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INTRODUÇÃO

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atribua ao Ministério Público um grande
número de tarefas a serem desenvolvidas no intuito de garantir o respeito aos direitos fundamentais das crianças
e dos adolescentes, especialmente daqueles que se encontram em situação de risco, os atos infracionais
constituem a matéria que ocupa, com grande frequência, a pauta principal de atividades desenvolvidas nas
promotorias de justiça quando o assunto é infância e juventude, haja vista a necessidade de realizar audiências de
oitiva informal, participar das de apresentação e de instrução, analisar procedimentos encaminhados pela Polícia
Civil, elaborar representações, além de fiscalizar os programas de atendimento socioeducativo.

Importante observar, logo de início, que essa linha de atuação é reflexo de uma cultura muito
arraigada na Sociedade brasileira, que também afeta a Comunidade jurídica, a qual é insistente no tratamento de
consequências e não de causas. O batido ditado que afirmar ser melhor prevenir do que remediar parece que não
consegue furar a pedra dura da mentalidade nacional. Ora, na medida em que um adolescente, desde a sua
primeira infância, tenha seus mais básicos direitos fundamentais violados, seja do ponto de vista da saúde e da
educação, ou daqueles ligados ao respeito e à convivência familiar, nada menos surpreendente que ele
desenvolva precocemente comportamentos previstos em Lei como crime, às vezes praticando condutas marcadas
pela violência extrema.

Transcreva-se brilhante reflexão sobre o tem:

A comoção não é boa conselheira e, nesse caso, pode levar a decisões equivocadas
com danos irreparáveis para muitas crianças e adolescentes, incidindo diretamente
nas famílias e na sociedade. O caminho para pôr fim à condenável violência
praticada por adolescentes passa, antes de tudo, por ações preventivas como
educação de qualidade, em tempo integral; combate sistemático ao tráfico de drogas;
proteção à família; criação, por parte dos poderes públicos e de nossas comunidades
eclesiais, de espaços de convivência, visando a ocupação e a inclusão social de
adolescentes e jovens por meio de lazer sadio e atividades educativas; reafirmação
de valores como o amor, o perdão, a reconciliação, a responsabilidade e a paz.
(KRIEGER, 2015)

Trata-se de questão a ser pensada diuturnamente pelos membros do Ministério Público que
laboram na área de defesa da infância e da juventude, sobretudo quando a matéria infracional está em análise, em
que o foco deve ser na tutela de direitos, sem inibir qualquer postura mais rigorosa quando ocorrerem situações
graves, como latrocínios, estupros e outros episódios violentos e altamente repulsivos, que devem receber o
tratamento que a Sociedade espera, ou seja, com viés punitivo, desde que observando as limitações
legitimamente incluídas no ECA ao exercício de tal puder pelo Estado.

A audiência realizada na fase pré-processual no âmbito da Promotoria de Justiça, portanto, figura
como instrumento de inegável relevância para um melhor enfrentamento da questão infracional, na medida em
que viabiliza a atuação rápida de agente do Estado investido de todas as garantias e prerrogativas inerentes ao
regime jurídico da Magistratura, tanto verificando oportunidades de atuação do Ministério Público no sentido de
assegurar o respeito a direitos fundamentais, com a inclusão em programas oficiais de auxílio, por exemplo,
quanto pela concessão de remissão ao Adolescente acusado, seja aquela simples, seja a cumulada com medidas
socioeducativas.

No presente trabalho, serão analisadas questões jurídicas de indiscutível relevância para a atuação
ministerial, com o intuito de fixar modelos operacionais capazes de dotar a atuação do Ministério Público de
uma maior eficiência e, por consequência, obtendo melhores resultados especialmente naqueles procedimentos
deflagrados na esfera policial que apuram a prática de atos infracionais de menor gravidade, em que a violência
não está presente, ou está de forma moderada, representando mais de 60% (sessenta por cento) dos casos,
conforme levantamento realizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios entre os meses de
março e dezembro de 2010, com 504 (quinhentos e quatro) adolescentes (Perfil... 2011).

A experiência no desempenho das funções ministeriais atesta tanto o acerto de tal estatística
quanto a necessidade de abreviar a conclusão de procedimentos deflagrados quando o Adolescente é abordado e
conduzido pela Polícia Militar a uma Delegacia de Polícia não especializada, em razão da prática de atos de
menor gravidade, como a condução de veículo automotor ou a posse de drogas para consumo pessoal, e a partir
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daí passa a vivenciar um universo que tende mais a dificultar a adoção de postura mais adequada ao convívio em
Sociedade do que gerar uma mudança de comportamento espontâneo e, por isso, efetivo. O instrumental jurídico,
como todos sabem, com seus códigos e rituais vinculados a universos mais medievais do que contemporâneos,
diferentemente daquele manuseado no âmbito de outras ciências, como a psicologia e a pedagogia, pouco pode
contribuir para isso.

