpar a 
função do advogado, dizendo-se... defensor. 
 

 PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de não-apresentação, o repre-
sentante do Ministério Público notificará os pais ou responsável 
para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso 
das Polícias Civil e Militar.  
 

Esta regra decorre da competência do promotor 
de justiça constante do artigo 201, XII (ver comentá-
rio). 
 

Art. 180 - Adotadas as providências a que alude o artigo anteri-
or, o representante do Ministério Público poderá: 
 

I -   promover o arquivamento dos autos; 
II -  conceder a remissão; 
III - representar à autoridade judiciária para aplicação de  
       medida socio-educativa.  

 
O promotor promove o arquivamento dos autos 

quando verifica a inadequação de qualquer punição ao 
acusado,  

 
• seja porque não encontrou elementos de 

convicção na argumentação do delega-
do de polícia para punir,  
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• seja porque se convence de que o dano 
resultante da conduta atribuída ao ado-
lescente é insignificante, é o chamado 
crime de bagatela,  

• seja porque foi convencido pelo advo-
gado defensor de que essa é a melhor 
providência a tomar. 

 
Concede a remissão quando, mesmo se con-

vencendo de que o dano é criminalmente significativo, 
a punição não deve ser requerida (promotor requer 
punição, não aplica punição), por uma das seguintes 
razões: 
 

• ou em função da conversa mantida com 
o acusado, 

•  ou da garantia de intervenção eficaz 
dos pais ou responsável,  

• ou da argumentação do advogado de-
fensor,  

• e ou da orientação e apoio do assistente 
social. 

 
Estes dois últimos atuam (artigo 227, § 3º, IV 

da Constituição), segundo o princípio constitucional  
da igualdade da relação processual, na linha de ação 
denominada proteção jurídico-social, prevista no arti-
go 87, V do Estatuto, e para a agilização do atendi-
mento prevista no artigo 88, V (integração operacio-
nal com o defensor e com a assistência social). 
 

Chamo a atenção do leitor para a circunstância 
de que em hipótese alguma o promotor pode aplicar 
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medidas ao acusado, pois não lhe foi conferida compe-
tência para tanto no elenco enunciado do artigo 201. 
Quem está autorizado a aplicar medidas combinadas 
com remissão é o juiz da Juventude, este sim, assim 
autorizado nos termos do artigo 148, inciso II. Há 
promotores que aplicam medidas (necessariamente 
punitivas, mesmo quando o promotor, em seu meno-
rismo, diz que são protetivas), o que se dá, incrivel-
mente, leitor,  

 
• por absoluta ausência de defensor  
• ou ausência de defesa pelo defensor,  
• ou por imperícia do defensor. 

 
Se (como no início do século XXI vem ocor-

rendo em muitas Comarcas por promotores que que-
rem ser também juiz nessas hipóteses) o promotor in-
sistir em aplicar medida, o advogado defensor deve 
denunciá-lo, em nome do adolescente, à Corregedoria 
Estadual, e ao Conselho Nacional do Ministério Públi-
co, para enérgica correção desse grave desvio às nor-
mas do Estatuto. Reiteradas denúncias de costumeiras 
violações desse tipo, em todo o território nacional, 
fornecerão ao Conselho Nacional os elementos de 
convicção para impor mudança nesse desvio anti-
republicano. Queremos nos orgulhar do eminente Mi-
nistério Público brasileiro. Ver comentário ao artigo 
126. 

Representar à autoridade judiciária para aplica-
ção de medida sócio-educativa quer dizer pedir puni-
ção judicial ao adolescente acusado de praticar ato 
descrito como crime. A essa punição pedida pelo 
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promotor, deve corresponder competente defesa do 
acusado na linha de ação denominada proteção jurídi-
co-social prevista no artigo 87, V, (através de advoga-
do que fará a defesa jurídica e de assistente social, que 
dará a orientação e o apoio social que o caso requer).  
 

Art. 181- Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a 
remissão pelo representante do Ministério Público, mediante 
termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos 
serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. 
 
§ 1º - Homologado o arquivamento ou a remissão, autoridade 
judiciária determinará, conforme o caso, cumprimento da medi-
da.  

 
Da mesma forma que o advogado defensor 

controla cada procedimento adotado pelo delegado e 
pelo promotor, o juiz controla o procedimento cum-
prido pelo promotor, homologando, ou não, o arqui-
vamento feito ou a remissão concedida. A regra deste 
artigo 181 é um exemplo dos freios e dos contrapesos 
que usamos, no ordenamento de cidadania, para garan-
tir a correção dos procedimentos a serem adotados. É 
exemplo também de retro-alimentação (feed-back) pa-
ra que cada agente jamais pratique quer a omissão, 
quer o abuso, quando o que se quer é o uso das regras 
de cidadania.  

 
Há promotores que, para fugir da homologa-

ção, determinam autocraticamente condutas ilegais e 
querem que conselheiros tutelares sejam seus serviçais 
nessas hipóteses. Os conselheiros devem reagir e de-
nunciar o recalcitrante à respectiva Corregedoria, ou 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 456 

dar notícia desse absurdo ao Procurador Geral de Jus-
tiça do seu Estado. Ambos, Corregedoria e Chefe do 
Ministério Público, em regra geral, querem sempre um 
Ministério Público localmente representado por pro-
motores fiéis cumpridores do princípio da legalidade, 
e nunca arbitrários. Em último caso, temos o Conselho 
Nacional do Ministério Público, para fazer o ajuste 
dessa importante Instituição da Cidadania, aos princí-
pios constitucionais e regras do Estatuto. 
 

§ 2º - Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos au-
tos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho funda-
mentado, e este oferecerá representação, designará outro mem-
bro do Ministério Público para apresenta-la, ou ratificará o ar-
quivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judi-
ciária obrigada a homologar.  
 

O mundo do Direito é aquele universo da plu-
ralidade dos pensamentos, das vontades, das ações. 
Daí, a previsão constante dos freios e dos contrapesos 
para o equilíbrio dos vários pontos de vista sob os 
quais cada ação é praticada. Com a mesma caracterís-
tica do controle do advogado defensor sobre o promo-
tor de justiça, a regra deste § 2º é um desses freios, é 
um desses contrapesos. 
 

Art. 182 - Se, por qualquer razão, o representante do Ministério 
Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, 
oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a ins-
tauração de procedimento para aplicação da medida sócio-
educativa que se afigurar a mais adequada.  
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Para que o advogado defensor possa defender 
seu constituinte, deve contra-argumentar a respeito das 
razões apresentadas pelo promotor. O leitor deve ficar 
atento para o fato de que a argumentação do promotor 
tem a ver com a conduta praticada pelo acusado. Tem 
que demonstrar que os pressupostos constantes do 
artigo 189 estão presentes. O advogado defensor vai 
argumentar exatamente com esses pressupostos e con-
tra a violação deles.  
 

§ 1º - A representação será oferecida por petição, que conterá o 
breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, 
quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida 
oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. 

 
Notar, leitor, que essa possível representação 

oral sem a presença do advogado violaria o princípio 
constitucional (Constituição, 227, § 3º, IV) da ampla 
defesa através da igualdade na relação processual, 
nos termos da lei (artigo 206 do Estatuto) que coman-
da a presença do advogado em todos os procedimen-
tos. Repetindo: Em cada procedimento, a regra do ar-
tigo 206 prevê a presença... do advogado defensor. 
 

 § 2º - A representação independe de prova pré-constituída da 
autoria e materialidade. 
 

Independe, exatamente para que, com a garan-
tia dos freios e contrapesos a serem apresentados pelo 
advogado defensor, e com os elementos sociais postos 
em evidência pelo assistente social (linha de ação de-
nominada no artigo 87, V de proteção jurídico-social) 
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se possa agilizar, eventualmente com a aplicação da 
remissão, obviamente requerida pelo defensor. 

 
 Art. 183 - O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do 
procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, 
será de quarenta e cinco dias. 
 

Notar que esses quarenta e cinco dias são pre-
vistos para aqueles aos quais se acusa, com prova ma-
terial e testemunhal, de haverem praticado, com sua 
conduta delituosa, ameaça ou violência à pessoa ou re-
iteraram a prática de outras condutas graves. O grau 
de gravidade não pode ficar à mercê do critério subje-
tivo de quem julga. Trata-se dos crimes puníveis na lei 
criminal com reclusão.  

 
Mas há que se considerar um ponto essencial: 

A privação de liberdade só pode ser determinada a 
partir de elementos de convicção concretos (não, em 
tese apenas) sobre a prática de crime grave. Exemplo 
clássico da violação desse princípio é o uso, o hábito, 
o costume de privar de liberdade por acusação de trá-
fico de drogas o mero portador de entorpecente ou a-
quele que realmente estava traficando por uma única 
vez. Só se priva de liberdade por reiterada prática de 
crime grave. Não, por havê-lo cometido uma única 
vez. 

 
O advogado defensor deve estar atento, junto 

com o assistente social, para pôr um paradeiro no e-
ventual abuso de desprezar essa regra. A denúncia às 
Corregedorias das polícias (civil e militar), do Minis-
tério Público e da Magistratura é uma arma eficaz para 
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evitar que o sistema da violação desse direito se trans-
forme no sistema concentrador de problemas sociais, 
com iatrogenia, e grave dano às comunidades urbanas, 
rurais e indígenas. Uma correta e bem feita represen-
tação aos Conselhos Nacionais do Ministério Público 
e da Magistratura ajuda a extinguir, em todos os Esta-
dos, essa prática inaceitável.  
 

 Art. 184 - Oferecida a representação, a autoridade judiciária 
designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, 
desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, 
observado o disposto no Art. 108 e parágrafo.  
 

Sem a presença do advogado defensor essa 
possível decisão do juiz violará o princípio da igual-
dade na relação processual. Nos termos do parágrafo 
único, do artigo 108, a decisão do juiz deve ser fun-
damentada e basear-se em indícios suficientes de auto-
ria e materialidade, demonstrada a necessidade impe-
riosa da medida. O advogado deve controlar a argu-
mentação do magistrado para evitar que a internação 
seja rotina quando o princípio da Constituição que 
rege a matéria (227, § 3º, V) diz e o artigo 108 do Es-
tatuto reforça, que ela deve ser excepcional e somente 
quando “demonstrada a necessidade imperiosa da me-
dida”, nunca de forma rotineira. 
 

§ 1º - O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados 
do teor da representação, e notificados a comparecer à audiência, 
acompanhados de advogado.  

 
A regra da presença do advogado se deve exa-

tamente porque o julgador, o juiz, o magistrado, não é 
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mais uma autoridade arbitrária, autocrática, inquisido-
ra, como seu antecessor, o extinto juiz de menores. 
Não. A autoridade judiciária é hoje o terceiro impar-
cial que, 
 
1. em primeiro lugar, media o conflito entre o promo-

tor que acusa e, necessariamente, o advogado que 
defende, 

  
2. em seguida, concilia os argumentos apresentados 

pelas partes  
 
3. para, finalmente, concertar a solução do problema 

através da sentença.  
 

§ 2º - Se os pais ou responsável não forem localizados, a autori-
dade judiciária dará curador especial ao adolescente. 
 

Aqui há que se ter aguda percepção do detalhe: 
No processo civil, o curador responde pelo eventual 
incapaz cuja conduta ou situação esteja em questão. 
No processo criminal o acusado responde por sua 
própria conduta. 
 

Esse curador que substitui pai, mãe, tutor ou 
guardião, neste processo que é criminal (o adolescente 
é julgado por conduta criminal, ou seja, descrita na lei 
como crime e não, como ilícito civil), o eventual cura-
dor assiste – não representa - o acusado por estar ele 
(até os dezoito anos) sob a assistência material, moral 
e educativa que caracteriza o poder familiar. 
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 § 3º - Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária 
expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobres-
tamento do feito, até a efetiva apresentação.  
 
§ 4º - Estando o adolescente internado, será requisitada a sua 
apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsá-
vel.  
 
Art. 185 - A internação, decretada ou mantida pela autoridade 
judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisio-
nal.  
 

Está clara nesta regra a separação absoluta dos 
sistemas: O da punição criminal do adulto. O da puni-
ção criminal do adolescente. 

 
§ 1º - Inexistindo na comarca entidade com as características 
definidas no Art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente 
transferido para a localidade próxima. 

 
O sistema de punição juvenil é previsto, nas 

regras do Estatuto, como sistema municipalizado. 
Quer dizer, é no Conselho Municipal de cada municí-
pio que se decide como será o programa através do 
qual serão cumpridas as sentenças judiciais para ado-
lescentes que, comprovadamente, hajam praticado ato 
criminal. 
 

Deve portanto cada Conselho definir, como ca-
racterística desse programa (programa é uma seqüên-
cia programada de ações visando a um fim específi-
co), qual a localidade próxima que receberá eventuais 
sentenciados de suas comunidades urbanas, rurais e ou 
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indígenas. Para tanto, consórcios intermunicipais po-
dem, eventualmente, ser firmados, mesmo porque ca-
da região tem características próprias na formação e 
nos contornos para solução do problema. 
 

 § 2º - Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente 
aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em 
seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não po-
dendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de 
responsabilidade. 
 

O direito à liberdade é um dos direitos funda-
mentais do Estado Democrático de Cidadania. Todo 
tipo, forma, circunstância de restrição ou privação de 
liberdade deve sofrer rigoroso controle do sistema de 
cidadania. Ultrapassado o prazo de cinco dias, cabe ao 
advogado do acusado entrar imediatamente com ha-
beas corpus. O responsável por essa violação respon-
de nos termos do artigo 235 do Estatuto (ver comentá-
rio). 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem se organizar para, através de seus delegados no 
Conselho Municipal, criar o padrão de atendimento 
nessa hipótese para eventuais situações desse tipo em 
relação a adolescentes que nelas residam. 
 

 Art. 186 - Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsá-
vel, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, po-
dendo solicitar opinião de profissional qualificado. 
 

O profissional qualificado é aquele que vai, 
através de laudo, perícia ou exame, fornecer elementos 
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de fato para que o julgador forme sua convicção e 
possa decidir segundo os pressupostos do artigo 189. 
O advogado defensor deve estar atento para fazer va-
ler o direito à igualdade na relação processual nessa 
hipótese. 

 
§ 1º - Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, 
ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão. 
 

Para valer o princípio da igualdade na relação 
processual, o advogado defensor deve se manifestar e 
ficar atento para as condições em que a remissão for 
concedida, fazendo valer as prerrogativas que lhe são 
conferidas pelo artigo 7º do Estatuto da OAB. Ver 
comentários ao artigo 206. 
 

 § 2º - Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de in-
ternação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade 
judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado 
constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência 
em continuação, podendo determinar a realização de diligência e 
estudo do caso.  

Esta é uma regra que, de forma redundante 
(pois já está garantida a presença do advogado nos 
termos do artigo 206, ver comentário) reafirma o direi-
to de o acusado intervir em todos os procedimentos 
previstos no Estatuto. O magistrado, como terceiro 
imparcial, é aqui alertado para que, em sua imparcia-
lidade, cuide para que o contraditório seja efetiva-
mente praticado. Numa eventual ausência de advoga-
do constituído até aqui (observar que esta regra do § 2º 
pressupõe que o adolescente já devia estar sendo de-
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fendido por advogado), deve o magistrado, imediata-
mente, garantir a nomeação de um advogado defensor 
para suprir a inaceitável ausência. Principalmente 
quando há a concreta possibilidade de continuar man-
tendo ou de mandar manter a privação de liberdade ou 
a semiliberdade. 
 

§ 3º - O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo 
de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá de-
fesa prévia e rol de testemunhas.  
 

Há que se atentar aqui para o fato de que este 
parágrafo expressa claramente a indispensável presen-
ça do advogado, o qual, na defesa prévia, e na oferta 
da relação de testemunhas, argumentará com os pres-
supostos taxativos que instituímos na regra do artigo 
189. É com esses pressupostos taxativos que o advo-
gado argumentará para que o juiz não aplique qual-
quer medida, ou, se os pressupostos estiverem presen-
tes, leve em conta atenuantes que as tornem menos ri-
gorosas. 
 

§ 4º - Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas ar-
roladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as dili-
gências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será 
dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao de-
fensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada 
um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciá-
ria, que em seguida proferirá decisão.  
 

Este inciso evidencia a nulidade de eventuais 
formas de justiça instantânea, coisa típica de juiz de 
exceção, prática do desrespeitoso, autocrático e aboli-
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do código de menores. Sem o rito dos freios e contra-
pesos jurisdicionais na balança da Justiça, nenhuma 
medida pode ser aplicada. Sob pena de prevaricarem 
quanto aos seus deveres profissionais, advogados não 
podem participar de conchavos com delegados, pro-
motores e juízes, para concentrar adolescentes, priva-
dos ou não de liberdade, em locais rotuladores, dis-
criminadores ou excludentes da cidadania. Se partici-
parem, podem ser denunciados à secção local da 
OAB. O advogado deve ter em conta que o juiz não 
pode aplicar qualquer medida, fora dos critérios do ar-
tigo 189. Qualquer medida, seja do artigo 112, seja do 
artigo 101, o juiz está proibido, por lei, de aplicar.  

 
Há juízes aplicando medidas, contra a lei, sob 

o argumento menorista de que a medida visa a… pro-
teção. Cabe, nessa hipótese, mandado de segurança ou 
habeas corpus. A regra do artigo 189 foi instituída no 
Estatuto, de forma expressa, exatamente para que não 
se confunda punição com proteção. Processo aberto 
para punição, não é instância em que se imponha... 
proteção. Até porque, mesmo as medidas previstas no 
Estatuto como proteção (artigo 101) quando aplicada 
no processo de apuração de ato infracional, se trans-
forma em punição (ver comentários ao artigo 112, VI-
I). 
 

Art. 187 - Se o adolescente, devidamente notificado, não compa-
recer, injustificadamente, à audiência de apresentação, a autori-
dade judiciária designará nova data, determinando sua condução 
coercitiva. 

 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 466 

A condução coercitiva se fará cumprindo os 
termos estritos do Código de Processo Penal, o qual 
contém as regras subsidiárias a estas do Estatuto, nos 
termos do que dispusemos no artigo 152 (Ver comen-
tários). Ou será procedida através do oficial de justiça 
ou, quando necessário, com intervenção policial.  
 

 Art. 188 - A remissão, como forma de extinção ou suspensão do 
processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, 
antes da sentença.  
 

Atentar para a circunstância de que faz parte 
do rito e da garantia dos freios e contrapesos, a decla-
ração formal de remissão como forma ou de suspen-
são ou de extinção do processo, tendo como protago-
nista o defensor do acusado, quando eventualmente 
aplicada pelo juiz, combinada com a execução de al-
guma das medidas previstas no artigo 101, I a VI.  
 

Art. 189 - A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, 
desde que reconheça na sentença: 
 
I -   estar provada a inexistência do fato;  
II -  não haver prova da existência do fato; 
III - não constituir o fato ato infracional;  
IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato 
infracional.  

 
O método que adotamos para a redação do Es-

tatuto foi o de que, dele, devem constar normas ge-
rais. O princípio de que cabe à União emitir normas 
gerais consta do artigo 204 da Constituição. Notar, 
pois, leitor, que este alterativo artigo expressa, de 
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forma sintética, aquilo que o extinto juiz de menores 
(que era um juiz de exceção) fazia, e que o moderno 
juiz da juventude (que é um juiz republicano) não 
pode, de forma alguma fazer: agir como juiz de exce-
ção.  

 
Cabe fundamentalmente ao advogado defensor 

controlar para que nenhuma medida seja aplicada se 
algumas das hipóteses deste artigo 189 estiverem pre-
sentes. Recordar, leitor, que qualquer medida que, 
nestas circunstâncias, o juiz da juventude aplique, é 
punitiva. Inclusive aquelas dos incisos I a VI que, no 
artigo 101 são de proteção, mas que, aqui aplicadas, 
se convertem em punição, sancionadas que são com 
privação de liberdade em caso de descumprimento, 
ver comentários ao 112, VII. 
 

Estes comandos do artigo 189, notar bem, lei-
tor, comandos – de que o juiz não aplicará qualquer 
medida - estão claramente expressos principalmente 
em razão do fato de que muita gente quer punir ado-
lescentes pobres, mal-vestidos, habitantes de despro-
tegidas comunidades urbanas, rurais ou indígenas, 
pelo que são (mal-vestidos, pobres, moradores de bair-
ros pobres, rurais ou indígenas) e, não, pelas condutas 
que eventualmente praticam. Isso tudo viola, leitor, os 
critérios beccarianos de há já um quarto de milênio. 
Vale aqui repetir: A Constituição e o Estatuto são ri-
gorosos, nos critérios beccarianos em tudo que tem a 
ver com crianças e adolescentes. 
 

A sentença do julgador deve argumentar, na 
sua decisão (e isso deve ser criteriosamente controlado 
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pelo advogado defensor) que a punição tal ou qual (ar-
tigo 112) é aplicada, para ser cumprida (artigo 90, V, 
VI e VII):  
 
• ou no regime de liberdade assistida,  
• no de semiliberdade,  
• ou no de internação,  
 
porque está provado:  
 
• que existiu o fato objeto da denúncia,  
• que o fato é descrito em lei como contravenção ou 

como crime,  
• e que ficou provado no processo que o acusado 

concorreu com sua conduta e com sua vontade 
(portanto, com sua... culpa) para o fato que lhe foi 
atribuído, imputado. O princípio beccariano da 
culpabilidade está no artigo 40 da Convenção da 
ONU, de que o Brasil é signatário, sendo, pois, ... 
exigível. 

 
Se esses pressupostos não estiverem presentes, 

e o juiz aplicou alguma medida, seja qual for essa me-
dida, o juiz descumpriu a lei. O advogado deve imedi-
atamente entrar com as medidas judiciais pertinentes 
para corrigir esse desvio judicial. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese deste artigo, estando o ado-
lescente internado, será imediatamente colocado em liberdade.  
 

A não liberação imediata do acusado importa 
na prática do crime previsto nos artigos 230 ou 234 
(ver comentários). A insistência em descumprir a lei 
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caracteriza, no caso, o crime de prevaricação, descrito 
no artigo 319 do Código Penal. 
 