FUNDAMENTAÇÃO

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PACTUADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Embora esteja claramente prevista nos arts. 126, 12 , 1 0 e 1 0,  1 , dentre outros, do ECA, a
aplicação de medida socioeducativa na fase pré-processual ainda desperta debates e faz com que se entenda,
nesta quadra da história, com mais de vinte e cinco anos de vigência da Lei que regulamenta esse importante
instrumento jurídico, pela possibilidade de concessão da remissão pelo Ministério Público com aplicação
unicamente da medida de advertência, quando os dispositivos legais que regem diretamente a matéria assim
estão redigidos, desde a entrada em vigor do Estatuto:

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional,
o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseq ências do fato, ao
contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor
participação no ato infracional.

Art. 12 . A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou
comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes,
podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei,
exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação.

Art. 1 0. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, 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 sócio-educativa.

Art. 1 1. 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.

 1  omologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará,
conforme o caso, o cumprimento da medida.

Como se depreende da parte final do art. 12 , a remissão não tem o condão de incluir o
Adolescente acusado da prática de ato infracional nas duas modalidades de medidas executadas em meio
fechado, quais sejam, a semi-liberdade e a internação. Excluídas essas, cabível a pactuação de todas as outras
previstas no art. 112 do mesmo Estatuto, rol que inclui a advertência; a obrigação de reparar o dano; a prestação
de serviços à comunidade; e a liberdade assistida; além de parcela das medidas de proteção previstas no art. 101
(encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; orientação, apoio e
acompanhamento temporários; matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental; inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; inclusão em
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos).

Interessante observar que, há mais de 20 (vinte) anos, foi aprovado o seguinte enunciado da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: 10 ) A aplicação de medidas socio-educativas ao adolescente, pela
pratica de ato infracional, é da competência exclusiva do juiz . (DJ 22 06 1 4). De um dos precedentes que
embasaram a edição de tal verbete sumular, colhe-se a seguinte passagem do relatório e do voto proferido pelo
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Min. Vicente Cernicchiaro:

RELAT RIO  intuito de impugnar acórdão proferido pela Câmara Especial do
eg. Tribunal de Justiça paulista, que excluiu da competência do Ministério Público a
imposição de medida sócio-educativa de advertência a menor infrator. Sustenta que
a r. decisão negou vigência aos arts. 12  e 1 1,  1  e 2 , do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Informa que a imposição de medida sócio-educativa pelo Promotor
de Justiça só produz efeito concreto após a homologação judicial, resultando de
acordo de vontades entre as autoridades responsáveis pelos menores. Aduz,
outrossim, que a nova Carta Política concedeu ao Ministério Público o poder
para a prática destes antos. 

VOTO  A remissão é de iniciativa do Ministério Público (Estatuto, art. 1 0, II).
Todavia, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conceder remissão,
como forma de suspensão ou extinção do processo  (art. 14 , II). O Ministério
Público pode conceder a remissão como forma de exclusão do processo  (Est., art.
201, II). Urge, no entanto, a homologação judicial, quando for o caso de suspensão
ou extinção do processo. Impõe-se ainda a intervenção judiciária quando
implicar “aplicação de medida sócio-educativa” (Est., art. 1 0, III). Ainda que a
lei específica não dispusesse expressamente, impor-se-ia sempre a presença do
Magistrado, particularmente após a Constituição da República de 1  que
consagrou o contencioso administrativo (art. 5 , LV). Ainda que não se trate de
sanção criminal, encerra, sem dúvida, as características de sanção, exigindo, por
isso, o processo com a chancela do Judiciário.

(REsp 2 . 6 SP, Rel. Ministro LUI  VICENTE CERNICC IARO, SE TA
TURMA, julgado em 0 0 1 , DJ 05 04 1 , p. 5 64  destaques acrescidos)

Os outros precedentes estão todos centrados nessa mesma discussão, qual seja, a atribuição de
parcela jurisdicional ao Ministério Publico, com a advento da nova ordem constitucional, a permitir que o Poder
Judiciário não participasse do procedimento direcionado ao cumprimento de medida socioeducativa por
Adolescente acusado da prática de ato infracional. Como se vê, poucos anos foram o suficiente para que essa
tese, que se deve reconhecer, de plano, com todo o respeito àqueles que a defenderam, insustentável do ponto de
vista normativo, de outrora e principalmente de hoje, fosse rechaçada pela jurisprudência do STJ. Não é ela que
se busca sustentar por meio do presente trabalho.

O que se defende é o incremento da atividade ministerial, por meio do oferecimento de propostas
de remissão cumuladas com medidas socioeducativas em meio aberto que, uma vez aceitas quando da realização
da oitiva informal, venham a ser levadas ao conhecimento do Poder Judiciário para que, sendo homologadas,
possam produzir os efeitos jurídicos a elas inerentes, com a deflagração do respectivo processo executivo, de
acordo com os preceitos normativos contidos tanto no ECA quanto na Lei n  12.5 4 2012 (Lei do Sinase), por
meio dos órgãos públicos ou privados devidamente qualificados para tanto.

Nesse sentido, expõe de forma bem fundamentada a doutrina:

Assim, quando o Parquet concede a remissão e nela inclui a aplicação de medida
socioeducativa para o adolescente, promove nos autos a sua opção em não
representar, submetendo este entendimento ao Poder Judiciário, que decidirá se o
homologa, determinando, ou não, ao jovem o seu cumprimento. Portanto, o fato de o
cumprimento da medida depender da decisão judicial homologatória para receber
exigibilidade (art. 1 1,  1 , do ECA) não obsta a que a sua aplicação seja incluída
no ato remissivo promovido pelo Ministério Público. Por fim, cabe destacar o
despropósito do argumento quanto à violação do princípio do devido processo legal
quando concedida remissão, na forma de exclusão, cumulada com medida
socioeducativa, já que a autorização para tal possibilidade é extraída dos próprios
termos da previsão legislativa sobre o processo infracional.  (MACIEL, 201 )

A possibilidade de cumular remissão já foi inclusive aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que se
pronunciou pelo seu Plenário em 26 6 2002, lavrando-se acórdão assim ementado:

Recurso extraordinário. Artigo 12  do Estatuto da Criança e do Adolescente. -
Embora sem respeitar o disposto no artigo  da Constituição, o acórdão recorrido
deu expressamente pela inconstitucionalidade parcial do artigo 12  do Estatuto da
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Criança e do Adolescente que autoriza a acumulação da remissão com a aplicação de
medida sócio-educativa. - Constitucionalidade dessa norma, porquanto, em face das
características especiais do sistema de proteção ao adolescente implantado pela Lei
n  .06 0, que mesmo no procedimento judicial para a apuração do ato infracional,
como o próprio aresto recorrido reconhece, não se tem em vista a imposição de
pena criminal ao adolescente in rator  mas a aplicação de medida de caráter
sócio-peda ó ico para ins de orientação e de reeducação  sendo que  em se
tratando de remissão com aplicação de uma dessas medidas  ela se despe de
qualquer característica de pena  porque não e i e o recon ecimento ou a
comprovação da responsabilidade, não prevalece para efeito de antecedentes, e
não se admite a de medida dessa natureza que implique privação parcial ou total da
liberdade, razão por que pode o Juiz, no curso do procedimento judicial, aplicá-la,
para suspendê-lo ou extingui-lo (artigo 1  do ECA), em qualquer momento antes
da sentença, e, portanto, antes de ter necessariamente por comprovadas a apuração
da autoria e a materialidade do ato infracional. Recurso extraordinário conhecido em
parte e nela provido. (RE 22 2, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal
Pleno, julgado em 26 06 2002, DJ 1-10-2002 PP-00020 EMENT VOL-020 -02
PP-002 1  destaque acrescido)

Ao compor a manifestação unânime da Corte Suprema, no sentido de que é constitucional a
previsão normativa de sujeição de adolescentes a medidas socio-educativas sem que ocorra a cognição
jurisdicional exauriente acerca dos fatos supostamente ilícitos, o Ministro Sepúlveda Pertence pontuou que
menos gravosa ao menor será a advertência do que a simples sujeição a um processo para-penal de apuração de

infração. Se se mantêm as características que o art. 12  empresa à remissão, a de não corresponder à afirmação
da responsabilidade, nem atingir os antecedentes do menor, também entendo constitucional o dispositivo .

Em nova oportunidade, o Supremo Tribunal Federal afirmou expressamente ser possível cumular
a remissão concedida pelo Ministério Público, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato
infracional, com a aplicação de medida sócio-educativa , cabendo o importante registro de que, naquele
julgamento, funcionou como parecerista o Dr. Geraldo rindeiro, que na manifestação ministerial defendeu a
tese derrotada durante o julgamento e chegou a requerer a declaração incidental de inconstitucionalidade da parte
final do art. 12  do ECA e que se oficiasse ao Senado Federal, nos termos do art. 52, , da Constituição Federal,
para que fosse promovida, via resolução, a suspensão de tal trecho normativo.