Art. 190 - A intimação da sentença que aplicar medida de inter-
nação ou regime de semiliberdade será feita: 
 
I - ao adolescente e ao seu defensor; 
 
II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou 
      responsável, sem prejuízo do defensor.  
 
§ 1º - Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á  
          unicamente na pessoa do defensor.  
§ 2º - Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este 
          manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. 

 
Ao advogado defensor deve ser dado conheci-

mento oficial da sentença sempre. Além do defensor, a 
que priva de liberdade, total ou parcial, deve ser co-
municada, oficialmente, ao sentenciado. Se o senten-
ciado não é encontrado, ela deve ser comunicada aos 
pais do autor ou ao guardião (inclusive, evidentemen-
te, o guardião em regime de abrigo). Se não for deci-
dida privação parcial ou total de liberdade, mas restri-
ção parcial (liberdade assistida) ou obrigação de fazer 
(prestação de serviço e ou reparação de dano), a co-
municação é feita apenas ao defensor. O advogado de-
fensor deverá controlar todo o desenrolar da execução 
(o Conselho Municipal deve fixar critérios para que o 
advogado, pago pelo Fundo Municipal, receba seus 
honorários, dividindo a parte que se refere à defesa até 
à sentença e a parte que se refere à execução). Essa 
remuneração do advogado é organizada da mesma 
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forma como é organizada a remuneração do assistente 
social (proteção jurídico-social, prevista no artigo 87, 
V do Estatuto). 
 

O sentenciado tem sempre o direito de recorrer 
da decisão. Mas, quando ele recebe a comunicação 
oficial pessoalmente, a regra aqui prevê que ele mani-
feste seu eventual desejo de recorrer da sentença (na-
turalmente orientado por seu advogado defensor. Se 
não é orientado, é absolutamente inaceitável presumir 
que ele saiba se deve recorrer... ou não). 
 

O leitor deve, portanto, concluir que, quando 
os municípios não organizam, não conseguem manter, 
nem fazer funcionar corretamente, a linha de ação de-
nominada proteção jurídico-social municipal, falar em 
política de direitos é mera retórica, brincadeira, falta 
de seriedade e... hipocrisia. Como dar proteção social 
sem... assistente social? Como garantir direitos sem... 
advogado? O artigo 87, V, prevê essa linha, em pro-
grama de orientação e apoio sócio-familiar, como 
consta do artigo 90, I do Estatuto. Sem essa linha de 
ação, os municípios não têm como propiciar as garan-
tias jurídicas ao sentenciado das comunidades urbanas, 
rurais e indígenas. Ver comentários aos artigos 87, V e 
90, I. 
 
 Os municípios devem discutir com a Seção lo-
cal da OAB, que deve estar representada no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
como serão capacitados os advogados defensores, sub-
sidiados pelo Fundo, para armar estratégias de defesa, 
em oposição às estratégias do Ministério Público. Afi-
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nal, Ministério Público e Advogado defensor, como 
regra geral, estão em lados opostos da balança da jus-
tiça. A isso se dá o nome de processo contraditório. 

 
Seção VI - Da Apuração de Irregularidade em entidade de Atendimento 
 
Art. 191 - O procedimento de apuração de irregularidade em 
entidade governamental e não governamental terá início median-
te portaria da autoridade judiciária ou representação do Minis-
tério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessaria-
mente; resumo dos fatos.  
 

O juiz inicia o procedimento a partir de even-
tual fiscalização por ele levada a efeito, nos termos do 
artigo 95 que prevê que ele fiscaliza as entidades que 
mantém os programas do artigo 90. A representação 
do Ministério Público também é feita em função da 
competência que o promotor tem de fiscalizar as enti-
dades que mantém programas do artigo 90. A repre-
sentação do Conselho Tutelar também decorre da 
competência que o Conselho Tutelar tem de fiscalizar 
essas mesmas entidades. Notar, leitor, que o Conselho 
Tutelar não depende do promotor para dar início a es-
se processo. Nem teria sentido o promotor iniciar um 
processo substituindo a autoridade autônoma que age 
por conta própria, que é o Conselho Tutelar. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo motivo grave, poderá a auto-
ridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminar-
mente o afastamento provisório do diligente da entidade, medi-
ante decisão fundamentada.  
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Essa decretação liminar do afastamento provi-
sório do dirigente é feita quando presentes aqueles e-
lementos necessários a toda medida cautelar adotada 
por juiz: 
 
1. Que existam indícios claros e evidentes de que o 

bom Direito exija tal medida (os juristas dão, sole-
nemente, a isso, em latim, o nome de fumus bonis 
juris).  

 
2. Que exista perigo na demora dessa medida, em 

detrimento das crianças e adolescentes atendidos 
pela entidade (aquilo que os juristas denominam, 
também em latim: periculum in mora). 
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Art. 192 - O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 
dez dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e 
indicar as provas a produzir.  
 
Art. 193 — Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a 
autoridade judiciária designará audiência de instrução e julga-
mento, intimando as partes.  
 
§ 1º  - Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério 
Público terão cinco dias para oferecer alegações finais, decidindo 
a autoridade judiciária em igual prazo.  
 
§ 2º -Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de 
dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária 
oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao 
afastado, marcando prazo para a substituição. 
  
§ 3º - Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judi-
ciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades 
verificadas.   Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, 
sem julgamento de mérito.  
 
§ 4º - A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da en-
tidade ou programa de atendimento.  

 
As multas, nos termos dos artigos 154 e 214  

do Estatuto, vão para o Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Ver comentários. 
 

Seção Vll - Da Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 
Criança e ao Adolescente 
 
Art. 194 - O procedimento para imposição de penalidade admi-
nistrativa por infração às normas de proteção à criança e ao ado-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 474 

lescente terá início por representação do Ministério Público, ou 
do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor 
efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por duas testemu-
nhas, se possível.  
 

Atenção para um detalhe central: Crimes con-
tra criança são processados perante o Juiz Criminal 
(puníveis com detenção, reclusão e ou multa). São 
crimes (além dos descritos no Código Penal) as con-
dutas descritas nos artigos 225 a 244 do Estatuto. In-
frações administrativas (descritas nos artigos 245 a 
258 do Estatuto) são julgadas pelo Juiz da Infância e 
da Juventude e punidas com multa recolhida ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 

Segundo o que pusemos neste artigo (lembran-
do, leitor, que o nós aí se refere ao povo brasileiro, 
amplo protagonista da elaboração do Estatuto em me-
moráveis discussões públicas), três são os agentes le-
gitimados para entrar com o processo para essa puni-
ção: 
 
1. O Ministério Público quando, nos termos de sua 

competência (ver artigo 201), verifica a existência 
da infração administrativa, ou quando, nos termos 
dos artigos 220 ou 221, qualquer do povo, servidor 
público ou juiz lhe faz essa comunicação; 

 
2. O Conselho Tutelar quando, no atendimento de 

casos, ou na eventual fiscalização de entidade exe-
cutora de programa do artigo 90 (artigo 95), toma 
conhecimento de infração administrativa; 
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3. O fiscal da prefeitura ou do sistema de saúde, de 
trabalho, etc. quando, no seu ato de fiscalizar, 
identifica infrações administrativas de estabeleci-
mentos comerciais ou de entidades que executam 
os programas do artigo 90. Há juizes menoristas – 
no seio da republicana magistratura judicial brasi-
leira - que querem insistir na regra do abolido có-
digo de menores, de que somente seus agentes 
(comissários, etc.) podem produzir o auto de in-
fração a que se refere este artigo. Ou seja, restri-
gem onde a lei não prevê restrição. Cabe mandado 
de segurança diante da restrição indevida. 

 
Vale aqui a observação de que os fiscais fazem 

a fiscalização rotineira, técnica, especializada, seja de 
estabelecimentos que vendem produtos potencialmen-
te nocivos a crianças e adolescentes, seja onde haja 
freqüência infanto-juvenil, etc., seja de entidades que 
executam programas do artigo 90. Rotineira. A doutri-
na do menorismo impedia que fiscais que não fossem 
subordinados ao juiz autuassem os infratores, nesta 
hipótese. No Sul do país, há o que chamam de juris-
prudência, com base nesse... menorismo, e que portan-
to, não é jurisprudência, pois esta só pode, hoje, se ba-
sear no Estatuto e não na lei que o Estatuto revogou.  

 
É evidente que a atual doutrina da cidadania 

prevê que quem fiscaliza, em nome do Executivo, au-
tue os violadores dos direitos de crianças e adolescen-
tes, nos termos da lei. É isso que quer dizer a expres-
são deste artigo 194: ”ou auto de infração elaborado 
por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e 
assinado por duas testemunhas, se possível”.  
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Quanto ao Promotor e o Conselho Tutelar, fa-

zem a fiscalização em função dos casos que atendem. 
Conselho Tutelar não depende do promotor para dar 
início ao processo através de sua própria representação 
ao juiz, nos termos deste artigo. O Conselho é uma 
autoridade autônoma que não tem satisfações a dar ao 
promotor. A não ser que o promotor instaure inquérito 
administrativo, ou sindicância, nos termos do artigo 
201, VI e VII. Se o promotor abusar, responde pelo 
abuso perante sua Corregedoria. 
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§ 1º - No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão 
ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as 
circunstâncias da infração.  
 
§ 2º - Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a 
lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos moti-
vos do retardamento.  
 
Art. 195 - O requerido terá prazo de 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 requerido; 
 
II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, 
que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, 
ou a seu representante legal, lavrando certidão; 
 
III - por via postal, com aviso de recebimento, se não for encon-
trado o requerido ou seu representante legal; 
 
IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou não sabido 
o paradeiro do requerido ou de seu representante legal.  
 
Art. 196 - Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a auto-
ridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 
cinco dias, decidindo em igual prazo.  
 
Art. 197 - Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procede-
rá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, de-
signará audiência de instrução e julgamento. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Colhida a prova oral, manifestar-se-ão 
sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requeri-
do, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por 
mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida 
proferirá sentença.  
 
CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS 
 
Art. 198 - Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da 
Juventude fica adotado o sistema recursal do Código de Processo 
Civil, aprovado pela Lei nº 5. 869, de 11 de janeiro de 1973, e 
suas alterações posteriores, com as seguintes adaptações: 
 

Vale aqui, leitor, a regra geral constante do 
artigo 152 de que cada esfera de atuação tem, como 
subsidiária, a legislação processual pertinente, seja ela 
civil ou criminal. Este artigo 198 se refere a matéria... 
civil.  
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I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; 
 
II - em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de 
embargos de declaração, o prazo para interpor e para responder 
será sempre de dez dias; 
 
III - os recursos terão preferência de julgamento e dispersarão 
revisor; 
 
IV - o agravo será intimado para, no prazo de cinco dias, ofere-
cer resposta e indicar as peças a serem trasladadas; 
 
V - será de quarenta e oito horas o prazo para a extração, a con-
ferência e o conserto do traslado; 
 
VI - a apelação será recebida em seu efeito devolutivo.   Será 
também conferido efeito suspensivo quando interposta contra 
sentença que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo da auto-
ridade judiciária, sempre que houver perigo de dano irreparável 
ou de difícil reparação; 
 
VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instân-
cia, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a 
autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, man-
tendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias; 
 
VIII - mantida decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá 
os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e 
quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; 
se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso 
da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco 
dias, contados da intimação.  
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Art. 199 - Contra as decisões proferidas com base no Art. 149 
caberá recurso de apelação.  
 
CAPÍTULO V – DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

No regime anterior ao do Estatuto, que vigora-
va sob as regras do menorismo, regras essas inscritas, 
em regime de exceção, no hoje revogado, abolido Có-
digo de Menores, o promotor de justiça era um auxili-
ar do igualmente extinto juiz de menores que era um 
juiz, também de exceção, hoje proibido no artigo quin-
to, XXXVII da Constituição Republicana. Esse juiz 
não estava jungido, como hoje (os outros estavam), ao 
princípio republicano da inércia inicial da judicatura 
(em que o magistrado não intervém ex officio nas rela-
ções sociais, mas aguarda ser provocado em sua juris-
dição), nem ao princípio da imparcialidade, pois esta-
va autorizado por lei a agir arbitrariamente, sem os 
freios e contrapesos do devido processo legal. 
 

Então, junto àquele juiz que era o único contro-
lador dos próprios atos (não era limitado por controle 
externo à sua vontade) funcionava um promotor a 
quem o juiz dava vistas dos autos para se manifestar. 
O sistema tinha ampla margem de permanente con-
chavo entre julgador e promotor, ambos ditos proteto-
res dos... menores. Funcionava o princípio da certeza 
autocrática dos dois (ou de um cooptado pelo outro). 
Sem controles. Muitas Comarcas – onde operam juí-
zes e promotores não republicanos - não conseguiram 
perder esses vícios. Mas, com as regras do Estatuto, 
podemos substituí-los por virtudes da cidadania. 
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Hoje, vigora o princípio da dúvida metódica 
cartesiana. Controles mútuos são acionados para ga-
rantir que não haja desvios por omissão ou por abuso. 
Hoje, o promotor de justiça da infância e da juventude 
é órgão local do Ministério Público, uma importante 
Instituição do país. Também se diz que ele é o repre-
sentante local do Ministério Público. Ele é o titular 
das ações que provocam a jurisdição judicial do juiz 
em temas de ordem pública que tratam de direitos in-
disponíveis pelas pessoas. Direitos que as pessoas, 
mesmo que individualmente queiram, publicamente 
não podem deixar de lado. Desses direitos... não po-
dem dispor.  
 

É o autor das ações movidas no âmbito do de-
vido processo legal. Não é mais auxiliar do juiz. Junto 
com o advogado, quer dizer, sempre contraditado por 
um advogado, o promotor é essencial ao funciona-
mento do Poder Judiciário, ocupando um dos pratos 
da balança da Justiça (o outro prato é ocupado pelo 
advogado). O juiz – republicano - é o fiel (obrigatori-
amente imparcial) da balança. 
 

O promotor de justiça, em tudo que faz, tem 
como objetivo pôr ou não pôr algo em julgamento. 
Não determina condutas fora da perspectiva judiciária, 
como o Conselho Tutelar (o Conselho Tutelar quando 
determina condutas ou quando requisita serviços, não 
está preparando possível ação judicial, como o promo-
tor). Quando o promotor não pede algo ao juiz, ele a-
tua, basicamente, investigando ou determinando 
investigações para apurar se há ou não elementos para 
que se peça ao juiz que determine algo a alguém.  
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Se o promotor quer determinar algo, ele pede 

ao juiz que determine. Não pode determinar por si 
mesmo. O Conselho Tutelar determina por si mesmo. 
E muitos promotores não se conformam com isso. 
Querem, porque querem, ser chefes dos conselheiros 
tutelares. E querem... determinar, como os conselhei-
ros determinam em seu colegiado. Alguns negam ao 
Conselho Tutelar a autoridade para determinar condu-
tas. Assim agindo, desprezam (de forma anti-
republicana) a regra legal do artigo 136, que atribui ao 
Conselho Tutelar, a autoridade para determinar as 
condutas previstas nos incisos I a VII do artigo 101 do 
Estatuto. 
 
 Daí, leitor, muitos conflitos entre promotores 
autoritários e conselheiros desinformados, aqueles 
querendo dar ordens fora do devido processo legal e 
fazer destes seus auxiliares (“auxiliar” que conselheiro 
tutelar não é). E estes muitas vezes abusando, ou se 
omitindo, em sua faculdade de determinar condutas 
previstas em lei (daí a necessidade de ao menos um 
conselheiro ser advogado, para tratar de igual para 
igual, em conhecimento acadêmico, com o promotor). 
 
 Infelizmente, um comentário sobre o Estatuto 
não pode omitir exemplos de eventuais promotores e 
juizes que, mal capacitados e mal informados, impõem 
determinações a conselheiros tutelares, sob ameaça de 
punição, em desrespeito à autoridade colegiada e à au-
tonomia funcional do Conselho Tutelar. Esse Conse-
lho tem atribuições certas, precisas, delimitadas. Con-
trola a garantia de direitos, nos termos do artigo 204, 
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II da Constituição Republicana mas, não, fazendo 
qualquer coisa, e sim, nos exatos termos de suas atri-
buições legais que estão descritas no artigo 136. É au-
toridade pública que determina condutas e requisita 
serviços (artigo 101, I a VII e 136). Promotores e juí-
zes devem exercer sua autoridade, com absoluto res-
peito à autoridade do Conselho Tutelar. 
 

Uns determinam, leitor, que conselheiros tute-
lares confisquem caixas de cerveja de bares que ven-
dem bebida alcoólica a adolescentes. Outros, mandam 
conselheiros fazer visitas domiciliares, ou acompanhar 
visitas de crianças a parentes, usurpando função de as-
sistente social e, em muitos casos, de psicólogo (notar, 
que uma das competências do Conselho Tutelar é de-
terminar – artigo 101, II – e requisitar exatamente que 
assistente social faça esse acompanhamento temporá-
rio). Há os que transformam conselheiros em represso-
res de adolescentes e crianças, nas “blitzes” policiais. 
Certos promotores e juizes transmudam conselheiros 
em porteiros de boates, casas de espetáculos e estádi-
os. Ou fiscais de bailes de carnaval. Muitos determi-
nam que conselheiro usurpe função de oficial de justi-
ça em buscas e apreensões.  

 
Incríveis são os que transformam conselheiros 

em chefes de disciplina das escolas (conselheiros são 
transformados em verdadeiros “bichos papões” das 
escolas), justificando o ilegal, tosco e infame refrão de 
professores e diretores do sistema de ensino: ”menino, 
cala a boca senão te mando para o conselho tute-
lar...”. E já foram encontrados, leitor, juízes e promo-
tores – evidentes exceções no âmbito dos excelentes 
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Ministério Público e Judiciário de nosso país - que 
mandam conselheiros tutelares sairem cheirando co-
pos de bebida de adolescentes em restaurantes e bares, 
para testar se é guaraná ou álcool o que estão consu-
mindo. Dá para perceber a amplitude da autocracia e 
arrogância que persistem pelo país afora – contra as 
quais combatem sistematicamente nosso Judiciário e 
nosso Ministério Público - quando se desprezam os di-
reitos e os deveres regulados pelo Estatuto? 

 
 Há Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos 

Estaduais, zelosos, que jamais permitem tais arbitra-
riedades. Que capacitam seus agentes públicos que 
operam nas Comarcas. E exigem dos membros de suas 
Corporações, respeito ao princípio da legalidade. Que 
cumprem e fazem cumprir as funções dos Serviços 
Auxiliares do Juizado (artigo 151) através dos auxili-
ares do Juiz (Oficial de Justiça, Comissários, Assis-
tente Social, etc.). Conselheiros tutelares, em sua au-
tonomia funcional, constitucional e legal de autorida-
de pública colegiada, não são auxiliares de juizes ou 
promotores. 

 
A recomendação, portanto, é que sejam denun-

ciados às respectivas Corregedorias, os magistrados e 
promotores que insistirem em prevaricar, ao des-
cumprirem a lei, por sentimento ou interesse pessoal 
(crime descrito no artigo 319 do Código Penal), des-
respeitando a autoridade do Conselho Tutelar, em sua 
autonomia funcional. Em última instância temos os 
Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Públi-
co para o ajuste cabal dos recalcitrantes aos termos da 
lei, ao longo do imenso território nacional. 
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Art. 200 - As funções do Ministério Público, prevista nesta Lei, 
serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica.  
 
Art. 201 - Compete ao Ministério Público: 
 
I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo; 
 

Note bem o leitor que nós aqui damos compe-
tência ao promotor não para aplicar medidas (deter-
minar medidas é prerrogativa do Conselho Tutelar em 
nível administrativo e do Juiz da Infância e da Juven-
tude em nível judicial). A competência do promotor é 
para conceder remissão na forma da exclusão do pro-
cesso, quer dizer, o promotor, ao conceder remissão, 
exclui do processo o adolescente acusado, livrando-o, 
portanto, das medidas punitivas.  
 

Observar que as medidas do artigo 101, I a VI 
que são de proteção, quando eventualmente aplicadas 
pelo juiz no processo iniciado com o rito a partir do ar-
tigo 182, se transformam em punição porque, se des-
cumpridas, implicam na privação de liberdade cons-
tante do artigo 122, III.   
 

Como conseqüência, se o promotor negociasse 
com o adolescente a remissão acoplada a uma medida 
protetiva, essa medida se transformaria em punitiva 
porque deve ser homologada pelo juiz (ver artigo 181, 
§ 1º) o que faz, de seu descumprimento, uma forma de 
descumprir decisão judicial. O advogado do adoles-
cente deve estar atento para rechaçar essa negociação. 
E exigir sempre que eventual acordo seja feito entre 
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promotor e advogado, nos termos da igualdade na re-
lação processual.  

 
Isso, porque, se não houve ameaça ou violência 

a pessoa, nem o ato se haja constituído em reiterada 
conduta grave, ainda assim o adolescente poderá ser 
preso por até noventa dias, se descumprir alguma da-
quelas medidas dos incisos I a VI do artigo 101, desde 
que essa medida seja homologada pelo juiz. Não há 
como fugir do devido processo legal. A intervenção do 
advogado é constitucionalmente necessária (artigo 
227, § 3º, IV, da Constituição Republicana). E, ou se 
segue o rito a partir do artigo 182, ou o promotor acer-
ta com o advogado os termos da remissão a ser homo-
logada, ou não, pelo julgador. 
 

II - promover e acompanhar os procedimentos relativos às infra-
ções atribuídas a adolescentes; 
 

As infrações atribuídas a adolescentes (defini-
das no artigo 103) não são administrativas; não são ci-
vis. São... criminais. A apuração de atos criminais e-
ventualmente praticados por adolescentes se inicia não 
com procedimentos judiciais (dos quais é titular o 
promotor de justiça), mas com procedimentos polici-
ais, pelo delegado. Cabe ao promotor de justiça esta-
dual dar seqüência a procedimentos iniciados pelo de-
legado.  
 

Nessa seqüência, o que este inciso diz é que – 
necessariamente depois dos procedimentos levados a 
efeito pelo delegado (artigos 172 e seguintes), com 
competência investigatória própria – o promotor pro-
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move procedimentos especificamente judiciais. E e-
xerce o Poder do Estado de denunciar o praticante de 
ato infracional criminal. E acompanha, na balança da 
Justiça, o conjunto de freios e contrapesos contraditó-
rios para que, aquele que praticou ato não elogiável, 
mas condenável (resguardados os princípios beccaria-
nos), receba a punição que faça justiça. 
 