Consta do voto proferido pelo Ministro relator:

 verifico que o procedimento para apuração de ato infracional ainda não havia
iniciado, quando a Promotora de Justiça designou data para oitiva in ormal do
adolescente, nos termos do art. 1  do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls.
1 ). Posteriormente, a representante do Ministério Público concedeu remissão ao
adolescente, cumulada à aplicação de medida de advertência (fls. 15v). Ato
subsequente, a Juíza da Infância e da Juventude homologou, por sentença, a
manifestação ministerial, para que produza seus regulares efeitos. Ao final da
sentença, a magistrada determinou a aplicação de medida sócio-educativa de
advertência ao adolescente, designando data para a audiência (fls. 16). O recorrente,
na data agendada, compareceu ao ato e foi severamente advertido das consequências
de uma nova falta, mostrando-se arrependido e prometendo não reincidir (fls. 1 ).
Estes os fatos, vê-se que, ao contrário do que foi consignado no voto condutor 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a imposição da medida de
advertência deu-se por imposição da autoridade judiciária, atendendo sugestão da
representante do Ministério Público. E nem poderia ser diferente, pois a mera
concessão da remissão por parte do Ministério Público, para que se alcance a
e icácia devida deve, necessariamente, receber a omolo ação judicial.  (RE
24 01 , Relator(a):  Min. JOA UIM AR OSA, Segunda Turma, julgado em
06 05 200 , DJe-112 DIVULG 1 -06-200   destaques acrescidos)

Esse entendimento, como se observa dos seguintes julgados proferidos pelas cortes estaduais, vêm
sendo adotado de forma pacífica:

Ementa: APELAÇÃO C VEL. ECA . ATO INFRACIONAL. MINIST RIO
PÚ LICO. REMISSÃO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

OMOLOGAÇÃO DA MEDIDA PELO JULGADOR OU REMESSA DO FEITO
AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.  Cabe ao ór ão do Ministério
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Público  titular da ação pública socioeducativa  conceder a remissão como
orma de e clusão do processo  que pode ser cumulativa com medida

socioeducativa não privativa de liberdade  caso em que deve aver anu ncia do
adolescente e de seu representante le al  constituindo aut ntica transação  2.
Compete ao julgador homologar a remissão, caso com ela concorde, ou remeter o
feito ao Procurador-Geral de Justiça, a quem compete modificar ou convalidar o ato
administrativo do Dr. Promotor de Justiça. Se o Chefe do Ministério Público ratificar
os termos da manifestação ministerial, a homologação será imperiosa. Inteligência
do art. 1 1 ,  2  , do ECA e Súmula n  2  do TJRGS. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível N  00656 650 , Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 22 0 2015 - destacado).

APELAÇÃO. E.C.A. ATO AN LOGO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL.
RECURSO DEFENSIVO. REMISSÃO PROPOSTA PELO MEM RO DO
MINIST RIO PÚ LICO, OMOLOGADA PELO MAGISTRADO DE PISO,
COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS, SOCIOEDUCATIVA DE ADVERT NCIA E
PROTETIVA DE VERIFICAÇÃO DE MATR CULA E FRE U NCIA
O RIGAT RIA EM ESTA ELECIMENTO DE ENSINO. REMISSÃO

OLOGADA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 1,  1  C C ARTIGO 12 , AM OS
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSI ILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS UE NÃO
REPRESENTEM RESTRIÇÃO DE LI ERDADE. APELO CON ECIDO E
DESPROVIDO. Proposta de remissão formulada pelo órgão do parquet, cumulada
com aplicação das medidas, socioeducativa de advertência e protetiva de verificação
de matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino, nos termos dos
artigos 126 e 1 0, III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. ...  não se
vislumbra violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, vez que a remissão prevista no Estatuto Menorista pode ser aplicada
em qualquer fase do procedimento, em razão de prescindir de comprovação da
materialidade e da autoria do ato infracional, sendo certo que sua concessão não
implica em reconhecimento de antecedentes infracionais.  possibilidade de
remissão cumulada com aplicação de medidas socioeducativas de caráter
peda ó ico representa matéria já apreciada pelo upremo ribunal ederal
entendendo-se pela constitucionalidade do arti o  do statuto da Criança e
do dolescente  sendo irmado o entendimento por nossos ribunais uperiores
de que será viável a cumulação quando as medidas socioeducativas não
importarem restrição  liberdade do menor  nos termos dos arti os  e  do