III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os proce-
dimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação 
e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem como oficiar 
em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da 
Infância e da Juventude; 
 

Recorde-se que o estado de proteção integral é 
aquele em que a pessoa não é nem ameaçada, nem vi-
olada em nenhum de seus direitos. Quando há ameaça 
ou violação, os problemas devem ser resolvidos em 
uma de três vias: ou a social informal, ou a administra-
tiva formal, ou a judiciária ritual. 
 

O promotor de justiça nada tem a ver com a via 
informal, social, espontânea, em que se aplica o prin-
cípio constante do artigo 1.513 do Código Civil: “É 
defeso a qualquer pessoa, de direito público ou pri-
vado, interferir na comunhão de vida instituída 
pela família”. Cabe ao advogado, acompanhado 
quando necessário do assistente social, na linha de 
ação denominada, aqui no Estatuto, de proteção jurí-
dico-social (artigo 87, V), prestar orientação e apoio 
para que esse princípio seja respeitado. 
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Já a via formal administrativa é exercida em 
termos de direitos difusos pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (ver comen-
tário ao artigo 88, II). Em termos de direitos individu-
ais quem auxilia a família, através de seus membros, a 
garantir esse princípio de cidadania, quando falha a 
via informal, é o Conselho Tutelar (artigo 136). 
 

O Promotor de Justiça entra em ação quando se 
esgotam ou são incompetentes (quando a matéria não 
lhes compete) a via social informal e a administrativa 
formal. Como promotor da via ritual judiciária, ele é 
legitimado para promover e acompanhar as ações ju-
diciais, mencionadas neste inciso. A tendência, em 
muitas Comarcas, é as pessoas – inclusive conselhei-
ros tutelares - quererem fazer do Promotor de Justiça 
seu assessor jurídico, coisa que ele não é, pois não 
pode operar em conflito de interesses (não pode acon-
selhar alguém em matéria que, depois, eventualmente, 
ele tenha que denunciar ou sobre cujo conteúdo tenha 
que se manifestar em juízo). Nem pode, por sentimen-
to pessoal, praticar prevaricação (artigo 319 do 
Código Penal), ao impor condutas a terceiros, para a-
tender a sentimento pessoal. 
 

IV - promover, de oficio ou por solicitação dos interessados, a 
especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de 
contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de 
bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do Art. 98; 
 

O leitor deve observar o detalhe: A competên-
cia do promotor prevista neste inciso, perante a Jus-
tiça da Infância e da Juventude se refere às hipóte-
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ses do artigo 98. Fora das hipóteses do artigo 98 (ou 
seja, as hipóteses em que não há ameaça ou violação 
de direitos) o competente é o promotor que opera na 
Vara de Família. Se o mesmo promotor exerce fun-
ções em ambas as Varas, o que ocorre na maioria ab-
soluta das Comarcas de pequeno porte, ele reúne as 
duas competências. 
 

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a prote-
ção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à 
infância e à adolescência, inclusive os definidos no Art. 220, § 3º, 
inciso II, da Constituição Federal; 
 

No inquérito civil público, o promotor abre 
procedimento administrativo para colher elementos de 
convicção que o habilitem a provocar a jurisdição ju-
dicial. Promotor não tem competência legal para de-
terminar condutas e aplicar medidas administrativas 
como é o caso do Conselho Tutelar (artigo 136, I e II), 
nem para aplicar, autonomamente, medidas judiciais. 
Tem competência para promover inquérito público 
que vise oferecer elementos ao juiz para que este sim, 
aplique as medidas pertinentes, sob o contraditório do 
devido processo legal. 
 
 Quanto à ação civil pública, suas regras cons-
tam dos artigos 208 e seguintes, sob os ritos e condi-
ções previstos a partir do artigo 212. O leitor deve 
atentar para a circunstância de que, na hipótese dos di-
reitos difusos e coletivos, previstos no artigo 220, § 3º, 
inciso II da Constituição Federal, o Conselho Tutelar 
também é legitimado para entrar com a ação judicial. 
Ver comentário ao artigo 136, X. 
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A diferença é que o Ministério Público entra 

com a ação como titular de direitos difusos (o promo-
tor age por iniciativa própria). O Conselho Tutelar en-
tra com ação em nome da pessoa e da família (entra 
com ação, não por iniciativa própria, mas em nome de 
pessoa ou de família que a ele recorrem). Mesmo no 
caso em que a pessoa e a família querem entrar com a 
ação (através do Conselho Tutelar, nos termos do inci-
so X do artigo 136) e o promotor resiste, serão dadas 
ao promotor – a posteriori - vistas dos autos da repre-
sentação feita pelo Conselho Tutelar à Justiça, respei-
tadas as regras do artigo 212, nos termos do artigo 
202. 
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VI - instaurar procedimentos administrativos e, para, instruí-los: 
 
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimen-
tos e, em caso de não-comparecimento injustificado, requisitar 
condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar; 
 
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de au-
toridades municipais, estaduais e federais, da administração di-
reta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências in-
vestigatórias; 
 
c) requisitar informações e documentos a particulares e institui-
ções privadas; 
 
VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias 
e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração 
de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à ju-
ventude; 
 

A cidadania deve se manter atenta para a cir-
cunstância de que o promotor, nos termos deste artigo, 
tem competência para instaurar procedimentos admi-
nistrativos e sindicâncias. E não para, fora desses pro-
cedimentos, determinar condutas a quem quer que 
seja. O mesmo ocorre com o juiz: fora dos procedi-
mentos do devido processo legal, não pode determinar 
conduta a quem quer que seja. Promotor e juiz que 
agem, determinando coisas a terceiros fora dos proce-
dimentos investigatórios ou judicantes, operam em re-
gime de exceção, regime esse proibido no artigo quin-
to, inciso XXXVII da Constituição Republicana. Ape-
nas repetem velhos vícios, hoje inaceitáveis, dos obso-
letos promotores e juizes de menores. 
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Instaurado o procedimento formal, o promotor 

tem poderes legais para colher depoimentos e esclare-
cimentos, para requisitar informações, exames, perí-
cias e documentos de autoridades e particulares, pro-
mover inspeções e diligências investigatórias. No bojo 
desses procedimentos formais, ou como resultado de-
les, pode recomendar condutas, exatamente para que 
o Ministério Público não venha a ter necessidade, no 
futuro, de pedir ao Judiciário, que aplique punição 
àquele que viola preceitos legais. Ver comentário ao § 
5º, “c” deste artigo. 
 

Assim como o Conselho Tutelar deve respeitar 
a autoridade do promotor, este deve, igualmente, res-
peitar a autoridade do Conselho Tutelar. Promotor de 
Justiça é órgão jurisdicional, no sentido de uma juris-
dição própria que provoca, autonomamente, a jurisdi-
ção judicial. Ele age em função da Jurisdição judicial. 
Já o Conselho Tutelar é composto por delegados de 
organizações representativas de comunidades urbanas, 
rurais e indígenas.  

 
Conselho Tutelar não é órgão que visa a juris-

dição judicial como o promotor (sem o promotor fa-
lando nas ações públicas que envolvem direitos indis-
poníveis, a jurisdição judicial não pode funcionar). Já 
o Conselho Tutelar é órgão não jurisdicional, no senti-
do de não visar, nem depender da jurisdição judicial 
(ver comentário ao artigo 131).  Conselho Tutelar 
determina ou requisita autonomamente. 
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Não devem as comunidades urbanas, rurais e 
indígenas permitir que promotores de justiça façam 
dos delegados conselheiros dessas comunidades, me-
ros auxiliares da promotoria (coisa que os conselheiros 
não são). Nem têm os conselheiros que enviar relató-
rios para promotores, como sói acontecer nas Comar-
cas em que os promotores seguem a doutrina menoris-
ta, doutrina essa revogada pelas regras de cidadania 
do Estatuto.  
   

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 
assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis; 
 
                                  Comparar, leitor: 

           
          A) Esta competência do promotor para zelar por        
               direitos, 
                    “a” - promovendo medidas judiciais, e  
                    “b”-  extrajudiciais preparatórias para          
                             as medidas judiciais,  
 

B) Com a competência do Conselho Tutelar 
para zelar por direitos,  

 
                    “a”- determinando as condutas previstas          
                             nos incisos I a VII do artigo 101 e     
                    “b”- requisitando serviços de serviço  
                             social, saúde, educação, trabalho,  
                             previdência social e das polícias  
                             civil e militar.  
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Um, o Conselho Tutelar zela determinando, 
por si mesmo, condutas. Outro, o promotor, zela in-
vestigando e pedindo ao juiz que determine condutas.  

 
Se, eventualmente, coisa rara entre promotores 

bem capacitados, mas ocorrer de o promotor insistir 
em determinar que conselheiro tutelar faça ou deixe de 
fazer algo, ele deve ser denunciado à Corregedoria do 
Ministério Público. Se, por maior eventualidade ainda, 
a corporação de promotores insistir nessa ilegalidade, 
a denúncia deve ser feita ao Conselho Nacional do 
Ministério Público, para ajustar a conduta dos recalci-
trantes à letra da lei. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem escolher conselheiros que estejam à altura des-
sa alta competência legal. Promotor de Justiça e Con-
selho Tutelar impõem mútuos freios e contrapesos 
para restringir as ações de cada um desses órgãos pú-
blicos (o Conselho e o Ministério Público) ao equilí-
brio da sensatez, da prudência, do discernimento de 
suas públicas intervenções (daí a necessidade de, ao 
menos um conselheiro tutelar, ser advogado, para ope-
rar academicamente de igual para igual com o promo-
tor). 
 

Há ações judiciais que podem ser interpostas 
só por promotor de justiça e as que, como nas regras 
dos artigos 191 e 194, podem ser promovidas por um 
ou outro e também por fiscais administrativos, segun-
do a origem do problema de que resulta a intervenção 
de cada um deles. E há ações que só podem ser inter-
postas pelo Conselho Tutelar como a que visa punir 
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com multa os descumpridores de determinações do 
Conselho Tutelar. 
 

IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas cor-
pus; em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao 
adolescente; 
 

O promotor é legitimado também para essas in-
tervenções, porque mandado de segurança é assegura-
do a todos que tenham seus direitos líquidos e certos 
violados. Habeas corpus pode ser impetrado por qual-
quer pessoa em favor de qualquer pessoa. O mandado 
de injunção também pode ser proposto por todo aquele 
que necessite de norma pública indispensável e inexis-
tente para a efetiva garantia de direito (artigo quinto, 
LXXI da Constituição Republicana). 
 

X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por 
infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à 
juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e 
penal do infrator, quando cabível; 
 

Tal ação é promovida perante o Juiz da Infân-
cia e da Juventude, com o rito que se inicia segundo as 
regras do artigo 194 do Estatuto. Notar que, além do 
promotor, também o Conselho Tutelar e fiscais do 
Executivo são legitimados para promover esse tipo de 
ação. Essas competências devem ser respeitadas. O 
promotor – a posteriori - sempre terá vistas dos autos, 
obrigatoriamente, nos termos das regras do artigos 202 
e 204, por ser o promotor o fiscal dos interesses públi-
cos indisponíveis. 
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XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendi-
mento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto 
as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de 
irregularidades porventura verificadas; 
 

Essa ação de inspecionar é compartilhada, sob 
o nome de fiscalização, pelo Conselho Tutelar e pelo 
Juiz da Infância e da Juventude (ver artigo 95). Cada 
um em função de sua própria competência e dos casos 
que atendem, sem prejuízo da fiscalização administra-
tiva devida pela prefeitura municipal, como adminis-
tradora dos serviços públicos, operados através de ser-
viços próprios ou conveniados. E do Conselho Muni-
cipal em relação aos programas que aprova, ou desa-
prova, como previsto nos artigos 90 e 91 (ver comen-
tários). 
 

XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos servi-
ços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, 
públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições.  

 
Esse desempenho de suas atribuições se refere 

às regras dos incisos anteriores que têm a ver com ins-
tauração de inquéritos e investigações para fins judici-
ais. Também aqui há que se observar uma distinção 
básica: O promotor requisita força policial para fins 
de investigação visando a eventual e futura ação judi-
cial.  
 

O Conselho Tutelar requisita serviço (artigo 
136, III, “a”) de segurança pública determinando 
condutas que não visam a futuros procedimentos judi-
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ciais, como no caso do promotor, mas de forma livre e 
incondicionada, nos termos dos artigos 13, 101, I a 
VII e 136, I, II e III do Estatuto. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem ter presente e estar atentas para o fato de que o 
Promotor de Justiça não requisita serviço de Conse-
lho Tutelar (cujos conselheiros são delegados dessas 
comunidades). Tal tipo de requisição eventualmente 
praticada por promotores menoristas (que estudaram o 
Direito antigo e desconhecem ou resistem ao novo) é 
uma clara aberração jurídica.  

 
Tais menoristas confundem conselho tutelar 

com serviço de assistência social mencionado nesse 
inciso XII. Serviço de Assistência Social é prestado 
por assistente social (nos termos da lei 8.662, artigo 
4º, III e V). Esse assistente social pode ser requisitado 
tanto por promotor de justiça (em função das ações 
que promove ou quer promover), quanto por conselho 
tutelar, quando este conselho determina condutas nos 
termos do artigo 101, I a VII. Quando promotor quer 
relatório social, o que ele quer é um laudo social (ver 
definição de laudo no comentário ao artigo 151). 
Quem produz laudo social é o… assistente social, co-
mo quem produz laudo psicológico é o psicólogo e 
quem produz laudo médico é o... médico. 

 
Conselho Tutelar é que, nos termos do artigo 

220, fornecendo elementos de convicção, requer que 
o promotor entre com ações públicas de exclusiva 
competência do Ministério Público (pois há ações que 
são da competência do Conselho Tutelar, com as pre-
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vistas nos incisos III, “b” e X do artigo 136, além da 
prevista no artigo 194, quando a infração administrati-
va consiste em descumprir determinação do Conse-
lho Tutelar, nos termos do artigo 249). 
 
 E, quando o Conselho Tutelar requer algo ao 
promotor, o Conselho deve ficar atento para cobrar do 
promotor as providências devidas, para evitar eventu-
ais engavetamentos, ou displicência para entrar com 
certas ações que visam a pessoas de sua amizade, rela-
ções, ou que com ele tenham interesses comuns. Ao 
Ministério Público, como Instituição, convém estrita 
obediência, de seus agentes, ao princípio constitucio-
nal (artigo 37) da ... impessoalidade. Dá para perceber, 
leitor, que sob as regras cidadãs do Estatuto, é o Con-
selho Tutelar que cobra o promotor?  
 

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis 
previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hi-
póteses segundo dispuserem a Constituição e esta Lei. 
 

Ver comentários ao artigo 210.  
 

§ 2º - As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, 
desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público.  
 

Esta regra vale para qualquer agente público 
em relação às próprias atribuições. Sem exceção. 
 

§ 3º - O representante do Ministério Público, no exercício de suas 
funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou 
adolescente.  
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Aqui o leitor vai encontrar uma distinção bási-
ca entre o Promotor de Justiça que zela por direitos e o 
Conselho Tutelar que também zela por direitos. O 
Promotor de Justiça, no exercício de suas funções, tem 
livre acesso a todo local onde se encontre criança ou 
adolescente. O Conselho Tutelar não tem essa prerro-
gativa.  
 

O Conselho Tutelar pode fiscalizar entidades 
(e penetrar nos locais necessários a essa fiscalização) 
que executam os programas (de proteção e punitivos) 
constantes do artigo 90. O promotor pode entrar em 
todo local, no exercício de suas funções (jamais fora 
desse exercício) onde se encontrem crianças e adoles-
centes (além das entidades do artigo 90, tem livre 
acesso, no exercício de suas funções em quaisquer ou-
tros locais, o que não ocorre com conselheiro tutelar). 
Conselheiro tutelar que penetra arbitrariamente em lo-
cal não lhe facultado por lei, pratica crimes de uso ar-
bitrário das próprias razões, prevaricação, abuso de 
poder. Agora, leitor, o paradoxo: Promotores podem 
entrar em bares, estádios, boates, espetáculos, onde 
haja crianças e adolescentes. São fiscais naturais des-
ses locais. E alguns deles, querem que conselheiro tu-
telar faça isso por eles. Não é extraordinário? 
 

§ 4º - O representante do Ministério Público será responsável 
pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, 
nas hipóteses legais de sigilo.  
 

Aqui temos outra distinção fundamental entre 
o promotor que zela por direitos (inciso VIII deste ar-
tigo) e o conselho tutelar que zela por direitos (artigo 
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131). Ambos são responsáveis pelo uso indevido de 
informações e documentos a que têm acesso no exer-
cício de suas funções (como, aliás, qualquer outro a-
gente público).  
 

Mas o Promotor de Justiça tem o poder de re-
quisitar documentos, nos inquéritos e investigações 
que promove para fins judiciais, e o Conselho Tutelar 
não tem competência para requisitar documentos de 
ninguém, a não ser certidões de nascimento e óbito 
(artigo 136, VIII) que são públicos e não envolvem si-
gilo. Conselho Tutelar, que requisita documentos, está 
usurpando função de alguma outra autoridade pública 
e exorbitando de suas funções.  

 
Da mesma forma que Promotor de Justiça não 

tem competência para requisitar relatório de Conselho 
Tutelar, em função dos casos que o Conselho atende 
por competência própria, também Conselho Tutelar 
não tem competência para requisitar relatório de pro-
fissionais no exercício de suas respectivas profissões. 
Destaca-se aqui a função do assistente social, cuja 
função (prevista na Lei 8.662, 4º, III e V), a não ser 
quando produz laudo judicial, não é produzir relatório 
para ninguém. É adotar providências para orientar, 
apoiar (programa de orientação e apoio sócio-familiar) 
e encaminhar soluções para quem dessas providências 
necessitar.  No menorismo, leitor, assistente social era 
serviçal da burocracia. Produzia papéis. No sistema 
republicano, é profissional com precisas, e elevadas 
atribuições públicas (lei 8.662/93, 4°, III e V): Adota 
providências concretas para resolver problemas huma-
nos. 
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§ 5º - Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII 
deste artigo, poderá o representante do Ministério Público: 
 
a) reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o 
competente procedimento, sob sua presidência; 
 
b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclama-
da, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados; 
 
c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públi-
cos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fi-
xando prazo razoável para sua perfeita adequação.  

 
As recomendações aqui referidas não signifi-

cam que o Promotor de Justiça possa expedir normas 
gerais obrigatórias para quem quer que seja. Certos 
promotores menoristas expedem recomendações cri-
ando regras de funcionamento do Conselho Tutelar, 
do Conselho Municipal, etc., regras essas que se cho-
cam com as normas constitucionais e com as regras do 
Estatuto. Ninguém será obrigado a fazer, nem deixar 
de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei (esse é 
o princípio da legalidade que pusemos no artigo 5º, II 
da Constituição Republicana).  
 

Recomendação de Promotor não é lei. Assim 
como Resolução de Conselho (nacional, estadual e 
municipal) também não é lei. O promotor deve reco-
mendar em função de questões específicas. Deve re-
comendar, para evitar que ele, promotor, entre na Jus-
tiça pedindo que o juiz determine aquilo que ele, pro-
motor, julgue dava ser feito. Mas, sempre, leitor, a ou-
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tra parte, tem o direito de se recusar a fazer, contra-
pondo, ao argumento do promotor, seu próprio argu-
mento de cidadania. As comunidades urbanas, rurais e 
indígenas devem ter sempre presente essa perspectiva 
justa e correta da cidadania. 
 
 Notar que pusemos nesta alínea “c” que a re-
comendação expedida deve fixar prazo razoável para a 
perfeita adequação dos serviços públicos ou de rele-
vância pública ao cumprimento da lei (adequação ao 
cumprimento da lei, não, adequação à vontade do 
promotor eventualmente autocrata). Por quê o prazo?  
Exatamente, leitor, porque, se as providências não fo-
rem adotadas, no prazo, o promotor entrará com peti-
ção ao Judiciário para determinar judicialmente, que 
os ajustes aos termos da lei sejam feitos. Ou seja, para 
fazer valer algo, o promotor depende de que só o Judi-
ciário, no devido processo legal, pode obrigar alguém 
a fazer ou deixar de fazer (sempre com a garantia de 
ampla defesa por aquele que é alvo de tal exigência).  
 

Recomendações genéricas, como se fossem 
leis produzidas pelo próprio promotor, contra os ter-
mos do Estatuto, constituem abuso de poder. E há 
muitas recomendações genéricas de seus comandados, 
senhores Procuradores Gerais, rolando por aí em suas 
Comarcas. E se constituem na prova material do crime 
de prevaricação (artigo 319 do Código Penal) cometi-
do pelo eventual promotor que assim agir. 
 
 Outra observação: Há promotores que emitem 
termos de ajuste de conduta nos municípios, contra os 
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princípios constitucionais e contra as regras do Estatu-
to. Exemplos:  
 

• Ajuste de conduta promovido por promotor 
para que conselheiros tutelares produzam lau-
dos (relatórios contendo exposição de fatos, 
etc. etc.) sobre situação familiar, usurpando 
função pública, definida em lei federal, exclu-
siva de assistente social.  

• Ajuste de conduta promovido por promotor pa-
ra que as vagas em creche sejam garantidas 
apenas a filhos de mães que trabalham (e, natu-
ralmente, negando vagas para os demais).  

 
Tomemos a hipótese da creche. Ela é a primei-

ra fase da política pública de educação. O direito à 
educação é um direito subjetivo público, segundo pu-
semos no artigo 208 da Constituição Republicana, e 
reproduzimos no artigo 54, § 1º, do Estatuto (ver co-
mentário, leitor). Sem limites, nem limitações. Promo-
tor não pode querer ajustar a conduta do sistema de 
ensino à violação do direito subjetivo público à educa-
ção. Esse é um mero ajuste à vontade autocrática do 
promotor. 
 