statuto Menorista  Precedentes.  Desta forma, tendo sido a proposta de
remissão, cumulada com a aplicação de medida socioeducativa de advertência,
devidamente homologada por decisão judicial, é cediço que foi o órgão do Poder
Judiciário que a aplicou e não o Ministério Público, como quer fazer crer a Defesa.
Pelo exposto VOTO pelo CON ECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo,
mantendo integralmente a sentença que homologou a remissão cumulada com a
aplicação de medida socioeducativa de advertência, além da medida protetiva de
matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino. (TJ-RJ - APL:
000 46502014 1 0006 RJ 000 46-50.2014. .1 .0006, Relator: DES.
ELI A ETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 25 02 2015, OITAVA
CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 2 02 2015 15:1  - destacado)

RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
INSURG NCIA DO MINIST RIO PÚ LICO. PROPOSTA DE REMISSÃO
CUMULADA COM LI ERDADE ASSISTIDA. OMOLOGAÇÃO PARCIAL DO
ACORDO, COM O AFASTAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
INO SERV NCIA DO ART. 1 1,  2 , DA LEI N. .06 0. DECISÃO
CASSADA. Não há constrangimento ilegal quando a remissão é cumulada com
medida de liberdade assistida, pois esse instituto pode ser aplicado juntamente com
outras medidas que não impliquem restrição da liberdade do menor, nos exatos
termos do art. 12  do Estatuto da Criança e do Adolescente  (STJ, Ministro Og
Fernandes, DJUe de 1 2012). ntendendo que a medida cumulativa é
desproporcional ao ato in racional  em tese  praticado  deve o Ma istrado de
Primeiro rau proceder na orma do art     da ei n   e  assim
remeter os autos ao Procurador- eral de ustiça. RECLAMO PROVIDO. (TJ-
SC - APL: 20140 554  SC 2014.0 554 -  (Acórdão), Relator: Moac r de Moraes
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Lima Filho, Data de Julgamento: 10 11 2014, Terceira Câmara Criminal Julgado -
destacado)

DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO OU DO DEFENSOR PÚ LICO

A participação de defesa técnica no momento da audiência de oitiva informal é aspecto que merece
especial atenção, posto que o extremo fetichismo hoje existente em relação às garantias processuais no âmbito
penal tende a contaminar todos os ramos da Ciência Jurídica, fazendo com que interpretações equivocadas
acerca de princípios de inegável relevância para o Estado de Direito terminem por travar procedimentos que
devem ser dotados de uma mínima celeridade, sob pena de perecimento do direito para tutela do qual foram
pensados.

Tendo em vista o perfil econômico da maior parte dos adolescentes apreendidos ou acusados da
prática de atos infracionais, é fato comum que eles compareçam à audiência de oitiva informal desacompanhados
de advogado. São pessoas que não têm condições de arcar com os honorários legitimamente cobrados por esses
profissionais e dependem da assistência jurídica gratuita a ser prestada pelo Estado, por dever constitucional,
através da Defensoria Pública.

A Constituição Federal, por sua vez, foi recentemente emendada para impor ao Estado brasileiro,
tanto à União quanto aos estados e ao Distrito Federal, a instalação efetiva de órgãos com Defensores Públicos
em todas as comarcas brasileiras. Sintomática, a Emenda Constitucional n  0 2014, de uma realidade muito bem
conhecida pelos membros do Ministério Público que atuam nas comarcas de interior. Promotores de Justiça com
mais de uma década de exercício da função relatam nunca terem atuado com um Defensor Público de carreira. A
estratégia administrativa, confessadamente adotada em várias unidades da federação, é equipar gradativamente a
Capital e as principais cidades com sedes próprias, abstendo-se de criar sistemas de substituição automática e
deixando, inclusive nessas cidades, de participar de audiências criminais, como as preliminares dos Juizados
Especiais. Por isso, dezenas de transações penais são firmadas diariamente nesses órgãos sem atuação de defesa
técnica e, uma vez cumpridas, são homologadas e produzem seus efeitos jurídicos.