As Procuradorias Gerais dos Estados devem fi-
car atentas, porque há promotores que inclusive for-
çam conselheiros tutelares a se ajustarem a esse ab-
surdo antijurídico. Conselho Tutelar existe para zelar 
por direitos. Não pode se curvar a eventuais ajustes do 
Ministério Público para descumprimento de direito 
Constitucional, como o direito a creche, como regra 
geral, que é um... direito subjetivo público (que, auto-
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craticamente, promotor algum do mundo pode limitar 
como regra geral). 
 

Art. 202 - Nos processos e procedimentos em que não for parte, 
atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos di-
reitos e interesses de que cuida esta Lei, hipótese em que terá 
vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e 
requerer diligências, usando os recursos cabíveis.  
 

Essa é regra decorrente do princípio geral de 
que o Ministério Público é o titular, o guardião que 
tem a custódia (do latim custos, custodis), dos direitos 
públicos indisponíveis (dizendo em latim: Custos Le-
gis), em defesa da cidadania. É parte dos processos 
que ele mesmo promove e dos que outros órgãos pú-
blicos ou particulares promovem, que têm a ver não 
com direitos que dependem de iniciativa privada para 
serem exercidos, mas aqueles que são de interesse 
comum da cidadania de comunidades urbanas, rurais e 
indígenas. 
 

Art. 203 - A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, 
será feita pessoalmente.  
 
Art. 204 - A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a 
nulidade do feito, que será declarada de oficio pelo juiz ou a re-
querimento de qualquer interessado. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
têm, na grande instituição do Ministério Público, e em 
cada Comarca, na figura do Promotor de Justiça, o 
guardião da cidadania em seu sentido mais amplo. 
Devem aprender a ter acesso a essa alta autoridade 
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pública para os fins de seus mais elevados interesses. 
As comunidades devem, através do Conselho Tutelar, 
saber criar os freios e contrapesos necessários a que 
essas duas autoridades (Ministério Público e Conselho 
Tutelar), que zelam por direitos, exerçam suas atribui-
ções com discrição (com moderação, sensatez e dis-
cernimento). 
  

 Art. 205 - As manifestações processuais do representante do Mi-
nistério Público deverão ser fundamentadas.  
 

Esse princípio é valido para todas as autorida-
des, mas fizemos constar expressamente aqui, e tam-
bém para a manifestação do juiz (o juiz deve sempre 
fundamentar suas manifestações), porque no passado, 
o menorismo histórico havia legalmente atuado com 
arbítrio (a lei, estranhamento, falava em prudente ar-
bítrio do julgador). Com a Constituição Republicana, 
abolimos toda forma de arbítrio, prudente, ou impru-
dente. Mesmo porque o leitor não vai encontrar jamais 
um arbitrário que se diga, ou se julgue... imprudente. 
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CAPÍTULO VI - DO ADVOGADO 
 
Art. 206 - A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e 
qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide 
poderão intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através 
de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoal-
mente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. 
 
"PARÁGRAFO ÚNICO - Será prestada assistência judiciária 
integral e gratuita àqueles que dela necessitarem.  
 
Art. 207 - Nenhum adolescente a quem se atribui a prática de ato 
infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem 
defensor.  
 
§ 1º - Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo 
juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de 
sua preferência.  
 
§ 2° - A ausência do defensor não a determinará o adiamento de 
nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda 
que provisoriamente, ou para o só efeito do ato.  
 
§ 3º - Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de 
defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por 
ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. 

 
Há duas profissões liberais, no Brasil, cuja de-

finição legal diz, expressamente, que seus praticantes 
se destinam a… garantir direitos. A de “advogado” e 
a de “assistente social”. Médicos, psicólogos, pedago-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 507 

gos, assistentes sociais e advogados, todos eles aten-
dem necessidades básicas humanas e, nesse sentido, 
garantem direitos. Mas, na descrição legal do que es-
tão ou não habilitados a fazer, só estas duas últimas se 
destinam especificamente a garantir direitos das pes-
soas. 
 

Quando a Constituição e o Estatuto entraram 
em vigor, respectivamente em 1988 e 1990, muitos 
menoristas (menoristas são os que, ao verem crianças, 
enxergam menores, e são cultores da incapacidade e 
não da capacidade humana), pois bem, muitos meno-
ristas passaram a dizer: Antes do Estatuto a política 
pública cuidava de atender necessidades básicas, ago-
ra, depois do Estatuto, não se fala mais em necessida-
des básicas, fala-se em… direitos. 
  

Essa dicotomia é equivocada. Veja como se 
deu o fenômeno alterativo introduzido pelos princípi-
os constitucionais e pelas regras do Estatuto:  
 
1. Antes, na autocracia, a ação se exercia segundo 

um prudente arbítrio entendido como auto-
controle da própria ação. Não havia controle ex-
terno. Quem agia, arbitrava o próprio modo de 
agir. Inexistia a regra de prestar contas (accounta-
bility como dizem os modernos ingleses) desse 
atendimento.  

 
2. Hoje, quem age para atender necessidades básicas 

humanas, tem o dever de… prestar contas (ac-
countability). Do outro lado do balcão, quem tem 
necessidades tem o poder de controle sobre a ação 
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que deve beneficiá-lo ou beneficiar sua família, 
seu grupo social, sua comunidade urbana, rural ou 
indígena. É a esse poder de controle sobre conduta 
alheia que se dá o nome de direito: É direito meu o 
que eu posso controlar… no outro. É direito do ou-
tro o que ele pode controlar... em mim. 

 
Em política pública, essa ação que é benéfica 

quando correta, e é danosa quando irregular, pode ser: 
 
1. social informal,  
2. administrativa formal  
3. e ritual judicial.  
 

A máxima da cidadania é: 
 
A todo direito corresponde uma ação social, administrativa 
ou judicial que garante esse direito.  
 

Digamos a mesma coisa, mas pelo avesso:  
 
Só se pode dizer que tem um direito aquele que tem acesso a 
uma ação social, administrativa ou judicial que lhe garanta 
esse direito.  
 

Pois bem, são o assistente social (lei 8.662, 4º, 
III e V de 1993) e o advogado (lei 8.906 de 1994) no 
Brasil que têm, na definição de sua competência legal, 
a função de garantir direitos. Ver, leitor, os comentári-
os ao artigo 87, V do Estatuto. 
 

Para a descrição da função do assistente social, 
ver comentário ao artigo 90, I. Além de ser, com o as-
sistente social, este na esfera social, o advogado na es-
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fera jurídica, aquele que dá orientação e apoio profis-
sional em matéria de direitos e de deveres às pessoas, 
às famílias, e às comunidades urbanas, rurais e indíge-
nas, o advogado pratica aquilo que em cidadania, so-
lenemente se denomina munus publicum. Tem um de-
ver de, mesmo em sua ação privada, exercer uma fun-
ção… pública. Junto com o Promotor de Justiça e o 
Juiz, o Advogado é indispensável à ação do Poder Ju-
diciário. Esse princípio consta da Constituição Repu-
blicana: 
 

Art .   133 .  O advogado é indispensável à  
administração da justiça, sendo inviolável por seus  
atos e manifestações no exercício da profissão nos  
limites da lei.  

 
Os “limites”, aí referidos, estão na lei 8.906, 

cujo artigo 7° é abaixo reproduzido. 
 

Neste artigo 206 do Estatuto, nós, o povo bra-
sileiro estatuímos, com clareza, que a criança, o ado-
lescente, seus pais, guardião ou tutor e quem tenha le-
gítimo interesse, pode intervir nos procedimentos de 
que trata esta lei. O significado dessa regra é o de que 
o controle dos direitos e deveres previstos no Estatuto, 
através do advogado, fica expressamente assegurado.  

 
Há procedimentos, para os quais, delegados, 

juizes e promotores – quando influenciados pela revo-
gada doutrina menorista - têm a tendência de querer 
impedir o controle advocatício. Aquilo que a lei não 
distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Se aqui 
consta que o advogado pode intervir em todos os pro-
cedimentos, não podem juiz, promotor e delegado 
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afirmar que o advogado só pode intervir em alguns 
procedimentos.  

 
Alertamos aqui à Ordem dos Advogados do 

Brasil para promover a mais visível manifestação pú-
blica possível alertando os Tribunais Superiores e Es-
taduais, os Ministérios Públicos estaduais e federal, e 
os sistemas de Segurança Pública, para que esta regra 
do artigo 206 do Estatuto seja rigorosamente obede-
cida, sem o que os caminhos da cidadania de crianças 
e adolescentes, no Brasil, estarão atravancados. Muitas 
das mazelas vividas pelas comunidades urbanas, rurais 
e indígenas se devem ao não cumprimento dessa regra 
que nada mais é que a garantia de ampla defesa cons-
tante de nossa Constituição Republicana. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem ficar atentas para a circunstância de que toda 
limitação ao controle advocatício, nos procedimentos 
que têm a ver com crianças e adolescentes, viola esta 
regra específica do artigo 206. No caso, também espe-
cífico, da integração operacional que fizemos constar 
do artigo 88, V (ver comentário), essas comunidades 
devem instar junto à Secção local da OAB – e aqui 
instamos junto ao Conselho Federal - para que se 
cumpra a seguinte regra, especificamente no caso da 
atenção devida a adolescentes acusados de praticar 
conduta criminal: 
 
§ 4º - O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar,  
em todos os juizados,  fóruns,  tribunais,  delegacias de polícia 
e presídios, salas especiais permanentes para os advogados,  
com uso e controle assegurados à OAB. 
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A inexistência da sala especializada vem con-
dicionando um tipo de atendimento desrespeitoso, al-
tamente burocratizado e autocrático. E sem a privaci-
dade devida para que o assistente social e o advogado 
exerçam seu trabalho na linha de ação denominada 
proteção jurídico-social no artigo 87, V. 
 

Muitos delegados e promotores autocratas que-
rem impedir o advogado de fazer valer esta regra de 
que o advogado atua em todos os procedimentos, sem 
exceção. As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem batalhar, principalmente no âmbito do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, onde devem ocupar metade dos assentos, para 
que se faça valer também o seguinte, quanto ao traba-
lho do advogado dos adolescentes acusados em suas 
comunidades: 
 
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamen-
te, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos,  
detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares,  
ainda que considerados incomunicáveis;  
 
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer 
juízo, tribunal ou autoridade, contra inobservância de precei-
to de lei, regulamento ou regimento; 
 

Outro ponto essencial nessa questão: É regra 
geral que cada Estado membro da Federação organize 
sua Defensoria Pública. Mas, no que se refere à crian-
ça e ao adolescente, a previsão do Estatuto é para que 
a oferta da proteção jurídico-social se faça em cada 
município, sob o princípio constitucional da descen-
tralização político-administrativa (artigo 204, II da 
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Constituição Republicana) na forma da municipaliza-
ção (artigo 88, I do Estatuto).  

 
A razão é a seguinte (observar com cuidado 

esse detalhe, leitor): Toda defensoria pública estadual 
é organizada burocraticamente. É uma organização 
burocrática. Os necessitados, nela, se relacionam não 
com seu advogado, mas com a burocracia denomina-
da… defensoria (da mesma forma, leitor, que há pro-
motores que querem determinar condutas como se 
fossem juizes, ou usurpar funções que são de delega-
dos de polícia, há defensorias que querem agir, insti-
tucionalmente, como... Ministério Público, e não aten-
dem casos, na hora da necessidade cidadã). Tome o 
exemplo, leitor, de um adolescente preso às onze ho-
ras da noite, sob a acusação de traficar entorpecente. 
 

O primeiro procedimento, nessa hipótese, con-
siste na apresentação do acusado, pelo policial militar, 
ao delegado de polícia. Em que consiste a regra deste 
artigo 206? Consiste em garantir a presença do advo-
gado do acusado (junto com o assistente social, se-
gundo o artigo 87, V) para orientar e apoiar o acusado 
nesse procedimento inicial que deve ser agilizado com 
ampla defesa às... onze horas da noite (princípio da 
agilização constante do artigo 88, V do Estatuto).  
 

Qual a defensoria estadual pública que garante 
a presença de advogado para orientar o acusado às 
onze horas da noite, em todos os municípios de cada 
Estado? Qual o Estado em condições de garantir essa 
presença universal em todo o seu território? Esse foi 
um dos aspectos profundamente considerados para fi-
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xarmos o princípio da descentralização político-
administrativa. O outro é que a proteção jurídico-
social consiste na presença de um profissional identi-
ficado com as características da comunidade urbana, 
rural ou indígena em que vive o acusado. No Estatuto, 
pusemos a regra  

 
• De garantia de advogado contratado 

pela prefeitura (não confundir esse ad-
vogado com procurador da prefeitura, 
que é advogado da prefeitura e não de 
terceiros) em carreira pública; 

  
• Ou contratado por caso atendido, re-

munerado com recursos do Fundo mu-
nicipal; 

  
• Ou, ainda, contratado por ONG, em 

convênio municipal, seja remunerado 
pela própria ONG ou com recursos do 
Fundo.  

 
Somente esse profissional, acionado por esses 

meios municipalizados, tem condições de cumprir o 
munus publicum a que se refere a proteção jurídico-
social e o Estatuto da OAB.  
 
DOS DIREITOS DO ADVOGADO 

 
Art.7º. São direitos do advogado: 
 
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o ter-
ritório nacional; 
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II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e 
do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritó-
rio, ou de seu local de trabalho,  de seus arquivos e 
dados,  de sua correspondência e de suas comunica-
ções, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de bus-
ca ou apreensão determinada por magistrado e a-
companhada de representante da OAB; 
 
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reser-
vadamente, mesmo sem procuração, quando estes se 
acharem presos, detidos ou recolhidos em estabele-
cimentos civis ou militares, ainda que considerados 
incomunicáveis; 
 
IV - ter a presença de representante da OAB, quando 
preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da 
advocacia, para  a lavratura do auto respectivo,  sob 
pena de nulidade e,  nos demais casos, a comunicação 
expressa à seccional da OAB; 
 
V - não ser recolhido preso, antes da sentença transi-
tada em julgado, senão em sala de Estado Maior, 
com instalações e comodidades condignas, assim re-
conhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão do-
miciliar; 
 
VI - ingressar livremente: 
 
a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos 
cancelos que separem a parte reservada aos magis-
trados; 
 
b) nas salas e dependência de audiências, secretarias, 
cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de 
registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fo-
ra da hora de expediente e independentemente da 
presença de seus titulares; 
 
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione 
repartição judicial ou outro serviço público onde o 
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advogado deva praticar ato ou colher prova ou in-
formação útil ao exercício da atividade profissional, 
dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, 
desde que se ache presente qualquer servidor ou em-
pregado; 
 
d) em qualquer assembléia ou reunião de que parti-
cipe ou possa participar o seu cliente, ou perante a 
qual este deva comparecer, desde que munido de po-
deres especiais: 
 
VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de 
quaisquer locais indicados no inciso anterior, inde-
pendentemente de licença; 
 
VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas sa-
las e gabinetes de trabalho, independentemente de 
horário previamente marcado ou outra condição, ob-
servando-se a ordem de chegada; 
 
IX - sustentar oralmente as razões de qualquer re-
curso ou processo, nas sessões de julgamento, após o 
voto do relator, em instância judicial ou administra-
tiva, pelo prazo de quinze minutos,  salvo se prazo 
maior for concedido; 
 
X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo 
ou tribunal, mediante intervenção sumária, para es-
clarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fa-
tos, documentos ou afirmações que influam no jul-
gamento, bem como para replicar acusação ou cen-
sura que lhe forem feitas; 
 
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante 
qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra inob-
servância de preceito de lei, regulamento ou regimen-
to; 
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XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou 
órgão de deliberação coletiva da Administração Pú-
blica ou do Poder Legislativo; 
 
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Ju-
diciário e Legislativo, ou da Administração Pública 
em geral, autos de processos findos ou em andamen-
to, mesmo sem procuração, quando não estejam su-
jeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, po-
dendo tomar apontamentos; 
 
XIV - examinar, em qualquer repartição policial, 
mesmo sem procuração, autos de inquérito, findos ou 
em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 
podendo copiar peças e tomar apontamentos; 
 
XV - ter vista dos processos judiciais ou administra-
tivos de qualquer natureza, em cartório ou na repar-
tição competente,  ou retirá-los pelos prazos legais; 
 
XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem 
procuração, pelo prazo de dez dias; 
 
XVII - ser publicamente desagravado, quando ofen-
dido no exercício da profissão ou em razão dela; 
 
XVIII - usar os símbolos privativos da profissão de 
advogado; 
 
XIX - recusar-se a depor como testemunha em pro-
cesso no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre 
fato relacionado como pessoa de quem seja ou foi ad-
vogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo 
constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo 
profissional; 
 
XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguar-
dando pregão para ato judicial, após trinta minutos 
do horário designado e ao qual ainda não tenha com-
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parecido a autoridade que deva presidir a ele,  medi-
ante comunicação protocolizada em juízo. 
 
§ 1º - Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI: 
 
1 - aos processos sob regime de segredo de justiça; 
2 - quando existirem nos autos documentos originais 
de difícil restauração ou ocorrer circunstância rele-
vante que justifique a permanência dos autos no car-
tório, secretaria ou repartição, reconhecida pela au-
toridade em despacho motivado, proferido de ofício, 
mediante representação ou a requerimento da parte 
interessada; 
 
3 - até o encerramento do processo, ao advogado que 
houver deixado de devolver os respectivos autos no 
prazo legal, e só o fizer depois de intimado. 
 
§ 2º - O advogado tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis 
qualquer manifestação de sua parte, no exercício de 
sua atividade,  em juízo ou fora dele,  sem prejuízo 
das sanções disciplinares perante a OAB,  pelos ex-
cessos que cometer. 
 
§ 3º - O advogado somente poderá ser preso em fla-
grante, por motivo de exercício da profissão, em caso 
de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 
IV deste artigo. 
 
§ 4º - O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem 
instalar, em todos os juizados, fóruns, tribunais, de-
legacias de polícia e presídios, salas especiais perma-
nentes para os advogados, com uso e controle assegu-
rados à OAB. 
 
§ 5º - No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercí-
cio da profissão ou de cargo ou função de órgão da 
OAB, o Conselho competente deve promover o desa-
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gravo público do ofendido, sem prejuízo da respon-
sabilidade criminal em que incorrer o infrator. 

 
 
 

  
CAPÍTULO VII – DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTE-
RESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS E COLETIVOS 

 
Esta é uma regra de Direito alterativo que in-

troduz em nosso Ordenamento de Cidadania (alteran-
do antigos vícios históricos), o conceito de interes-
ses… difusos. O Direito, leitor, todos sabem, é um or-
denamento de regras para mediar conflitos, conciliar 
vontades, e concertar soluções, para os problemas que 
resultam da pluralidade antagônica de interesses indi-
viduais e comunitários. Esses interesses podem ser 
perfeitamente identificáveis (interesse da pessoa tal, 
dos alunos da escola tal, dos membros de tal associa-
ção).  

 
Mas podem ser difusos das comunidades urba-

nas, rurais e indígenas, sem que possamos previamen-
te identificar cada titular desses direitos (daí serem 
eles… difusos). Por exemplo: Qual o nome de cada 
pessoa prejudicada por falta de escola, de hospital, de 
programa de proteção jurídico-social? Esse prejuízo é 
difuso, são inidentificáveis todos os seus titulares. An-
tes da Constituição Republicana e das regras do Esta-
tuto, nosso Ordenamento de Cidadania não continha 
meios para que esses interesses difusos, cujos titulares 
são previamente desconhecidos, fossem garantidos.  
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Dizia-se que a autoridade administrativa (em 
última instância, o prefeito, o governador e o presiden-
te) tinha o poder discricionário de fazer ou não fazer 
aquelas coisas sem as quais, direitos são ameaçados ou 
violados. O poder discricionário era sinônimo de arbi-
trário (coisa dos tempos autocráticos e ditatoriais). 
Hoje, o poder discricionário é entendido como sendo 
aquele que é praticado com discrição (daí... discricio-
nário). Discrição quer dizer sensatez, prudência, dis-
cernimento, qualidades essas que compõem o princí-
pio da razoabilidade. Não é hoje tida como razoável 
aquela conduta pública que ameaça ou viola direitos. 
Daí, as regras deste Capítulo VII. 
 

O que tais regras prevêem é exatamente o con-
junto de meios, de instrumentos, de ferramentas para 
que as comunidades urbanas, rurais e indígenas, pos-
sam movimentá-los em favor do bem comum (com 
discrição, com razoabilidade). O leitor deve observar 
que aqui estamos tratando das ações judiciais através 
das quais os titulares de deveres públicos respondem 
por ofensa que hajam praticado contra direitos indivi-
duais, coletivos ou difusos de crianças e adolescentes. 
O leitor pode constatar no artigo 210 o quanto o con-
trole coletivo dos deveres públicos pode e deve ser ri-
gorosamente praticado pelas comunidades urbanas, ru-
rais e indígenas. 
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Art. 208 - Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de res-
ponsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 
adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular: 
 
I - do ensino obrigatório; 
 
II - de atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência; 
 
Ill - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 
seis anos de idade; 
 
IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do edu-
cando; 
 
V - de programas suplementares de oferta de material didático-
escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino 
fundamental; 
 
VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, 
à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo 
às crianças e adolescentes que dele necessitem; 
 
VII - de acesso às ações e serviços de saúde; 
 
VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes pri-
vados de liberdade.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As hipóteses previstas neste artigo não 
excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difu-
sos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegi-
dos pela Constituição e pela Lei.  
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Antes de nossa atual Constituição Republicana, 
era impossível se pedir que um Juiz determinasse a 
um prefeito que criasse serviços indispensáveis a ga-
rantia de direitos (por exemplo, que criasse um pro-
grama de proteção jurídico-social), ou que uma Câ-
mara de Vereadores, na elaboração do orçamento, 
consignasse recursos para que, no ano seguinte, o 
Fundo Municipal pudesse financiar os programas de 
proteção (fixando percentagem constitucionalmente 
obrigatória para acolhimento de criança sob a forma 
de guarda). E programas sócio-educativos indispensá-
veis a correções do exercício de cidadania nas comu-
nidades urbanas, rurais e indígenas. Com as regras 
deste Capítulo, hoje existe essa exigibilidade. 
 