Essa questão estrutural deve ser objeto de análise, não para adequar o plano normativo ao dos
fatos, o que seria boicotar a própria Ordem Jurídica, mas para que se observe o risco que correm aqueles que
militam em favor da tese segundo a qual a presença de Defensor Público nas oitivas informais realizadas na
Promotoria de Justiça é pressuposto de validade do ato de concessão de remissão cumulada com medida
socioeducativa em meio aberto. Tal risco consiste basicamente na inviabilidade da pactuação de tais remissões e
no completo esvaziamento da respectiva audiência. Se não há defensores e a Lei atribuiu apenas ao juiz o poder
de nomear advogado, conforme dicção do art. 5 ,  , da Lei n  1.060 1 50, dificilmente poder-se-ia utilizar o
referido instituto e o prejuízo seria arcado pelos Adolescentes que se enquadram no modelo legal de tal
benefício.

Na medida em que os requisitos legais para a concessão de remissão cumulada estão presentes,
cabe ao Promotor de Justiça realizar a oferta ao Adolescente, independentemente da defesa técnica, haja vista
que não há processo, não há acusação formal, não há investida punitiva do Estado, mas sim a aplicação, em favor
dessa pessoa, de uma medida prevista em Lei com o objetivo, sobretudo, de ajudar no seu processo de
desenvolvimento.

O instituto da remissão cumulada com medida socioeducativa, ao contrário do que se pode
concluir a partir da análise do verbo conceder , previsto no art. 126 do Estatuto, representa espécie de negócio
jurídico bilateral, sujeito, como já explicitado neste trabalho e defendido por abalizada doutrina (MACIEL,
201 ), à homologação judicial para que passe a ostentar a característica da exigibilidade. Ocorre a intervenção,
portanto, de dois agentes do Estado dotados de todas as garantias indispensáveis à análise técnica e isenta dos
casos levados ao seu conhecimento, sendo incabível qualquer invocação do princípio da ampla defesa para tornar
nula pactuação expressamente autorizada pela Lei.

Em seu magistério, Lenio Strec  vem há muito denunciando o que denomina panprincipiologismo,
que tem contaminado grande parcela da doutrina e seduzido magistrados e membros do Ministério Público,
diante da confortável liberdade de ação:

 não me dei conta, até pouco tempo, de que os juristas brasileiros (e nisso se
incluem os neoconstitucionalistas de além mar e aquém mais que não abrem mão da
discricionariedade judicial) contenta(va)m-se com o menos, isto é, limita(va)m-se a
superar as velhas formas de exegetismo, entregando, entretanto, todo o poder ao
intérprete (em especial, aos juízes), a partir de uma série de fórmulas do tipo
menos-regras, mais-princípios, menos-subsunção, mais-ponderação , etc. Ora, essa
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delegação de poder  já estava no velho Movimento do Direito Livre (que deve ser
entendido em dois níveis: primeiro, na reivindicação da liberdade de investigação do
direito, superando o deducionismo conceitualista em favor de uma espécie de
sociologismo; segundo, e como consequência, no modo de resolver o problema das
lacunas que, ao final, acaba entregando aos juízes a possibilidade de corrigir os
vazios legislativos, adaptando a legislação à realidade social que, nos casos mais
estremados, admitia, inclusive, decisões contra legem), na jurisprudência dos
interesses, que representa algo como um dissidência do Movimento do Direito
Livre, no sentido de se constituir como uma ala moderada frente aos exageros
libertários, e se aprimorou na jurisprudência dos valores (sem considerar os
movimentos realistas no interior da common la ). (STRECK, 2014)

Por sorte, os tribunais pátrios não estão deixando de aplicar a sistemática legal consagrada no
Estatuto, conforme se constata dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
A D O L E S C E N T E . AT O I N F R A C I O N A L A N L O G O A F U RT O .
OFERECIMENTO DE REMISSÃO PELO MINIST RIO PÚ LICO COM A
APLICAÇÃO DE LI ERDADE ASSISTIDA. DECISÃO UE, DIANTE DA
AUS NCIA DE ADVOGADO NA OUVIDA DO ADOLESCENTE PELO
PROMOTOR DE JUSTIÇA, CONDICIONA A OMOLOGAÇÃO DA
REMISSÃO  NOVA AUDI NCIA, COM A PRESENÇA DE DEFENSOR.
NATURE A ADMINISTRATIVA DO ATO. PRESCINDI ILIDADE DE DEFESA
T CNICA. AUS NCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREJU O NÃO
CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. a nature a do
procedimento de oitiva do adolescente pelo Ministério Público que culmina com
o o erecimento da remissão  ato este in ormal e administrativo  decorre sua não
sujeição ao contraditório e  ampla de esa  A remissão, de outra parte, não
acarreta o reconhecimento da responsabilidade do adolescente pela prática do ato
infracional tampouco vai de encontro ao enunciado da Súmula n. 10  do STJ,
porquanto sua validade está condicionada à homologação judicial (art. 1 1 do ECA).
Assim, mostra-se despicienda a decisão que condiciona a homologação da remissão
à designação de nova audiência para oitiva do adolescente acompanhado de
advogado. (TJ-SC - AG: 201 0 665 2 SC 201 .0 665 -2 (Acórdão), Relator:
Rodrigo Collaço, Data de Julgamento: 10 0 201 , uarta Câmara Criminal Julgado
- destacado)