Art. 209 - As ações previstas neste Capítulo serão propostas no 
foro local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo 
juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressal-
vadas a competência da Justiça Federal e a competência originá-
ria dos Tribunais Superiores.  
 
Art. 210 - Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos 
ou difusos consideram-se legitimados concorrentemente: 
 
I - o Ministério Público; 

 
No regime anterior ao Estatuto, o promotor de 

justiça era apenas um auxiliar do juiz de menores. To-
da criança e todo adolescente rotulados como menores 
em situação irregular, fossem vítimas ou vitimadores, 
deviam ser encaminhados ao juiz. Este ouvia o promo-
tor e decidia o que e como fazer segundo seu arbítrio 
pessoal.  
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Hoje, o promotor é o titular das ações públicas 

relativas aos direitos reconhecidos como indisponíveis 
porque a pessoa, a família, a comunidade (urbana, ru-
ral ou indígena) mesmo que queiram, desses direitos 
não podem dispor livremente. É, portanto, o Promotor 
de Justiça, o primeiro a ser reconhecido, neste artigo, 
como agente legitimado (reconhecido pelo Estatuto 
como tendo legitimidade para agir), concorrentemente 
(quer dizer, separada ou conjuntamente como os de-
mais legitimados nos demais incisos deste artigo) para 
as ações fundadas em interesses coletivos (uma sala de 
aula, uma escola, um hospital, um grupo especificado 
de pessoas) ou difusos (um bairro, um estrato social, 
uma condição social válida para toda a população, 
etc.) 
 

II - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os 
Territórios; 
 

É através dessas ações judiciais fundadas em 
interesses coletivos e difusos que cada ente federativo 
controla outro ente federativo nas hipóteses em que há 
graves ofensas a direitos de crianças e adolescentes, 
seja: 
 
1. por ação ou omissão da União, através de ação 

movida por Estado e ou Município,  
 
2. por ação ou omissão do Estado, através de ação 

movida por União e ou Municípios,  
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3. ou por ação ou omissão do Município, através de 
ação movida por Estado e ou União. 

 
Então, se for o caso, leitor, muitas daquelas in-

tervenções que o Conanda (o Conselho Nacional) quer 
fazer, contra Estados e Municípios, através de Resolu-
ções burocráticas, devem ser feitas: 
 
1. por ação judicial da União, de que o Conanda é 

órgão, contra o Estado e ou o Município que ofen-
de direitos.  

 
2. O mesmo princípio vale para quando o Estado 

quer promover intervenções nos Municípios: Sem-
pre através da propositura de ação judicial e nun-
ca, através de Resoluções ou outros meios buro-
cráticos.  

 
3. Também o Município, através de ação judicial nos 

termos deste Capítulo, propõe ao Judiciário que 
determine obrigações de fazer ou não fazer à Uni-
ão ou ao Estado, segundo os princípios constituci-
onais e as regras do Estatuto. 

 
           Vamos a um exemplo: A regra é que o Conse-
lho Nacional deve, obrigatoriamente, fixar um percen-
tual do Fundo Nacional para acolhimento sob a forma 
de guarda de criança órfã ou vítima do crime de 
abandono. Esse recurso, nos termos do § único do ar-
tigo 261, deve ser repassado aos municípios, com ab-
soluto respeito pelo princípio da autonomia municipal, 
no contexto do pacto federativo constitucional. Diante 
da insistente omissão da União nesse sentido, o muni-



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 524 

cípio deve se valer dessa legitimidade para fazer cum-
prir a obrigação do Conselho Nacional nesse sentido. 
 

III - as associações legalmente constituídas há pelo menos um 
ano, e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos in-
teresses e direitos, protegidos por esta Lei, dispensada a autori-
zação da assembléia, se houver prévia autorização estatutária.  
 

A regra deste inciso III altera, revolucionaria-
mente, o sistema do menorismo histórico que vigorava 
no Século XX. E acompanha o princípio do artigo 5º, 
LXX, da Constituição Republicana, que faculta a or-
ganizações sindicais, entidades de classe, e associa-
ções, impetrarem mandado de segurança coletivo. As 
associações são organizações representativas da popu-
lação (duas outras são as entidades de classe e os sin-
dicatos, como prevê a Constituição nesse artigo 5°, 
LXX). A regra se deve ao também revolucionário 
princípio constitucional da participação popular no 
exercício do Poder Público, através de organizações 
representativas da população (artigo 204, II da Consti-
tuição Republicana). 
 

Veja, leitor, o que diz o § único, do artigo 1º, 
da Constituição: 
 

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio  
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos  
desta Constituição.  

 
Nos termos da Constituição Republicana, para 

fins de proteção social, o artigo 204, II prevê essa par-
ticipação, que o Estatuto regula: 
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1. No âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em paridade com a pre-
feitura municipal.  

 
2. No poder de escolher conselheiros tutelares.  
 
3. E na legitimação para a propositura de ações civis 

públicas por ofensa a direitos coletivos e difusos 
de crianças e adolescentes. 

 
Notar que, além dessa competência das associ-

ações (de moradores, de visinhos, de comunidades, 
bairros, ocupacionais, culturais, de lazer, esportivas, 
etc.), o Ministério Público tem, a mais, a competência 
para entrar com ações por ofensa a direitos individu-
ais, estas sim, que lhes são privativas. 
 

Ocorre que a informação sobre esse poder par-
ticipativo das comunidades organizadas em associa-
ções não vem sendo adequadamente passada às comu-
nidades urbanas, rurais e indígenas, o que as deixa, 
por desinformação, sem condições efetivas de praticar 
esse poder alterativo sobre ações e omissões dos po-
deres públicos. Há portanto que informar corretamen-
te, a respeito, as comunidades indígenas, rurais e ur-
banas. 
 

Observar também que passa a exercer esse di-
reito a associação instituída (ou seja, com seu estatuto 
associativo registrado em cartório) há mais de um ano. 
Basta, portanto, que as criadas há mais de um ano in-
cluam uma nova cláusula em seu estatuto, declarando 
a associação destinada a garantir direitos previstos em 
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lei. E imediatamente passará a ter o mesmo poder do 
promotor para a propositura dessas ações. As que fo-
rem criadas agora e incluírem essa cláusula, passarão a 
ser legitimadas para esse tipo de ação, dentro de um 
ano. 
  

§ 1º - Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios 
Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direi-
tos de que cuida esta Lei.  
 
§ 2º - Em caso de desistência ou abandono da ação por associação 
legitimada, o Ministério Público ou outro intimado poderá assu-
mir a titularidade ativa.  

 
Litisconsórcio é o consórcio, a união, na lide, 

na causa, no embate que, neste caso, é judicial. A lide 
é um choque de interesse resistido, que pode se consti-
tuir num conflito social, administrativo ou judicial. As 
regras desses dois parágrafos foram incluídas no Esta-
tuto exatamente para que, historicamente, aprendamos 
a exercer freios e contrapesos nas relações entre os en-
tes federativos (a União, o Estado e o Município) pela 
via judicial.  

 
O caráter alterativo desse aprendizado tem a 

ver com o abandono das tentativas de, na via autocrá-
tica, tentar impor a vontade (o pensamento único) de 
meros burocratas, na condução das políticas públicas. 
Ver comentários ao § único do artigo 261, sobre o de-
ver de Estados e Municípios para o repasse de recur-
sos aos Municípios, para financiar os programas do ar-
tigo 90 do Estatuto.  
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Art. 211 - Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos in-
teressados compromissos de ajustamento de sua conduta às exi-
gências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudici-
al.  

 
O leitor deve ter testemunhado muito a inter-

venção altamente alterativa de promotores de justiça, 
quando tomam de pessoas, autoridades e entidades, 
compromissos de ajuste da conduta das mesmas às re-
gras do Estatuto (ajuste, leitor, às regras do Estatuto, 
mas jamais, à vontade autocrática da autoridade que 
quer fazer o ajuste). Devem as comunidades urbanas, 
rurais e indígenas ser ensinadas e treinadas a fazer o 
mesmo: tomar compromisso de autoridades e entida-
des para o ajuste (o famoso termo de ajuste) às regras 
que elas mesmas, comunidades rurais, urbanas e indí-
genas criaram quando participaram da elaboração do 
Estatuto. 

 
Este artigo 211 diz que o ajuste feito por ór-

gãos públicos legitimados através dos incisos I e II do 
artigo 210, tem eficácia de título executivo extra-
judicial. O promovido pelas associações não tem esse 
efeito, mas serve de preliminar para a ação pública 
que, se o compromisso não for honrado, obrigará o vi-
olador de direitos a ajustar sua conduta ao dever que 
tem de cumprir a lei. Ou seja, os mesmos fins são al-
cançados em ambas as hipóteses. 
 

Art. 212 - Para defesa dos direitos e interesses protegidos por 
esta Lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes.  
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Esta é a regra que completa os ritos previstos 
nos artigos 149, 155, 165, 182, 191 e 194 para que 
uma pessoa, uma entidade, uma autoridade provoque a 
jurisdição do Juiz da Infância e da juventude nos te-
mas em que ele é competente (ver artigo 148 do Esta-
tuto) para decidir causas. 
 

§ 1º - Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do 
Código de Processo Civil.  
 

Nas ações em que o promotor propõe ao juiz a 
aplicação da medida sócio-educativa, as normas de 
procedimentos são as que constam dos artigos 172 e 
seguintes, até o 190, complementados pelas do Código 
de processo Penal, com base no princípio constante do 
artigo 152 do Estatuto (ver comentário). Com a reda-
ção deste parágrafo 1º deixamos claro que em matéria 
civil e administrativa, o procedimento recursal (entre 
outros aspectos) é o do Código de Processo Civil. 
 

§ 2º - Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, ca-
berá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do 
mandado de segurança.  
 

Ação mandamental é aquela em que se pede ao 
juiz que ele determine, que mande (daí, mandamen-
tal), na sentença, uma obrigação para que alguém faça 
(obrigação de fazer) algo que devia ter feito e não fez, 
ou não faça (obrigação de não fazer) alguma coisa que 
não devia estar fazendo. Ligue isso, leitor, ao princípio 
da legalidade (artigo 5º, II da Constituição Republica-
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na): ninguém será obrigado a fazer, nem deixar de fa-
zer coisa alguma, senão em virtude de lei. 
 

O promotor, a União, o Estado, o Município e 
as associações legitimadas podem e devem promover 
esse tipo de ação (da qual o exemplo clássico é o 
mandado de segurança) contra toda autoridade públi-
ca ou agente de pessoa jurídica que pratique ofensa lí-
quida e certa a direitos previstos no Estatuto. Trata-se 
de um princípio constitucional, constante do artigo 5º, 
LXX da Constituição Republicana. 
 

Art. 213 - Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obri-
gações de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica 
da obrigação ou determinará providências que assegurem o re-
sultado prático equivalente ao do adimplemento.  
 

O leitor deve observar o cuidado com que, no 
Livro II, armamos metódica e rigorosamente a máqui-
na social de efetividade, de eficiência (prevista no ar-
tigo 37 da Constituição) para que as ações sociais, 
administrativas e judiciais alcancem, com eficácia, seu 
fim que é o bem comum. 
 

Aqui, neste artigo, temos um exemplo desse ri-
gor. As comunidades urbanas, rurais e indígenas de-
vem permanentemente ser capacitadas, através de suas 
organizações representativas, para uma indicação im-
portante, no pedido ao juiz. Deve indicar, quando for o 
caso, (depois de tentadas a via social e a administrati-
va para solução da lide, do conflito, da contradição), 
quais são as providências que devem assegurar o re-
sultado prático desejado.  
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Não esquecer que o juiz decide nos termos do 

argumento usado pela parte que pede, dosando-o com 
o argumento, em contrapeso (na balança judicial), da 
parte que resiste ao pedido. Já foi o tempo em que, 
quem se dirigia ao abolido juiz de menores pedia ape-
nas… as devidas providências (para que o julgador 
decidisse segundo seu arbítrio pessoal).  Quem, ainda 
hoje, pede as devidas providências, está agindo sob as 
regras menoristas do extinto, revogado, abolido códi-
go de menores. E vai também colher um pífio resulta-
do... menorista. Que os pedantes chamavam de... me-
noril. 
 

§ 1º - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo jus-
tificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 
conceder a tutela liminarmente ou após justificação, prévia, ci-
tando o réu.  
 

A tutela liminar de um direito é concedida pelo 
juiz, diante dos argumentos que são apresentados pe-
las comunidades urbanas, rurais e indígenas, quando 
há perigo na demora (aquilo que solenemente os juris-
tas chamam de periculum in mora) em decidir. E tam-
bém quando há, sem dúvida nenhuma, de forma lím-
pida, o evidente sinal do bom Direito (que os mesmos 
juristas chamam de fumus bonis juris).  

 
Saber argumentar bem é um sinal do elevado 

grau de organização das sociedades modernas, através 
de suas comunidades urbanas, rurais e indígenas. Daí 
a necessidade de que essas comunidades, por mais 
modestas que sejam, tenham acesso a profissionais al-
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tamente especializados. E de que, no Conselho Tute-
lar, tenham ao menos um conselheiro tutelar graduado 
em Direito. Mas muito bem preparado, pois caso con-
trário, não saberá argumentar com a profundidade e a 
elevação requerida na garantia de direitos e deveres. 
 

§ 2º - O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sen-
tença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido 
do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixan-
do prazo razoável para o cumprimento do preceito.  
 
§ 3º - A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado 
da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em 
que se houver configurado o descumprimento.  

 
Temos aqui a regra mais acurada da busca pela 

eficácia desse Estatuto que foi criado participativa-
mente pelo povo brasileiro: A sanção mais eficaz para 
o melhor direito e o melhor dever, muitas vezes é 
aquela que atinge o órgão mais sensível do corpo hu-
mano ($) capitalista: o bolso. Uma boa multa que 
cresce diariamente na proporção da inadimplência de 
um dever é o argumento mais poderoso, em muitos 
casos, para ajustar a conduta desviante. Esse argumen-
to é, evidentemente, eficaz, para ricos burgueses (os 
que têm... a grana), mas absolutamente iníquo para 
pobres desvalidos. 
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Art. 214 - Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo 
município.  
 
§ 1º - As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em 
julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida 
pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual inicia-
tiva aos demais legitimados.  
 
§ 2º - Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará 
depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com 
correção monetária.  

 
As multas são obrigatoriamente recolhidas ao 

Fundo Municipal (ver comentários aos artigos 88, IV 
e 261, § 1º). O Conselho Municipal não deve permitir 
que empresas (que recolhem imposto de renda subsi-
diado ao Fundo, ao lado das multas) imponham seus 
critérios empresarias, privatizando uma decisão que 
é... pública. Vivemos na res publica, a República, que 
não pode ser tutelada por critérios privados ($) da 
mola do mundo capitalista...  

 
Toda empresa tem uma função social. Trata-se 

de um princípio constitucional brasileiro. Mas as co-
munidades indígenas, rurais e urbanas não devem 
permitir que empresas se desviem do uso dessa fun-
ção. Devem controlar os desvios que se dão por omis-
são (ficar aquém do uso desse dever), e por abuso (ir 
além do uso, praticando excessos danosos).  

 
As comunidades devem aprender a exigir 

(princípio da exigibilidade) que a mola representada 
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pelo cifrão ($) seja conduzida (seja meio) e, nunca, 
que conduza (e, nunca, que seja fim) do sistema repu-
blicano que oscila através da mola dos direitos huma-
nos. 

 
Notar, leitor, no que se refere às multas, que as 

associações que incluam em seu Estatuto a cláusula de 
que ela, associação, se propõe a garantir direitos, têm 
a prerrogativa, ao lado do Ministério Público, de en-
trar em juízo, com ação para fazer recolher ao Fundo 
Municipal, eventuais multas que, em trinta dias, não 
hajam sido recolhidas ao mesmo. 
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Art. 215 - O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, 
para evitar dano irreparável à parte.  
 
Art. 216 - Transitada em julgado a sentença que impuser conde-
nação ao Poder Público, o juiz determinará a remessa de peças à 
autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil 
e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão.  
 
Art. 217 - Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da 
sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova 
a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual 
iniciativa aos demais legitimados.  
 
Art. 218 - O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os 
honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 42 do 
Art. 20 da Lei nº 5. 869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifesta-
mente infundada.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de litigância de má-fé, a asso-
ciação autora e os diretores responsáveis pela propositura da 
ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem 
prejuízo de responsabilidade por perdas e danos.  
 
Art. 219 - Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adi-
antamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quais-
quer outras despesas.  

 
Estes artigos instituem regras processuais que 

se explicam por si mesmas. 
 

ART 220 - Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá 
provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe in-
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formações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e indi-
cando-lhe os elementos de convicção.  
 
ART 221 - Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 
de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as pro-
vidências cabíveis.  
 

Nestes artigos estão expressas regras de pecu-
liar importância, as quais, nem sempre são percebidas 
ou compreendidas, em sua extensão, pelas comunida-
des urbanas, rurais e indígenas. Pelo 220, toda pessoa 
dessas comunidades poderá, mas todo servidor públi-
co deverá. Quem pode, faz se quiser, se achar oportu-
no e conveniente, tem o direito de não ser cobrado por 
ninguém devido ao fato de que não deve, apenas… 
pode. Já, quem deve tem a obrigação de fazer algo. No 
caso presente, quem deve é o agente, o servidor, o 
funcionário público. Se não fizer aquilo que deve, pra-
tica o crime descrito no artigo 319 do Código Penal: 
 

Prevaricação: 
Art .   319 .  Retardar ou deixar de praticar, indevi 
damente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposi 
ção expressa de lei, para satisfazer interesse ou  
sentimento pessoal:  
 
Pena -  detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e  
             multa .  

 
Essa obrigação de dar notícia de ofensa a direi-

tos individuais, coletivos ou difusos previstos no Esta-
tuto caracteriza aquela retro-alimentação (em inglês: 
feedback), aquele retornar ao que ocorreu antes (re-
tomar o fato da ofensa a direitos) para corrigir desvio 
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inaceitável, num sistema (o método por nós incrustado 
no Estatuto é previsto pela moderna teoria dos siste-
mas). Repetindo: num sistema de cidadania.  
 

Esses desvios sistêmicos são corrigidos, num 
sistema de cidadania, por ações, por intervenções, por 
procedimentos que podem ser: 
 
1. sociais informais (ação de assistente social, de psi-

cólogo, de pedagogo, de advogado, de médico, em 
que não há relação de autoridade entre quem foi 
ofendido e quem orienta e apóia o ofendido),  

 
2. que podem ser administrativas formais (ação cole-

giada ou do Conselho Municipal, deliberando, a-
provando ou desaprovado programas de proteção, 
ou do Conselho Tutelar determinando condutas e 
requisitando serviços),  

 
3. ou podem ser judiciais rituais, acionadas, quando 

for o caso, pelo promotor de justiça, que é o titular 
da ação em nome da sociedade e decididas por 
juiz, no devido processo legal, com amplo direito 
de defesa ao acusado). 

 
Mas existem desvios eventualmente praticados 

por quem tem a faculdade ou tem o dever de levar no-
tícias de fatos ao promotor. Em muitas situações, esses 
desvios têm sido rotineiros. Deve então o leitor tomar 
o cuidado de verificar que o artigo 220 do Livro II do 
Estatuto (livro que contém os mecanismos de eficácia) 
prescreve que o fato comunicado ao promotor de jus-
tiça deve ser acompanhado de elementos de convic-
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ção. Sem elementos de convicção (provas materiais e 
testemunhais) não pode haver eficácia na denúncia. 
 

Sem esses elementos indiciatórios, probatórios, 
testemunhais, o promotor não pode mover ação peran-
te o Judiciário. O juiz que vai julgar a causa depende 
dos elementos de convicção que o convençam, como 
julgador, de que de fato houve, no caso, ofensa a direi-
tos individuais, coletivos ou difusos numa comunidade 
urbana, rural ou indígena.  
 

A regra do artigo 221 estatui que todo juiz que, 
nos autos de algum processo, constate a presença de 
tais elementos, tem o dever de comunicar a circuns-
tância ao promotor, dado que o juiz não pode provo-
car sua própria jurisdição. Ele não é mais o extinto ju-
iz de menores que se constituía, nos termos da lei de 
então, o código de menores, num juiz de exceção (os 
dois códigos de menores foram concebidos em regi-
mes de exceção, o de 1927, sob estado de sítio 
(1922/1926), o de 1979, sob uma ditadura militar, daí 
não haverem sido afeitos aos valores republicanos da 
democracia). O promotor de justiça é o eventual pro-
motor da ação que visa a corrigir o desvio sistêmico 
identificado.  

 
Há juízes que constatam, em processo que jul-

gam, a inexistência da linha de ação obrigatória de-
nominada proteção jurídico-social, prevista no artigo 
87, V (linha de ação essa que viabiliza os programas 
dos incisos I, II e III do artigo 90). Mas, em vez de 
cumprirem a regra do artigo 221, determinam a conse-
lheiros tutelares que sirvam de muleta para o órgão 
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público (a linha de ação) inexistente. Tal omissão e tal 
determinação desviante, configuram o delito do artigo 
319 do Código Penal (prevaricação). Seus autores de-
vem ser denunciados à respectiva Corregedoria e, se 
for o caso, ao Conselho Nacional de Justiça, para se 
ajustarem às regras legais previstas no Estatuto. 
 

Art. 222 - Para instruir a petição inicial, o interessado poderá 
requerer às autoridades competentes as certidões e informações 
que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de quinze 
dias.  
 
Art. 223 - O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presi-
dência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, orga-
nismo público ou particular, certidões, informações, exames ou 
perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 
dez dias úteis.  
 

A regra deste artigo se insere na competência 
prevista para o promotor, no inciso V do artigo 201 
(ver comentário). 
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§ 1º - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as dili-
gências, se convencer da inexistência de fundamento para a pro-
positura da ação cível, promoverá o arquivamento dos autos do 
inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamen-
tadamente.  
 
§ 2º - Os autos do inquérito civil ou as peças de informação ar-
quivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, 
no prazo de três dias, ao Conselho Superior do Ministério Públi-
co.  
 
§ 3º - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de ar-
quivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério Pú-
blico, poderão as associações legitimadas apresentar razões e atas 
ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou 
anexados às peças de informação.  
 
§ 4º - A promoção de arquivamento será submetida a exame e 
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, con-
forme dispuser o seu Regimento.  
 
§ 5º - Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção 
de arquivo, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Pú-
blico para o ajuizamento da ação.  
 
Art. 224 - Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as dispo-
sições da Lei nº 7. 347, de 24 de julho de 1985.  
 

As regras desses artigos são auto-explicativas. 
A lei 7.347 trata das ações civis públicas. 
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TÍTULO Vll - DOS CRIMES E DAS INFRA-
ÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Fundado no conhecimento técnico-científico 

de sua época, o Estatuto foi elaborado em amplas dis-
cussões públicas, através de seminários, em todo o ter-
ritório nacional, sob o signo da eficiência (princípio 
constante do artigo 37 da Constituição Republicana), 
da efetividade, da eficácia (que são os sinais... do ter-
ceiro milênio). Tradicionalmente, os juristas sempre 
afirmaram, ao longo de séculos, que Direito sem efi-
cácia não é Direito.  
 

Por outro lado, sempre se aceitou, também, que 
onde há sociedade, qualquer sociedade, há Direito (há 
regras de direitos e deveres), o que se diz, concisa e 
solenemente, em latim, da seguinte forma: Ubi socie-
tas, ibi jus. O Direito é o conjunto de regras de direitos 
e deveres. Pois bem, há sociedades em que o tipo de 
Direito exercido, há séculos, é praticado por pessoas 
fortes e protegidas que mandam (impõem deveres), e 
por fracos e desprotegidos que obedecem (respeitam, 
nos outros, direitos de mando).  
 

Esse era o Direito que consagrava as formas 
consuetudinárias, aquelas formas consagradas pelos 
usos e costumes, de mandar e de obedecer. Era tam-
bém o Direito que tinha que acompanhar, seguir, ir 
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atrás dos fatos. O Direito estava sempre em débito 
com os fatos. Pois os poderosos escreviam regras me-
ramente programáticas para enganar os incautos, sem 
prever os mecanismos, sem instituir os meios, sem 
construir as ferramentas, que permitissem aos fracos e 
desprotegidos fazer valer os direitos retoricamente 
proclamados, escritos em papéis oficiais, proferidos 
em obscenos discursos demagógicos. 
 

Com a Constituição Republicana de 1988, e 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, 
os brasileiros resolveram dar uma volta por cima de 
tudo isso. Instituímos, no artigo 227 da Constituição, 
um sistêmico ordenamento de cidadania. Com regras 
programáticas (detalhadas no Livro I do Estatuto), 
com meios, ferramentas, instrumentos, de eficácia 
(descritos entre os artigos 86 e 224 do Livro II do Es-
tatuto) e com sanções criminais e administrativas cor-
retivas de desvios (prescritas neste Título VII do Livro 
II). Resultado: temos normas programáticas, sancio-
nadas positivamente, e sancionadas... negativamente. 
   

Ao elaborarmos o Estatuto, nos baseamos nu-
ma lei de oferta e de procura, que vai muito além do 
campo da economia, pois ocupa todo o espaço social 
do bem comum, e que pode ser assim enunciada: 
 
           A procura de punição, para indisciplinados  
           e violentos, é inversamente proporcional  
           à oferta pública de proteção à cidadania.  
             
 Se preferir, leitor, podemos dizer a mesma coi-
sa, de outra forma. O Livro I do Estatuto contém nor-
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mas programáticas. O Livro II contém normas de 
sanção positiva aos comportamentos que são bons, 
elogiáveis, premiáveis (artigos 86 a 224). E contém 
normas de sanção negativa (artigos 225 a 258) aos 
comportamentos que são maus, condenáveis, puníveis: 
 
 A procura por sanção negativa é inversa- 
            mente proporcional à oferta de sanção 
            positiva no sistema de cidadania. 
  
 Quer dizer, leitor, que o Estatuto é um conjun-
to de normas de conduta criadas para reger uma socie-
dade, uma civilização, que produz ininterruptamente 
a oferta de sanções positivas, como método para re-
duzir, ao longo do desenvolvimento humano, a pro-
cura inevitável de sanções negativas. 
 

 
CAPÍTULO I - DOS CRIMES 

 
Os crimes aqui descritos referem-se aos graves 

desvios praticados por particulares ou agentes públi-
cos em relação às normas programáticas do Livro I e 
aos mecanismos de controle do Livro II. Ao contrário 
das infrações administrativas que o leitor encontrará a 
partir do artigo 245, os crimes não são julgados pelo 
Juiz da Infância e da Juventude, mas pelo Juiz Crimi-
nal. 
 

Seção I - Disposições Gerais 
 

Vale a pena fazermos aqui uma breve reflexão: 
No Livro II deste Estatuto, constituímos um conjunto 
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de órgãos públicos antes inexistentes, encarregados de 
fazer o controle dos desvios praticados por pessoas, 
autoridades ou instituições. Os desvios ocorrem, leitor, 
quando, em vez do uso das regras de cidadania (regras 
de equilíbrio entre direitos e deveres), se desvia para o 
deixar de fazer chamado omissão, ou para o fazer em 
excesso chamado abuso.  
 

Um desses órgãos de controle (o controle pre-
visto no artigo 204, II da Constituição), é o Conselho 
Tutelar. Pois bem, na medida em que os conselheiros 
são mal escolhidos e mal capacitados, eles não conse-
guem perceber seus limites. Não percebem que fazem 
parte do mecanismo de sanção positiva e nunca, de 
sanção negativa, da cidadania. E deixam de compre-
ender o conjunto de mecanismos da proteção integral 
de que trata este Estatuto.  

 
Então, quando recebem eventuais denúncias da 

prática de maus-tratos contra crianças e adolescentes, 
esses conselheiros mal escolhidos, não têm aparato in-
telectual e ético que os habilite a respeitar o princípio 
de cidadania chamado presunção de inocência. Esse é 
o princípio que só é respeitado quando a denúncia do 
fato é corretamente notificada à delegacia de polícia 
para que o delegado abra o competente inquérito poli-
cial. Isso deve ser feito, leitor, exatamente para apu-
rar se a presunção de inocência vai dar lugar aos indí-
cios e às provas de que o acusado realmente haja pra-
ticado a conduta punível com detenção ou reclusão. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas, 
pois, devem ter o cuidado de escolher corretamente 
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seus conselheiros tutelares (entre os quais deve haver 
pelo menos um conselheiro advogado e um conselhei-
ro assistente social) para que eles, não pratiquem o 
desvio do abuso. Não apliquem o princípio anticida-
dão, da presunção da culpa, nos casos que atendem.  
 

Essas comunidades também devem ser orien-
tadas corretamente, no programa de orientação e apoio 
sócio-familiar (artigo 90, I), para não se deixarem 
nunca constranger por conselheiros ou outro agente 
público qualquer, que pretendam aplicar, abusivamen-
te, a presunção… da culpa. 
 

Art. 225 - Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a 
criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do 
disposto na legislação penal. 
 

No sistema da cidadania, que também pode ser 
chamado de Ordenamento da Cidadania, ordenamento 
que é inter, trans, multidisciplinar (unidisciplinarmen-
te rotulado, antes, de Ordenamento Jurídico pelos… 
juristas) há sempre um limite, tanto para os deveres, 
como para os direitos humanos (direitos e deveres 
humanos de todos: anciãos, adultos, adolescentes e 
crianças, cada um em sua peculiar fase de desenvol-
vimento pessoal e social). O que pode ser exigido de 
alguém (dever), e o que alguém pode exigir de outrem 
(direito), apresentam gradações.  

 
Os cientistas dizem que há um continuum (o 

jurista é um entre tais cientistas), em perpétua causa-
ção circular, na prática de direitos e de deveres entre 
as pessoas, as comunidades e os povos. Direitos e de-
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veres se entrelaçam, em mútua influência, em mútua... 
continuidade relacional. Daí... continuum. Ultrapassa-
dos certos limites, o descumprimento de um direito ou 
de um dever passa a não ser mais problema entre duas 
pessoas ou duas comunidades. Passa a ser problema 
do todo social. Problema da sociedade em seu conjun-
to formado por comunidades urbanas, rurais e indíge-
nas. 
 

A partir do artigo 245, o leitor encontrará as 
condutas que, por haverem ultrapassado esses limites 
da tolerância, interessam ao todo social, se constituem 
em ilícitos administrativos, puníveis com multa (a 
multa é uma punição… administrativa).  
 

A partir do artigo 228, até o 244, o leitor vai 
encontrar condutas puníveis quer com detenção (pri-
são mais simples), quer com reclusão (prisão mais se-
vera), eventualmente combinadas também com multa. 
 

As comunidades urbanas, rurais e indígenas 
devem ser orientadas e apoiadas (programa de orienta-
ção e apoio sócio-familiar previsto no artigo 90, I) 
para conhecerem esses aspectos da organização social 
de seu país, e aprenderem a orientar seus filhos, de 
modo a formarem eles seu caráter, captando os limites 
dos direitos e dos deveres. E tendo ciência de que a 
ninguém é dado aceitar que pessoas pratiquem condu-
tas definidas e punidas como crimes, pois isso afeta... 
o bem comum. 
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 Art. 226 - Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas 
da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as perti-
nentes ao Código de Processo Penal. 
  
Art. 227 - Os crimes definidos nesta Lei são de ação pública in-
condicionada. 
 

A apuração de condutas descritas como crime 
pode ser feita a pedido daquele que foi vitimado ou 
em nome de pessoa vitimada, ou pode independer des-
se pedido individual, caso em que é processada por 
iniciativa do Promotor de Justiça. Ação pública incon-
dicionada é exatamente aquela movida pelo promotor 
de justiça que não depende da queixa de ninguém.  
 

Seção II - Dos Crimes em Espécie 
 
Art. 228 - Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de es-
tabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro 
das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no 
Art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à parturiente ou a seu 
responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimen-
to, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimen-
to do neonato: Pena - detenção de seis meses a dois anos.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Se o crime é culposo: Pena - detenção 
de dois a seis meses, ou multa.  
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Art. 229 - Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabele-
cimento de atenção à saúde de gestante de identificar correta-
mente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como 
deixar de proceder aos exames referidos no Art. 10 desta Lei: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Se o crime é culposo: Pena - detenção 
de dois a seis meses, ou multa.  
 

Os crimes dos artigos 228 e 229, como os de-
mais dessa Seção II, devem ser denunciados à delega-
cia de polícia. Mas não basta fazer o boletim de ocor-
rência criminal que tem por finalidade punir o infrator 
dessas normas. Há que instar junto à administração 
hospitalar para que seja feita a correta identificação do 
neonato, seja procedido o devido registro, e emitida a 
necessária declaração de nascimento, sem a qual im-
possível será o registro do nascimento em Cartório. 
Não esquecer, leitor, que na maternidade nasce (fisi-
camente) a criança e (eticamente) o cidadão, este su-
jeito de direitos, inclusive o direito de ser registrado 
para os fins civis, porque, para os efeitos dos direitos e 
deveres da cidadania, o papel é o que menos importa. 
E, se importa, é meio que não pode se sobrepor aos 
fins... da cidadania.  
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Art. 230 - Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infra-
cional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária 
competente: Pena - detenção de seis meses a dois anos.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Incide na mesma pena aquele que pro-
cede à apreensão sem observância das formalidades legais.  
 
Art. 231 - Deixar a autoridade policial responsável pela apreen-
são de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à 
autoridade judiciária competente e à família do aprendido ou à 
pessoa por ele indicada: Pena - detenção de seis meses a dois a-
nos.  
 
Art. 232 - Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: Pena - de-
tenção de seis meses a dois anos.  
 
Art. 233 - Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a tortura: Pena - reclusão de um a cinco 
anos.  
 
§ 1º - Se resultar lesão corporal grave: Pena - reclusão de dois a 
oito anos.  
 
§ 2º - Se resultar lesão corporal gravíssima. : Pena - reclusão de 
quatro a doze anos.  
 
§ 3º - Se resultar morte: Pena - reclusão de quinze a trinta anos.  
 
Art. 234 - Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de 
ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo 
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tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão: Pena - deten-
ção de seis meses a dois anos.  
 
Art. 235 - Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Iei 
em beneficio de adolescente privado de liberdade: Pena - deten-
ção de seis meses a dois anos.  

 
Esses crimes, do artigo 230 ao 235, têm a ver 

com policiais militares, civis, ou outro agente que, por 
alguma razão, prende, detém, priva de liberdade crian-
ça ou adolescente. E com os agentes que determinam 
condições, e imponham ou permitem prazos ilegais. 
Tem a ver com abrigos organizados em desrespeito à 
regra do parágrafo único do artigo 101. Têm também a 
ver com os operadores dos depósitos de privados de 
liberdade, geralmente alcunhados de IAPs, UAPs, 
CRIAMs, NAI, FONACRIADs, febems, etc.  

 
O crime do artigo 230 constitui violação do 

artigo 106. O do artigo 231, refere-se ao artigo 111, 
VI. Os dos artigos 232 e 233, aos artigos 3°, 4° e 5°, 
além do 178. Os dos artigos 234 e 235, aos artigos 
106, 110, 111, 175, § 1°, 185, § 2°, 121, § 2° e 3° e 
122, § 1°. Ver comentários. 
 
 Estivessem as ONGs, que se organizam para 
defender direitos, os assistentes sociais, e os advoga-
dos defensores, trabalhando intensamente para pro-
cessar os violadores dessas condições e desses prazos, 
e o sistema brasileiro de Justiça Juvenil não nos estaria 
envergonhando a nós mesmos, como brasileiros, em 
nosso país. Nem perante a comunidade internacional 
que se preocupa com os direitos e deveres humanos. 
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 O leitor deve atentar para o fato de que não 
basta processar o delinqüente violador dessas condi-
ções e desses prazos, providência que tem a ver com a 
punição do vitimador. Há, fundamentalmente, que en-
trar com competente, bem fundamentado e enérgico 
mandado de segurança e ou habeas corpus, providên-
cias de vitimologia, para a correta identificação do re-
lacionamento vítima/vitimador e a adequada proteção 
da vítima. Quer dizer, em suma, que devem ser toma-
das providências coercitivas, corretivas, retroalimen-
tadoras, de feed-back, para garantir tanto os deveres, 
quanto os direitos humanos. 
 

Art. 236 - Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, 
membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério 
Público no exercício de função prevista na Lei: Pena - detenção 
de seis meses a dois anos.  
 

Essas são as três autoridades cuja ação implica 
em determinações de condutas a terceiros, nos termos 
da lei (determinações de Juiz e de Conselho Tutelar) e 
em investigações para apurar desvios e processar os 
infratores dos direitos e deveres previstos no Estatuto 
(investigações e ações promovidas pelo Ministério 
Público). 

 
Atentar, leitor, para o fato de que, quem des-

cumpre determinação de Conselho Tutelar ou do Juiz 
da Infância e da Juventude, não embaraça a ação des-
sas autoridades. Pratica a infração administrativa pre-
vista no artigo 249 e é processado com o rito do artigo 
194, para pagar multa (além de responder por eventual 
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crime de desobediência, no caso da decisão judicial). 
Embaraçar é outra coisa. É impedir, constranger, co-
arctar, impor limites ilegais. 

 
Um exemplo claro de embaraço, consiste em 

impedir que conselheiros, juiz ou promotores, fiscali-
zem as entidades que executam os programas previstos 
no artigo 90 do Estatuto (regra constante do artigo 95). 
Notar, que nem essas autoridades, podem embaraçar-
se entre si. E esse embaraço ocorre quando juiz e pro-
motor, julgando-se mais importantes que membros do 
Conselho Tutelar, embaraçam a ação dos conselhei-
ros. Notar, leitor, que os três, cada um com atribuições 
próprias, são autônomos em sua competência. Mas aí 
estão as Corregedorias do Ministério Público e do Ju-
diciário, além dos respectivos Conselhos Nacionais, 
para ajustar a conduta dos faltosos aos limites da lei. 

 
Art. 237 - Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o 
tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o 
fim de colocação em lar substituto: Pena - reclusão de dois a seis 
anos, e multa.  
 

Este, leitor, tem sido um capítulo à parte, na 
História da construção de cidadania com as regras do 
Estatuto. Ver comentários aos artigos 19 e seguintes, 
bem como aos artigos 93, 92 e 101, § único. E comen-
tários aos artigos 136 e seguintes. Pois bem, a buro-
cracia federal, violando o pacto-federativo, desrespei-
tando o princípio da descentralização político-
administrativa (artigo 204, II da Constituição Repu-
blicana) passou a induzir conselheiros tutelares muni-
cipais à prática anti-republicana de intervir no âmbito 
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familiar, invocando a hoje obsoleta tutela estatal so-
bre... os menores. Trata-se de vício que remonta ao au-
tocrático Código de Menores de 1927 e ao seu suces-
sor, o também autoritário Código de 1979. 

 
Conselheiros, muitas vezes invertendo o prin-

cípio republicano da presunção da inocência, e pas-
sando a praticar o antiprincípio da presunção da cul-
pa, passaram a retirar crianças da guarda de pai e mãe 
e as entregarem a terceiros. Chegando ao requinte de 
forçarem as pessoas a assinarem termo de responsabi-
lidade. Tudo isso, como se diz no jargão bachareles-
co,... ao arrepio da lei. Só que os burocratas federais, 
menoristas, não informam aos conselheiros que esse 
modo de agir configura este crime definido neste arti-
go 237. 

 
Conselheiro que faz isso deve ser denunciado à 

delegacia de polícia para responder pelo crime prati-
cado. E a criança sensatamente devolvida a quem de-
tém seu poder familiar. Que fique claro, de imediato, 
leitor, que se alguém estiver praticando um crime na 
casa de alguém, qualquer pessoa pode, e a polícia mi-
litar deve, entrar na casa e... socorrer a vítima, seja ela 
anciã, adulta, adolescente ou criança. Se houver cala-
midade pública, desastre, etc., o mesmo deve ser feito. 

 
Mas uma mera denúncia de maus-tratos não 

justifica inverter a presunção de inocência para pre-
sunção de culpa. Nem justifica que, com ou sem inva-
são da casa alheia, pessoa alguma, menos ainda conse-
lheiro tutelar, retire criança da guarda dos pais. Há que 
se fazer investigação policial no que se refere ao su-
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posto vitimador. E há que se adotar providências soci-
ais, por assistente social, nos termos da lei 8.662/93, 
4°, III e V, para encaminhar soluções em relação à ví-
tima. 

 
Prática, leitor, da vitimologia, disciplina que 

estuda os padrões de causação circular, de inter-
relacionamento, entre vítimas e vitimadores (vitima-
dos podem também ser vitimadores, vitimadores po-
dem ser vítimas): no caso de conselheiros tutelares 
abusivos, é de se notar que pessoas pobres, humildes, 
não conhecem seus direitos, como regra geral. A igno-
rância das vítimas fracas e desprotegidas, que desco-
nhecem os limites de poder do conselheiro vitimador, 
induz a prática de abuso, a prática de prevaricação 
(crime do artigo 319 do Código Penal) por parte de 
conselheiros prepotentes. Ver comentário ao artigo 13. 

 
Art. 238 - Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a 
terceiro, mediante paga ou recompensa: Pena - reclusão de um a 
quatro anos, e multa.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Incide nas mesmas 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 exterior com inobservân-
cia das formalidades legais ou com o fito de obter lucro: Pena - 
reclusão de quatro a seis anos, e multa.  
 
Art. 240 - Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva, 
cinematográfica, atividade fotográfica, ou de qualquer outro 
meio visual, utilizando-se de criança ou adolescente em cena 
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pornográfica, de sexo explícito ou vexatória: Pena - reclusão de 
dois a seis anos, e multa.  
 
PARÁGRAFO 1º - Incorre na mesma pena quem, nas condições 
referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente.  
 
PARÁGRAFO 2º - A pena é de reclusão de três a seis anos: 
 
I – Se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função; 
 
II – Se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou 
para outrem vantagem patrimonial. 
 
Art. 241 – Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou 
publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede 
mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens 
com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança 
ou adolescente: 
 
Pena: reclusão de dois a seis anos, e multa. 
 
PARÁGRAFO 1º - Incorre na mesma pena quem: 
 
I – agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, intermedia a 
participação de criança ou adolescente em produção referida 
neste artigo; 
 
II – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das 
fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput des-
te artigo; 
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III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial de 
computadores ou internet, das fotografias, cenas ou imagens 
produzidas na forma do caput deste artigo. 
 
PARÁGRAFO 2º - A pena é de reclusão de três a oito anos: 
 
I – se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de 
cargo ou função; 
 
II – se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou pa-
ra outrem vantagem patrimonial. 

 
As descrições desses delitos explicam-se por si 

mesmas. 
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Art. 242 - Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, 
de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou 
explosivo: Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.  
 
Art. 243 - Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar 
ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem 
justa causa, produtos cujos componentes possam causar depen-
dência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida: Pena 
- detenção de seis meses a dois anos, e multa, se o fato não consti-
tui crime mais grave.  
 
Art. 244 - Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, 
de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido 
ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, 
sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de 
utilização indevida: Pena - detenção de seis meses a dois anos, e 
multa.  
 
Art. 244 A – Submeter criança ou adolescente, como tais defini-
dos no caput do art. 2º desta lei à prostituição ou à exploração 
sexual: 
 
Pena – reclusão de quatro a dez anos, e multa. 
 
PARÁGRAFO 1º - Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o 
gerente ou responsável pelo local em que se verifique a submis-
são de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste 
artigo. 
 
PARÁGRAFO 2º - Constitui efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e de funcionamento do estabe-
lecimento. 

 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 557 

Esses delitos têm uma tipificação suficiente-
mente ampla para cobrir todas as situações em que 
produtos prejudiciais sejam postos nas mãos ou ao al-
cance de crianças e adolescentes, ou haja submissão à 
prostituição ou exploração sexual. Ouve-se muito fa-
lar, leitor, entre os leigos da matéria, sobre a necessi-
dade de leis municipais para proibir venda de thinner, 
cola de sapateiro, cigarro, xarope, etc., etc., a crianças 
e adolescentes.  