A EAS CORPUS. VARA DA INF NCIA E JUVENTUDE. REMISSAO E
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DEPRECADA. ALEG
AÇÃO DE VIOL AÇÃO AO PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO NA VARA DE ORIGEM. NÃO ASSIST NCIA DE ADVOGADO

UANDO DA OITIVA DO ADOLESCENTE E DA GENITORA PELO
MINIST RIO PÚ LICO E UE CULMINOU COM A ACEITAÇAO DA
PROPOSTA DE REMISSAO. O EDI NCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INE ISTENTE. 1.  P I C PI   MP

  CI   C M  P  I  P C
  I I  - P  P M   I  -  C

C MP  P  P     P I I I
 C C   MI  C M  M   C  

P C  C M  C M C MP IM   M I  CI -
C I   P C IM   P  I  ...  . ORDEM

DENEGADA. (TJ-DF - C: 200 00200 5 2  DF , Relator: MARIA IVAT NIA,
Data de Julgamento: 1 06 200 , 2  Turma Criminal, Data de Publicação: DJU
0 10 200  Pág. : 161  DJU 0 10 200  Pág. : 161 - destacado) 

ENVIO IMEDIATO DO CASO AO RGÃO INCUM IDO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Conforme sistemática já decorrente do Estatuto, e reforçada pelas rigorosas disposições da Lei do
Sinase acerca da execução das medidas socioeducativas, inclusive as em meio aberto, a participação do Poder
Judiciário é de extrema relevância na matéria em análise.

Sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), cumpre transcrever as lúcidas
ponderações doutrinárias a seguir:
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O SINASE se constitui, sem dúvidas, no grande instrumento de mudança de
paradigma do Direito Infanto-Juvenil no rasil, ou seja, é a ferramenta
indispensável para consolidar a travessia da doutrina da situação irregular para a
doutrina da proteção integral. O SINASE, como subsistema, está inserido no
Sistema Geral de Garantias de Direitos e interage com os demais subsistemas 
segurança e justiça, saúde, assistência social e educação - , no sentido de construir a
grande rede de atendimento socioeducativo, e assim, assegurar, no âmbito dos
princípios da prioridade absoluta e da incompletude institucional, os direitos
fundamentais assegurados aos adolescentes em conflito com a lei, previstos no ECA,
na Constituição Federal e nas Convenções Internacionais, das quais o rasil é
signatário. O juiz da Infância e Juventude não mais dispõe dos super poderes do
famigerado juiz de menores  e nem é detentor de  presumíveis  conhecimentos
enciclopédicos, pois à luz da doutrina da proteção integral e dos postulados do
SINASE, é apenas mais um ator no sistema de garantias de direitos. Com efeito, em
regra, o juiz da Infância e Juventude deve ser auxiliado por uma equipe
interdisciplinar( arts. 150 e 151 do ECA), e suas decisões referentes à execução da
medidas socioeducativas devem ser fundamentadas e cumpridas em entidades em
meio aberto  liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade -, bem como
em unidades de semiliberdade e internação, com a intervenção de uma rede
integrada por outros atores do sistema socioeducativo. ( ANDEIRA, 2014)

Pactuada no âmbito do Ministério Público o cumprimento de medida socioeducativa pelo
Adolescente, cabe o envio imediato dos autos ao Poder Judiciário para homologação, que terá como opção, na
hipótese de discordância, o envio ao Procurador-Geral de Justiça. Caso concorde, determinará a instauração de
processo próprio, com a finalidade de autuar os documentos mencionados na Lei do Sinase:

Art. .  Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído
processo de e ecução para cada adolescente, respeitado o disposto nos arts. 14   e
144 da Lei n  .06 , de 1  de julho de 1 0 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
e com autuação das seguintes peças: 

I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de
conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e

II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e,
obrigatoriamente: 

a  cópia da representação  

b) cópia da certidão de antecedentes; 

c) cópia da sentença ou acórdão; e 

d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. 

Parágrafo único.  Procedimento idêntico será observado na hipótese de medida
aplicada em sede de remissão, como orma de suspensão do processo.

Art. 40.  Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará, imediatamente,
cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo,
solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. 