 
Na descrição do artigo 243, todos os produtos 

que possam, de alguma forma, ser nocivos, estão in-
cluídos. Não há que fazer mais lei alguma. Há, sim, 
que providenciar para que as prefeituras fiscalizem os 
estabelecimentos, pois é ela que expede alvará para 
que funcionem. Façamos, pois, uma consideração fun-
damental: Bares, farmácias, lojas de ferragens, tintas e 
de produtos veterinários e agrícolas, entre outros esta-
belecimentos, devem ser objeto de rigorosa fiscaliza-
ção, por agentes da prefeitura (para que não se viole o 
alvará, através de vendas ilegais). E por policiais mili-
tares, para prevenir esses crimes, sujeitos a inquérito 
policial e processo criminal em ação incondicionada. 
Por não independerem de queixa da vítima (ação... in-
condicionada), os crimes aqui descritos devem ser re-
primidos com o máximo rigor policial. 
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CAPÍTULO II – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Começa aqui, leitor, o capítulo das sanções ne-
gativas cominadas não com prisão, mas com multas. 
Por serem crimes, os ilícitos previstos entre os artigos 
228 e 244 são julgados na Vara Criminal. Estes ilícitos 
administrativos dos artigos 245 a 258 são julgados na 
Vara da Infância e da Juventude. 

 
É diferente, pois, a atitude dos órgãos executo-

res diante da prevenção e da repressão aos crimes de 
um lado e às infrações administrativas de outro. Três 
são as possíveis situações:  
 
1. A primeira é aquela em que fiscais da prefeitura 

fiscalizam o funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, de diversão e dos meios de comunica-
ção, pois é ela que emite alvará para que funcio-
nem. Quem autoriza, administrativamente, fiscali-
za, para garantir que a execução se faça nos limites 
da autorização. O poder e dever de fiscalizar com-
põe a ação de administrar. Há juízes e promotores 
que querem que conselheiro tutelar, entre cujas 
atribuições legais não consta a de fiscalizar estabe-
lecimentos, façam esse serviço. Quando insistem 
nesse interesse, ou em tal sentimento pessoal, que 
violam a lei, muitas vezes eles não se dão conta de 
que, assim agindo, juizes e promotores praticam o 
crime de prevaricação, descrito no artigo 319 do 
Código Penal. 

 
2. A segunda se dá nas hipóteses em que o Juiz da In-

fância e da Juventude disciplina, através de porta-
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ria ou autoriza, por meio de alvará, freqüência de 
crianças e adolescentes em boates, casas de shows, 
espetáculos, bailes e espetáculos. O Estatuto pres-
creve um serviço auxiliar do Juiz, exatamente para 
que a autoridade judiciária tenha servidores (ver 
artigo 151) que “desenvolvam trabalhos de acon-
selhamento, orientação, encaminhamento, preven-
ção, e outros”, tudo sob a imediata subordinação 
do juiz. É dever do juiz que disciplina freqüência, 
também fiscalizar o cumprimento de sua determi-
nação disciplinar, através de seus auxiliares e 
nunca, por meio de uma autoridade autônoma, que 
é não jurisdicional (artigo 131 do Estatuto), como 
o Conselho Tutelar. Comissários do juiz, oficial de 
justiça, assistente social ou psicólogo da equipe 
judicial existem para essas coisas. O Conselho Tu-
telar, nos termos da lei, deve sempre reagir, nos 
termos da lei, quando delegados, promotores, juí-
zes, prefeitos, burocratas, insistem em prevaricar, 
violando a lei por interesse ou sentimento pessoal. 

 
3. A terceira é a que se exerce de forma análoga à 

fiscalização das leis do trânsito, num eventual e 
talvez conveniente acordo entre a prefeitura e o 
sistema estadual de Segurança Pública para que o 
agente policial que vigia e reprime crimes passe, 
nos termos do artigo 194 do Estatuto, a também 
autuar autores de infrações administrativas. 

 
Art. 245 - Deixar o médico, professor ou responsável por estabe-
lecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola 
ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que 
tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
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maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena - multa de três 
a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência.  
 

A autoridade competente aí mencionada é o 
Conselho Tutelar (ver comentários ao artigo 13). Mas, 
além dessa comunicação, médico, professor, ou res-
ponsável por estabelecimento de saúde e ensino, de-
vem, principalmente, adotar duas outras providências 
que, nos termos do artigo 13, não podem ser prejudi-
cadas: 
 
1. Acionar assistente social para cuidar do problema 

da vítima (vitimologia);  
 
2. E acionar a polícia, seja para reprimir, em flagran-

te (quem dá flagrante é polícia militar), seja para 
investigar, quando necessário (quem investiga é o 
delegado de polícia).  

 
         O que o Conselho Tutelar fará é zelar para que a 
assistência social faça o que deve ser feito para prote-
ger a vítima, e a segurança pública cumpra seu dever 
para com o vitimador. 

 
Art. 246 - Impedir o responsável ou funcionário de entidade de 
atendimento o exercício dos direitos constantes nos  incisos II, 
III, VII, VIII e XI do Art. 124 desta Lei: Pena - multa de três a 
vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de re-
incidência.  
 

Isso aí, leitor, quer dizer o seguinte: Pratica in-
fração administrativa, punível com multa (ver artigo 
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194) o funcionário que impedir o sentenciado em pri-
vação de liberdade de: 
 
       II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 
       III - avistar-se reservadamente com seu defensor; 
       VII - receber visitas, ao menos semanalmente; 
       VIII - corresponder-se com seus familiares e  
                 amigos; 
       XI - receber escolarização e profissionalização; 
 

Art. 247 - Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devi-
da, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento 
de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a 
criança ou adolescente a que se atribua ato infracional: Pena - 
multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência.  
 
§ 1º - Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, 
fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracio-
nal, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a 
atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identifica-
rão, direta ou indiretamente.  
 
§ 2º - Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora 
de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a auto-
ridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação 
ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, 
bem como da publicação do periódico até por dois números.  
 

O leitor deve observar que tais formas de di-
vulgação muitas vezes decorrem da própria exposição 
que, por exemplo, programas em regime de liberdade 
assistida fazem de bandos, de turmas (ilegais) que cri-
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am, de sentenciados. Trata-se de programas equivoca-
dos no cumprimento da medida. Sentenciado em li-
berdade assistida não pode ser exposto publicamente. 
Deve ser respeitado em sua intimidade para cumprir a 
medida, sob o apoio individualizado (não coletivizan-
te) de um orientador (ver comentário ao artigo 119).  

 
Art. 248 - Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu 
domicílio, no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a 
guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação 
de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou res-
ponsável: Pena - multa de três a vinte salários de referência, a-
plicando-se o dobro em caso de reincidência, independentemente 
das despesas de retorno do adolescente, se for o caso.  
 

Com o princípio do artigo 7°, XXXIII da 
Constituição Republicana, adolescente só pode ser 
contratado para fazer trabalho doméstico se tiver mais 
de dezesseis anos. Se vier de outra Comarca, seu con-
tratador deve regularizar a guarda, pois passa a ser 
seu responsável civil, com o dever de não submeter 
nem permitir a submissão do ou da adolescente à vio-
lação de seus direitos. Eventuais violações de direitos, 
nessa hipótese, sujeitam o empregador ao processo 
previsto no artigo 194, por infração administrativa 
descrita no artigo 249, com pena de multa. Dependen-
do das condições a que submete sua contratada, ou seu 
contratado, pratica o crime de maus-tratos descrito no 
artigo 136 do Código Penal. Ver comentários aos 
artigos 33 a 35, que tratam da guarda. E ao artigo 13, 
que trata dos maus-tratos. 
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Art. 249 - Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres ine-
rentes ao pátrio poder ou decorrente de tutela ou guarda, bem 
assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tute-
lar: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência.  
 

Este artigo é composto de duas partes bem dis-
tintas, mas ambas sujeitas à pena de multa:  
 
1. A primeira trata do descumprimento dos deveres 

do pátrio poder, tutela ou guarda.  
 
2. A segunda trata do descumprimento de determina-

ção do juiz ou do conselho tutelar. 
 
Há sempre que atentar para o duplo enfoque 

sugerido pela disciplina da vitimologia (a ciência que 
se ocupa da causação circular entre vítimas e vitima-
dores): 
 
1. O que fazer para punir o vitimador.  
2. O que fazer para proteger a vítima.   
 

Na hipótese deste artigo, nesse enfoque vitimo-
lógico, não basta instaurar o processo para punir o su-
posto vitimador com multa. É preciso que se movam 
os mecanismos previstos no Estatuto para a proteção 
da vítima (mecanismos de assistência social, com ên-
fase na ação do profissional habilitado pela lei 
8.662/93, artigo 4°, III e V) e, no caso de descumpri-
mento da determinação do Conselho Tutelar, a petição 
ao juiz para que determine, judicialmente, que a de-
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terminação administrativa descumprida... seja cum-
prida.  
 

Art. 250 - Hospedar criança ou adolescente, desacompanhado 
dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes, ou da 
autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere: 
Pena - multa de dez a cinqüenta salários de referência; em caso 
de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o 
fechamento do estabelecimento por até quinze dias.  
 
Art. 251 - Transportar criança ou adolescente, por qualquer 
meio, com inobservância do disposto nos arts.  83, 84 e 85 desta 
Lei: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplican-
do-se o dobro de reincidência.  
 

Cotejar, leitor, o conteúdo destes artigos 250 e 
251, com os comentários ao artigo 83. 

 
Art. 252 - Deixar o responsável por diversão ou espetáculo públi-
co de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local 
de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão 
ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de clas-
sificação: Pena -  multa de três a vinte salários de referência apli-
cando-se o dobro em caso de reincidência.  
 

Duas são as situações a que se refere este arti-
go: A que trata da classificação expedida pelo órgão 
federal encarregado de cumprir a regra do parágrafo 
3°, I do artigo 220 da Constituição Republicana, e a 
disciplina estabelecida pelo Juiz da Infância e da Ju-
ventude, caso a caso, para a entrada ou permanência 
de crianças ou adolescentes desacompanhados dos 
pais em estádio, ginásio, campo desportivo, bailes, di-
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versões eletrônicas, estúdios cinematográficos, de tea-
tro, rádio e televisão. Note, leitor, que aí não há refe-
rência a bares. 

 
Outro ponto relevante: A fiscalização do cum-

primento deste artigo nada tem a ver com Conselho 
Tutelar, como andou pregando a burocracia federal 
desde os primeiros tempos da vigência do Estatuto. 
Conselho Tutelar fiscaliza (em competência similar à 
do juiz e do promotor), as entidades que executam os 
programas do artigo 90. Nunca, jamais, espetáculos 
públicos ou casas de diversão. Ver comentário ao 
Capítulo II, de que este artigo faz parte. 

  
Art. 253 - Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer represen-
tações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não 
se recomendem: Pena - multa de três a vinte salários de referên-
cia, duplicada em caso de reincidência, aplicável, separadamente, 
à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade.  
 

Comparar, leitor, com o 252, a redação deste 
artigo. Naquele, a infração consiste em não afixar avi-
so dos limites de freqüência ao espetáculo. Neste, em 
não informar os limites de idade, quando se anuncia 
um espetáculo. 
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Art. 254 - Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo 
em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classifica-
ção: Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplica-
da em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá de-
terminar a suspensão da programação da emissora por até dois 
dias.  
 
Art. 255 - Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere clas-
sificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou 
adolescentes admitidos ao espetáculo: Pena - multa de vinte a 
cem salários de referência; na reincidência, a autoridade poderá 
determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do esta-
belecimento por até quinze dias.  
 

Atentar para a circunstância de que o Conselho 
Tutelar é legitimado, através do artigo 136, X, para fa-
zer a representação judicial, em nome das pessoas e 
das famílias, contra a emissora que pratica estas infra-
ções dos artigos 254 e 255. E que o Ministério Público 
é legitimado para entrar com ações, motu proprio, em 
todas as situações (quer dizer, o promotor de justiça, 
age por si mesmo, não depende de queixa de terceiros 
para entrar com a ação devida). 

 
Art. 256 - Vender ou locar a criança ou adolescente fita de pro-
gramação em vídeo; em desacordo com a classificação atribuída 
pelo órgão competente: Pena - multa de três a vinte salários de 
referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária po-
derá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze 
dias.  
 
Art. 257 - Descumprir obrigação constante dos arts.  78 e 79 des-
ta Lei: Pena - multa de três a vinte salários de referência, dupli-
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cando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apre-
ensão da revista ou publicação.  
 
Art. 258 - Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empre-
sário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança 
ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação 
no espetáculo: Pena - muita de três a vinte salários de referência; 
em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determi-
nar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.  
 

A respeito destes três últimos artigos, ver co-
mentário ao Capítulo II de que os mesmos são parte. 
 

 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRlAS 
 
Art. 259 - A União, no prazo de noventa dias contados da publi-
cação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a 
criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de 
atendimento fixadas no Art. 88 e ao que estabelece o Título V do 
Livro II.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Compete aos Estados e Municípios 
promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretri-
zes e princípios estabelecidos nesta Lei.  

 
Na verdade, leitor, a União jamais cogitou, se-

riamente, de adaptar-se ao princípio da descentraliza-
ção político-administrativa que pusemos no artigo 
204, II da Constituição Republicana. O Estado brasi-
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leiro nasceu de uma colônia portuguesa unitária, divi-
da primeiro em Capitanias e depois em Províncias. 
Move-se a passos de cágado para a perda de seu poder 
centralizador, e o respeito republicano à autonomia de 
seus Estados e Municípios. 

 
Dois têm sido os fatores historicamente reco-

nhecidos como causantes do centralismo político-
administrativo impeditivo da saudável descentraliza-
ção republicana:  

 
• A burocracia federal, que jamais quer 

perder seu poder de mando sobre Esta-
dos e Municípios.  

• A sanha demagógica dos governantes 
federais, que insistem em apor seus 
próprios rótulos político-partidários aos 
programas antes assistencialistas e hoje 
de proteção à cidadania.  

 
Da Constituição, leitor, não fizemos constar 

competência da União para criar, executar, controlar 
ou impor programas aos Estados e Municípios. Cada 
Presidente que assume, e a burocracia que se protrai 
ao longo dos sucessivos governos, insistentemente 
querem continuar criando, executando, controlando e 
impondo programas sociais a Estados e Municípios.  

 
O desperdício de recursos que isso representa, 

o desgaste que esse paralelismo de ações entre os En-
tes Federativos (União, Estado e Município) gera, e a 
ineficácia repetitiva de tais equívocos, têm impedido a 
correta aplicação dos princípios constitucionais e das 
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regras descentralizadoras e individualizadoras do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. 

  
O Título V do Livro II a que se refere este arti-

go 259 trata do Conselho Tutelar. Pois não é que a 
União, em vez de descentralizar para que cada muni-
cípio organize autonomamente seu Conselho Tutelar, 
passou a emitir Resoluções inconstitucionais que des-
respeitam o pacto federativo e, em vez de organizar, 
desorganizam o processo correto de descentralização 
a que nos referimos no artigo 204, II da Constituição 
Republicana.  

 
E a burocracia federal insiste, ano a ano, em in-

terferir na ação dos conselhos tutelares, manifestando, 
inclusive, intenções de... fiscalizar conselhos tutelares, 
suprema audácia da burocracia anti-republicana. Con-
selho Tutelar tem poderes constitucionais (artigo 204, 
II da Constituição Republicana) para controlar a buro-
cracia. Jamais deve se submeter às conveniências bu-
rocráticas de pretensos donos do poder (saudações re-
publicanas, aqui, à memória do jurista Raimundo Fao-
ro). 

 
Art. 260 - Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, 
na declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações fei-
tas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente - nacio-
nal, estaduais ou municipais - devidamente comprovadas, obede-
cidos os limites estabelecidos em Decreto do Presidente da Repú-
blica.  
 

A inspiração para o financiamento dos Fundos 
destinados aos programas voltados para os direitos e 
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os deveres de crianças e adolescentes (previstos no 
artigo 90 do Estatuto) surgiu quando da participação 
do autor mais velho destes comentários, na organiza-
ção da Sociedade dos Amigos do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, na década de oitenta. Contribuintes do 
imposto de renda eram estimulados a aplicar parte dos 
impostos que recolheriam à União, no esforço pela 
conservação do arboreto e pela reforma das estufas de 
plantas raras daquele patrimônio ecológico, cultural e 
histórico do Brasil. 

 
A inovação que introduzimos foi que a doação 

subsidiada passaria a ser feita a um Fundo público, e 
controlada por um Conselho Público, em participação 
paritária, entre Governo local e comunidades organi-
zadas (associações, entidades de classe e sindicatos), 
para evitar todas as possíveis e imagináveis formas 
de... corrupção. 

 
Quer dizer, as doações de que trata este artigo 

não é feita a uma entidade, nem a um tipo de progra-
ma. Não. Ela é feita a um Fundo Público, e os recur-
sos aplicados em programas públicos (programas de 
prefeituras ou de entidades não-governamentais con-
troladas publicamente), sob critérios públicos, parita-
riamente estabelecidos. Pois não é, leitor, que podero-
sas empresas (algumas envolvidas no famoso escânda-
lo do mensalão) promovem coação sobre os Conse-
lhos, impondo suas condições, visando ao seu marke-
ting empresarial, com o poder da mola ($) do mundo 
capitalista, para beneficiar entidades de seu interesse. 
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O Conselho Municipal, o Conselho Estadual e 
o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do A-
dolescente, aos quais estão vinculados os Fundos de 
que trata este artigo, são órgãos plurais, em que se 
respeita a autonomia das organizações ali representa-
das. Pois bem, há nos Conselhos os que eventualmente 
venham a prevaricar (crime descrito no artigo 319 do 
Código Penal), descumprindo a regra expressa da lei, 
e concordando com esses desvios em razão de interes-
se e de sentimento pessoal do conselheiro. Os demais, 
entretanto, devem reagir, e não permitir que os inte-
resses do vil metal prevaleçam sobre os interesses do 
bem comum.  

 
§ 1º - As deduções a que se refere este artigo não estão sujeitas a 
outros limites estabelecidos na legislação do imposto de renda, 
nem excluem ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e de-
duções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de 
utilidade pública. * Este parágrafo foi revogado pela lei 9.532 de 
10.12.97. 
 
§ 2º - Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, 
através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais 
receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, 
órfão ou abandonado, na forma do disposto no Art. 227, § 3º, VI, 
da Constituição Federal.  
 

 O mandamento fixado neste artigo é constitu-
cional. Não pode deixar de ser cumprido. Os três Fun-
dos (nacional, estadual e municipal) devem fixar esse 
percentual que é obrigatório. Com isso, evitam pro-
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gramas que massificam, coletivizam, institucionalizam 
filhos e pais. Esses recursos serão obrigatoriamente 
aplicados em programa que respeita o princípio, tam-
bém constitucional, da convivência familiar. Ver co-
mentários aos artigos 19 e seguintes, 33 e seguintes, 
93, 92 e 101, parágrafo único. 
  

§ 3º - O departamento de Receita Federal do Ministério da Eco-
nomia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação 
das doações feitas aos Fundos, nos termos deste artigo.  Nova 
redação conforme Lei Federal 8. 242/91, de 12/10/91.  
 
§ 4º - O Ministério Público determinará em cada comarca a for-
ma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos 
neste artigo.  
 

Nem sempre os Promotores de Justiça, princi-
palmente das Comarcas mais modestas, detém as in-
formações e o conhecimento adequado a essa fiscali-
zação. Não tem sido raro aquele promotor que racioci-
na segundo obsoletos parâmetros. Nos termos dos ve-
lhos programas burocráticos, assistencialistas e con-
centradores de crianças e adolescentes.  

 
Em vez de se aplicarem recursos do Fundo pa-

ra garantir a convivência familiar e a orientação e o 
apoio comunitário, através de profissionais qualifica-
dos, os recursos vêm sendo aplicados em rotulados 
abrigos, em abomináveis triagens, em inimagináveis 
(em termos de direitos humanos) e verdadeiros depó-
sitos de adolescentes privados de liberdade. 
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Daí a necessidade de o Ministério Público 
promover capacitação adequada a seus representantes 
locais, nos termos da moderna doutrina da proteção 
integral e nunca, sob a perspectiva superada do meno-
rismo obsoleto, constrangedor e anti-republicano. 

 
Art. 261 - À falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que 
se refere os arts.  90, parágrafo único, e 91 desta Lei serão efetu-
ados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertence 
a entidade.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A União fica autorizada a repassar aos 
Estados e Municípios, e os Estados aos Municípios, os recursos 
referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei, tão 
logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente nos seus respectivos níveis.  

 
Com a quase unânime criação dos Conselhos 

Municipais, a regra prevista na cabeça deste artigo fica 
superada. Quanto à regra do parágrafo único, sua evo-
lução tem tomado um destino diferente. Autocratas 
federais e estaduais vêm impondo critérios federais e 
estaduais para os municípios trabalharem, o que viola 
a autonomia municipal no pacto federativo. Alguns 
criam programas federais ou estaduais e só repassam 
recursos para municípios que sigam suas ordens. Isso, 
leitor, repete o velho paradigma do centralismo políti-
co–administrativo da ditadura.  

 
E há os mais ousados, que querem fiscalizar 

programas e agentes municipais, além de imporem su-
bordinação dos profissionais que operam no municí-
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pio, a profissionais estaduais e federais que aceitam o 
lamentável papel de tutores de seus colegas. Um hor-
ror. As prefeituras e as ONGs não podem permitir essa 
humilhação, sob o infame pretexto de aceitarem tutela 
para obter verba. Devem exigir o respeito à regra deste 
parágrafo. Sem imposição de condições para receber o 
valor dos recursos que lhe são legalmente devidos.  

 
Art. 262 - Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as 
atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade ju-
diciária.  
 
Art. 263 - O Decreto-lei n. 2. 848, de 07 de dezembro de 1940, 
Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 

Art. 121 - ... § 4º- No homicídio culposo, a pena é aumen-
tada de um terço, se o crime resulta de inobservância de 
regra técnica 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.  Sendo doloso o homicídio, a pena e 
aumentada de um terço, se o crime é praticado contra pes-
soa menor de catorze anos.  
 
Art. 129 -... § 7º - Aumenta-se a pena de um terço, se ocor-
rer qualquer das hipóteses do Art. 121, § 4º. § 8º - Aplica-
se à lesão culposa o disposto no § 5º do Art. 121.  
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Art. 136 -... § 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o 
crime é praticado contra pessoa menor de catorze anos.  
 
Art. 213 -... PARÁGRAFO ÚNICO - Se a ofendida é me-
nor de catorze anos: Pena - reclusão de quatro a dez anos.  
 
Art. 214 -...  PARÁGRAFO ÚNICO - Se o ofendido é me-
nor de catorze anos: Pena - reclusão de três  a nove anos.  

 
Art. 264 - O Art. 102 da Lei nº 6. 015, de 31 de dezembro de 
1973, fica acrescido do seguinte item: Art. 102 § 6º - a perda e a 
suspensão do poder familiar.  
 
Art. 265 - A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição po-
pular do texto integral deste Estatuto, que será posto à disposição 
das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direi-
tos da criança e do adolescente.  
 
Art. 266 - Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publica-
ção.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Durante o período de vacância deverão 
ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclare-
cimento acerca do disposto nesta Lei.  
 
Art. 267 - Revogam-se as Leis nºs 4. 513, de 1964 e 6. 697, de 10 
de outubro de 1979 (Código de Menores), e as demais disposições 
em contrário. 
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A lei 4.513 foi promulgada em 1964 pela dita-
dura militar para manter o sistema menorista – recau-
chutado em 1979 pela lei 6.697 que instituía novo có-
digo de menores -, numa época em que o Brasil já es-
tava amadurecendo para um novo Direito que incluís-
se crianças e adolescentes no mundo de direitos e de-
veres da cidadania. Tivemos que esperar até 1990 para 
que este artigo 267 do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente viesse abrir novos caminhos brasileiros no 
rumo do Direito do Desenvolvimento Humano. 
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ÍNDICE TEMÁTICO DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

  
 

Abrigo 
Regime de               90, IV 
Programas de princípios dos              92, I a IX  
Dirigente de, equiparado a guardião             92, § único 
Regime excepcional e urgente. Pronto socorro social           93 
Obrigações do guardião em regime de abrigo                 94, § 1º 
Como medida de proteção              101, VII 
Como medida, conceituação              101, § único 
Pupilo em regime de abrigo, evitar transferência           92, VI 
Proibição de privação de liberdade             101, § único 

Abuso sexual 
Punição do agressor, proteção da vítima (vitimologia)  13 

Medida cautelar aplicável ao vitimador           130 

Adoção 
Autoridade competente      148, III 
O Estatuto rege a       39 
Comissão Estadual Judiciária para     52 
Condição de filho do adotado      41 
Consentirnento dos pais para      45 
Consentimento do adotando de 12 anos    45, §  2º 
Estado civil do adotante      42 
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Efeitos da adoção      41, 47, VI, 48, 4 
Estágio de convivência      46, § 1º e 2º 
Estrangeiro candidato a     46, 2º, 51, 52 
Exigências para      42, 43, 45 e 46 
Idade do adotando       40, 46 
Idade do adotante       42 
Morte do adotante      49, 42, V, 47, VII 
Procuração, proibido adotar por    39, §  único 
Registro civil do adotado      47 
Registro de candidatos a adoção     50 

Advogado 

Intervém em todos os procedimentos                 206 
Defesa técnica por, obrigatória    110  
Nomeado, aos que necessitam                141, 1º 
Acompanha adolescente e para a audiência  184, 1º 
Constituído ou nomeado, oferece defesa  186, 3º 
Proteção jurídico-social,    87, V Integração 
Operacional perante delegado                          88, V 

Adolescente 
Definição para efeito do Estatuto     2º 
Proibição de trabalho até 16 anos     60 
Imputabilidade infracional (autor de ato infracional)                     103 Não 
Não imputabilidade penal     104 
Quando são aplicadas medidas a sua proteção    98 

Alcoólatras e toxicômanos 
Medidas de proteção a       101, VI 
Medidas pertinentes aos pais ou responsável    129, II 
Aplicação de medida pelo Conselho Tutelar    136, II 

Alimentação 
Aleitamento materno, dever do poder público, 
instituições e empregadores     9º 
Obrigação dos programas de abrigo e internação  94, VIII 
Gestante e nutriz       8º, § único 
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Aprendiz 
Definição de aprendizagem                         62 
Direitos trabalhistas, maior de 14 anos                       65 
Vedado trabalho perigoso, noturno,insalubre                     67 

Atendimento de direitos 
Da criança e do adolescente, política     86 
Linhas de ação da política      87 
Diretrizes da política       88 
Prazo para criação e adaptação de órgãos    259 
Não oferecimento ou oferecimento 
irregular - ações de responsabilidade     208 
Entidade de, regimes       90 
 

Ato infracional 
Conceituação        103 
Quando praticado por criança      105 
Quando, praticado por adolescente    106 e seguintes 
Pena para quem violar direitos 
de criança ou adolescente autor de,     230 a 235 
Punição com medidas sócio-educativas aos seus autores, 112 
Proibição de trabalho forçado      112, § 2º 
Proibição da privação da liberdade     122, § 2º 
Condições em que é admitida a privação da liberdade   122 
Definição da internação como privação de liberdade  121 
Quando é obrigatória a libertação     121, 4º, 5º 
Como se concede a remissão    126, 127, 128 
Que medidas se aplicam aos pais    129 

Autoridade  
 

Autoridade Judiciária (Ver “Justiça da Infância e da Juventude)  
O Conselho Tutelar  como autoridade administrativa         136, 101 (I a VII) 
 
Autoridade policial 
O delegado é a autoridade policial competente                          172 
Integração operacional com advogado e assistente social para        
agilização do atendimento com garantia de direitos              88, V; 87, V 
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Ação policial quando criança pratica ato infracional 105, 136, 1º 
Ação policial quando adolescente pratica ato infracional  174  
Como agir em flagrante de ato com 
violência ou grave ameaça à pessoa     173 
Hipóteses de apreenção de adolescente  171, 172.  187  
Quando encaminhar o adolescente a 
entidade de atendimento      175, 1º 
Cuidados para resguardar a dignidade e 
a integridade do apreendido      178 
Crimes pela violação de direitos de 
autor de ato infracional                        230 a 235 

Autorização para viajar 
Adolescente não precisa de    83 
Em que condição criança precisa de   83 
Ao exterior, quando é dispensável a   84 
Ao exterior, quando é necessario, a 
criança e a adolescente    84 
Requisito para viajar ao exterior 
acompanhado de estrangeiro    85 

Comunidade 
Dever da        4º 
Prestação de serviços à      112, III 
Programas de abrigo e internação, participação da   92, IX 
Recursos da, utilização pelos programas de  
abrigo e internação       94, par.  2º 
Regime de semiliberdade, recursos da     120, §  1º 

Competência 
Regra de, para a autoridade administrativa                       
Conselho Tutelar) e autoridade judiciária (juiz)       147 

Conselho Tutelar 
Conceituação, como órgão de controle, que zela por direitos 131 
Atribuições do,        136 
 Providenciar medida da justiça     136, VI 
Regras de funcionamento      132 a 135 
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Eleição dos Conselheiros      139 
Impedimento dos Conselheiros      140 
Comunicação ao, de casos de maus. tratos, 
evasão escolar e repeténcia      56 
Revisão pela Autoridade Judiciária     137 
Fiscal de entidades de atendimento     95 
Enquanto não instalado, o Juiz exerce suas atribuições   262 

 

Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(Ver "Estado; Município e União") 

Creche e pré-escola 
Dever do Estado       54, IV 
Ações públicas por não oferecimento ou  
oferta irregular de,       208 
Punição para quem violar direitos em,     232, 233 
Mlúta para quem não comunicar maus  
tratos a crianças em,       245 

Criança 
Definição para efeito do Estatuto     2º 
Proibição de trabalho à       60 
Quando são aplicadas as medidas à sua proteção   98 

Crimes 
Contra a criança e o adolescente     225 a 244 

Cultura 
Direito à        4º e 71 
Respeitar o acesso às fontes de, no 
processo educacional       58 
Destinação de recursos e espaços  
por Municípios Para Programações de     59 
Dever do Estado e da União de apoiar os Municípios   59 
Obrigação dos programas de internação    149, XI 

Defensoria Pública 
Diretriz para integração operacional     88, V 
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Garantia de acesso à       141 
Garantia processual de defesa técnica 
à adolescente acusado       111, III 
Garantia do adolescente internado  
avistar-se com seu defensor      124 
Alteração na liberdade assistida com  
audiência obrigatória do defensor    118, par.  2º 

Deficiência, portador de 
Garantia de atendimento especializado    11, 1º e 2º 
Garantia de educação especializada     54, III 
Garantia de trabalho protegido      66 
Quando infrator, tratamento individual 
especializado em local adequado     112, par.  
3º 

Dever 
Geral da familia, da sociedade e do Estado    4º 
De todos quanto à dignidade da 
criança e do adolescente      18 
De se ouvir o que vai ser colocado em familia substituta   28 
Da guarda, a quem é deferida a tutela     36, par.  
único 
Do Estado quanto à educação      54 
Do trabalho educativo capacitar 
para atividade regular remunerada     68 
De afixar classificação de espetáculo     74, par.  
único 
Das publicações respeitarem 
os valores éticos e sociais      79 
Do funcionário público provocar o Ministério Público   220 
Multa para quem descumprir      257 

Dirigente de entidade 
De abrigo, equiparado guardião     92, par, 
único.  
Governamental, medidas aplicáveis por 
descumprimento de obrigação      97, I, b e c 
Apuração de irregularidades e punição 
para responsável                        191,193, 228 
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Diversões 
Direito de criança e adolescente a     71 e 75 
Limitações ao acesso a     75 e seguintes 
Regulamentação pelo Poder Público     74 
Como o Juiz autoriza caso a caso     149 
Como são proibidas determinações de caráter geral  149, par.  2º 
Penas para quem descumprir obrigações 
quanto a espetáculos e diversões    40, 241, 252 a 258 

Educação 
Em que consiste a direito a      53, 54 
Quais os deveres do Estado    54, I a VII, pars.  57, 58, 59 
Como direito público subjetivo      54, par, 1º 
Como dever dos pais       55 
Direito à creche e pré-escola      54, IV 
A responsabilidade pelo não oferecimento  
ou oferta irregular       54, par.  2º 
Como se comportar o diligente de ensino nos casos 
de maus tratos evasão e elevados níveis de repetência?  56  
Papel do Município, do Estado e da União 
quanto a recursos e espaços?      59 
Como devem agir os programas de  
internação quanto à educação internos?            124, XI, XII, XIII 

Empregador 
Direitos a respeitar do adolescente trabalhador      60, 61, 69 
Direitos a respeitar do adolescente aprendiz      62, 63, 64, 67 
Direitos a respeitar do adolescente portador de deficiência  66 
Dever quanto a aleitamento materno    
 9º 

Entidades de atendimento de direitos 
Dos deveres e dos regimes      90 a 94 
Do registro para funcionamento.    90, par.  único 
Quando será negado o registro     91, par.  único 
Quando será cassado o registro     97, d 
Quais os princípios para programa de abrigo    92 
Quais as obrigações para programa de internação ?   94 
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Como é a sua fiscalização ?      95 e 96 
E no caso de descumprimento ?     97 

Equipe interprofissional 
Como órgão auxiliar do juiz     150 
Atribuições da       15 

Estados 
O Conselho e o Fundo 
Estaduais da Criança e do Adolescente    88 II e IV 
As entidades governamentais 
estados para crianças e adolescente    90 e seguintes 
Adaptação de órgãos 
e programas às diretrizes do Estatuto    259 par.  único 
Como os fundos estaduais se 
beneficiam de doações subsidiadas     260 
Como ficam autotizados os Estados a 
repassarem recursos aos Municípios    261, par.  único 
Como os Estados disporão 
sobre Varas Especializadas e funcionamento?   145 
Como se fará a integração 
operacional para atender acusados infração?    88, V 

Família 
Deveres gerais       4º 
Natural, conceito      25 
Direito de ser criado no seio da     19 
Substituta - incompatibilidade para colocação em  29 
Programas de abrigo e      92, II 
Petição para colocação em     166 
Procedimento contraditório para    169 
Conselho Tutelar - representa contra 
violações aos direitos da     136, X 
Advogado dativo para familía em 
caso de perda de pátrio poder     159 
Proteção à - ações de responsabilidade visando a 208 
Polícia - crime por deixar de 
comunicar a apreensão de adolescente a   231 
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Filho  
Vedadas discriminações na condição de     20 
Reconhecirnento dos havidos fora do casamento    26 
O direito personalíssimo do  
reconhecimento do estado de filiação     27 
A adoção atribuição condição 
de filho ao adotado com todos os direitos    41 
De Conselheiro é impedido de 
servir no mesmo Conselho      140 

Fiscalização 
Das entidades governamentais      95 

Gestante 
Atendimento pré e perinatal      8º 

Guarda 
Como modalidade de, colocação familiar     28 
Características da       33 a 35 
De como a tutela implica no dever da     36, par.  
único 
Revogação a qualquer tempo      35 
Incentivo ao acolhimento sob forma de     260 
Critérios para incentivo - fixados 
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional   260 
Adotando - quando pode ter mais 
de 18 anos, se estiver sob guarda     40 
Perda, por pais ou responsável     129, VIII 
Justiça - competência para     148, único, b 
Procedimentos judiciais quanto à    161, 169, 170 
Multas por descumprir deveres quanto à    248, 249 
Crime - atrair criança de quem tem a     437 
Crime - vexame ou constrangimento     232 
Crime -tortura        233 

Guardião 
Deveres do        32 e 33 
Dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao  92, par.  único 



 
Ed Sêda e Edson Seda                        A Criança, o Índio, a Cidadania 
 

 586 

Infração 
Administrativa por, descumprimento de deveres 
previstos no Estatuto     245 a 258 
Praticada por criança ou adolescentes    
 Ver "ato infracional" 

Idade 
Da criança.         22 
Do adolescente        29 
Da responsabilidade penal      104 
Para encaminhar autor de ato 
infracional ao Conselho Tutelar      105 e 136, 
I 
Para a justiça apreciar casos 
de prática de ato infracional      104 e 148, 
I 
Para adotar, nos termos do Estatuto     42 
Para ser adotado, segundo o Estatuto     40 
Para trabalhar        60 
Para ser aprendiz com bolsa      64 
Para ser aprendiz com direitos      65 
Diferença de, entre adotado e adotante    42, par.  39 
Para Estágio de Convivência em adoção     46 

Interesses individuais, difusos e coletivos 
O que são, nos termos do Estatuto     208 
Quem é competente para julgá-los     148 e 209 
Quem tem legitimidade para acionar     210 
Que espécies de ações são pertinentes    212 
Como agir contra ato ilegal 
e abusivo que lese direito líquido e certo  212, par.  2º 
Condenado o Poder Público 
por ação ou omissão, como responderá seu agente   216 
Como responde quem agir de má fé    218, par.  único 
E as custas do processo?      219 
Qualquer pessoa poderá provocar a ação    220 
Funcionário público deverá provocá-la     220 
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lnternação 
(Ver "Medida privativa da liberdade") 

Justiça da Infância e da Juventude 
Quem é autoridade judiciária      146 
Varas Especializadas, como se criam     145 
Competência, como se define     147, 148, 149 
Equipe interdisciplinar, o que e como é     150, 151 
Como recebe casos do Conselho Tutelar   148, VII.  136, V 
Como envia casos ao Conselho Tutelar    136, VI 
Quando substitui o Conselho Tutelar     262 
Quando substitui o Conselho Municipal     261 
Quando revê decisões do Conselho Tutelar    137 
Medida privativa de liberdade quando não a pode aplicar     110, 122, 2º 
Privação de liberdade - quando aplica     122 
Autorização para viajar, quando concede   83, 84, 85 
Violadores de direitos, quando processa   148, 209, 2 
Fiscalização das entidades de atendimento a direitos   95 

Lazer 
Como dever a ser assegurado     4º 
Como prevenção      71 
Como dever dos Municípios garantirem 
recursos apoiados por Estados/União   59 
Como direito dos privados de liberdade    124, XII 

Liberdade  
Como direito        15 
Em que consiste       16 
Pena para quem priva, ilegalmente     230 

Liberdade assistida 
Como regime        90, 118 
Como medida de proteção      112 
Quando terá preferência na aplicação     118 
Quando é adotada, vencido 
o prazo para manter a internação     121, 4º 
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Medidas aplicáveis aos pais ou responsável 
Quais são as previstas pelo Estatuto     129 
Cuidados especiais para 
resguardar o pátrio poder      23 e 24 
Conselho Tutelar, quais aplica      136, II 
Autoridade Judiciária, quais aplica    148, I 

Medida privativa da liberdade 
Em que consiste       121 
Quando pode ser aplicada      122 
Quando está proibida sua aplicação    122, par.  2º 
Onde o Estatuto impede sua aplicação. a criança   105, 123 
Quais os direitos dos adolescentes a ela submetidos   124 
Garantias processuais e requisitos     110, 171, 
seguintes 
Obrigatória presença do advogado para sua aplicação  111,III 
Pena para os que violarem direitos     230, 231 
Deveres das entidades que mantêm programas para   94 
Medidas aplicáveis às entidades 
que violarem esses direitos      97 

Medidas de proteção 
Quando são aplicáveis       98 
Quais são as previstas no Estatuto     99 a 102 
Conselho Tutelar - quais aplicações     136.   I 
Autoridade Judiciária, quais aplicações     148 

Medidas sócio-educativas 
Aplicáveis quando da prática de ato infracional    112 
Requisitos para sua aplicação     112, par.   Iº 
Proibição de trabalho forçado    112, par.  2º 
Cuidados especiais para com os portadores de deficiência  112, 31 

Ministério Público 
Competência       201 
Titular da representação para 
apuração dos atos infracionais    148, I, 201, II 
Titular da remissão como forma de exclusão do processo 201, I 
Titular das ações fundadas 
em interesses coletivos e difusos    210 
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Obrigatória presença para validade dos feitos   204 
Como fiscal de entidades de atendimento de direitos  95 

Município 
O Conselho e o Fundo Municipais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente    88, II e IV 
Os programas municipais 
de atendimento desses direitos      88, III 
A política municipal de atendimento     88, I 
A destinação de recursos 
e espaços para cultura, esporte e lazer     59 
O registro municipal das 
entidades de atendimentos de direitos    90, par.  único, 91 
Os Conselhos Tutelares    131 e seguintes 
A adaptação de seus órgãos 
às diretrizes do Estatuto     259, par.  único 
Os critérios municipais 
para aplicação de doações subsidiadas    260, 2º 
Criação do Conselho como condição para obter recursos 88, IV, 261, par.                    
único 

Nutriz 
Cuidados especiais à      8º, III 

Poder Familiar 
Exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe  21 
Deveres dos pais       22 
Condições para sua perda      24 
Carência ou falta de 
recursos materiais não são motivos para do    23 
Obrigatoriedade de incluir 
familia carente em programa oficial de auxilio   23, par.  único 
Procedimentos para perda ou suspensão   155 e seguintes 

Parturiente 
Cuidados especiais à               8º, II, III,10 
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Polícia 
(Ver "Autoridade policial") 

Política de atendimento dos  
direitos da criança e do adolescente 
Como conjunto articulado de ações     86 
Ações através das políticas básicas     87, I 
Ações supletivas para os que e 
necessitarem da assistência social     87, II 
Serviços especiais e proteção jurídico-social    87, II, IV, V 
Diretrizes da        88 

Poder Judiciário 
(Ver "Justiça da Infância e da Juventude")  

Prioridade absoluta 
Em que consiste a garantia de    4º par.  único 

Procedimentos 
Processo      152, seguintes 

Profissionalização 
Conflito de aprendizagem      62 
A formação técnico-profissional     63 
Garantias no trabalho educativo    67, 68 
Aspectos obrigatórios do direito à     69 
(Ver também "aprendizagem") 

Registro de entidade de atendimento 
No Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente   90, par.  e 91 
Quando será negado      91, par, único 
Quando será cassado       97, d 
À falta do Conselho Municipal      261 

Registro civil 
Obrigatória sua regularização quando 
e qualquer rnedida de proteção     102 e 1º 
Sua absoluta prioridade, com isenção 
de custas, multas e emulumentos     102, 2º 
Seu suprimento, cancelamento e retificação    148 par.  h 
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Remissão 
Como forma de exclusão do processo     126 
Como forma de  suspensão 
ou extinção do processo     126, par.  único 
Revisão da        128 

Saúde 
Como dever geral      4º 
Como se efetiva      7º a 14 
Portadores de deficiência    11, 1º e 2º 
Vítimas de maus-tratos, abuso, crueldade e opressão 87, III 
Requisição  pelo Conselho Tutelar    136, III, a 
Encaminhamento para Conselho Tutelar   129 

Segurança 
(Ver "Autoridade policial") 

Semiliberdade 
Como regime        112 
Como medída de proteção      120 
Quando é adotada, vencido o prazo para rnanter a internação 4º 
Advogado, quando é obrigatória sua presença para adoção do                
regime de                                        186, 6º 

Toxicômano 
Medida de proteção a       101, VI 
Medida aplicada aos pais ou responsável   129, II; 136, II 

Trabalhador 
Quando é permitido o trabalho a adolescente    60 
Quando é proibido o trabalho à criança e ao adolesc  60 
Como é protegido o trabalho do adolescente    61 
Em que condições é vedado o trabalho     67 
Garantias ao portador de deficiência     66 

Tutela 
A quem será deferida       36 
Perda ou suspensão, requisitos para     38, 24 
Como forma de colocação em familia substituta   28, 2 
Aplicação da medida de perda da     129, IX 
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União 
Prazo para criação ou adaptação de 
seus órgãos às diretrizes do Estatuto     259 
Conselho Nacional, criado 
por lei federal, com diretrizes específicas   88,II 
Fundo nacional vinculado ao Conselbo     88, IV 
Parte legítima em ações 
cíveis fundadas em interesses difusos e coletivos   210, II 
Descentralização político-administrativa - deve obedecer  88,III 

Venda proíbida 
De.  produtos a criaças e adolecentes 
como forma de prevenção especial     81 

Viagem 
(Ver "Autorização para 

 
 
 
 
 
 
 
 