O art. , II, a , da Lei do Sinase, ao lado de seu parágrafo único, devem ser interpretados de
acordo com as normas que permitem a pactuação de medida socioeducativa no ato da remissão realizada no
âmbito do Ministério Público, conforme exaustiva exposição anterior. Não teria sentido elaborar representação
contra alguém que se dispõe a submeter-se espontânea e imediatamente a medidas socioeducativas de liberdade
assistida ou de prestação de serviços à comunidade. Cabe à autoridade Judicial, portanto, em um único feito,
proceder à homologação e dar início ao processo executivo.

Como bem explicitado pela doutrina, a origem da medida socioeducativa pouco importa para a sua
execução, pontuando que, tenha a medida socioeducativa decorrido de sentença ou de acórdão, ou tenha sido
homologada judicialmente em procedimento em que tenha havido remissão cumulada com medida
socieducativa, o procedimento autônomo de execução existirá de igual maneira  (CARELLI, 2014, p. 66).
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Na mesma linha, é o posicionamento de Murillo José Digiácomo:

A obrigatoriedade da instauração de processo específico de execução diz respeito à
modalidade de medida em execução (liberdade assistida, prestação de serviços à
comunidade, semiliberdade e execução), pouco importando se a aplicação ocorreu
ao término do processo de conhecimento ou em sede de remissão (sendo certo que a
remissão somente admite cumulação com medidas em meio aberto). O art. , par.
único, da Lei n  12.5 4 2012 é expresso neste sentido, e embora aça re er ncia
apenas  remissão concedida como orma de suspensão do processo  a
sistemática também se aplica  obviamente   remissão concedida como orma de
e clusão do processo  quando cumulada com medidas liberdade assistida ou
prestação de serviços  comunidade. Assim sendo, mesmo tendo sido a medida de
prestação de serviços à comunidade aplicada em sede de remissão, será necessário
instaurar de processo específico de execução. Isto é salutar, inclusive, para o fim de
eventual unificação  de medidas, nos moldes do previsto no art. 45, caput, da Lei n
12.5 4 2012. (DIGI COMO, 2012, destacado) 

Geralmente, figuram como unidades de cumprimento das referidas medidas, em cidades com mais
de 60.000 (sessenta mil) habitantes, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), que
atuam de acordo com normatividade própria, editada no âmbito da Política Nacional de Assistência Social,
considerando que, após a publicação da Lei Federal n  12.4 5 2011, foi reconhecido o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) como estrutura responsável pela implementação da Assistência Social no país.

Observem-se as esclarecedoras lições, constantes de publicação técnica especializada, sobre as
medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e de Liberdade Assistida (LA):

A Medida Socioeducativa de PSC não deve ser caracterizada apenas pela perspectiva
da punição, mas revestida de significado social e ético  como, por exemplo, a
restauração de patrimônio público (que tenha sido depredado pela prática de atos
infracionais), ações interativas em instituições socioassistencias (acolhimento
institucional de crianças e adolescentes ou de idosos) ou em órgãos públicos. As
atividades devem possibilitar acesso a novos conhecimentos e habilidades no
processo de aprendizagem e oportunizar relações interpessoais que sejam favoráveis
ao adolescente. (SDS, 2012, p. )

Como padrão de ressocialização, estabelece aos adolescentes condições à sua
conduta, direcionando atividades ideais, estimulando o convívio familiar,
estruturando sua vida escolar e profissional e propiciando elementos para inserção
do adolescente na própria sociedade. A LA torna-se uma medida socioeducativa
intermediária, com maior frequência na aplicabilidade, sem perder a característica de
restrição relativa de liberdade. Desse modo, entende-se que a LA tem o seu caráter
coercitivo, demarcado pela necessidade de acompanhamento da vida social do
adolescente (escola, trabalho e família) e caráter educativo, e deve se manifestar no
acompanhamento personalizado, garantindo-se aspectos como: proteção, inserção
comunitária, cotidiano, manutenção de vínculos familiares, frequência à escola e
inserção no mercado de trabalho e ou cursos profissionalizantes e formativos.  (SDS,
2012, p. 4)

Como se vê, tais medidas contém inegável caráter educativo e, de acordo com o princípio da
intervenção precoce, expressamente incluído no art. 100, parágrafo único, VI, do ECA, devem ter o início de seu
processo de execução logo após o envolvimento do adolescente com o ilícito, o que pode não ocorrer acaso o
processo submetido ao Poder Judiciário não receba o trâmite que se espera. Mesmo demandas que discutem o
direito à saúde, com pedidos liminares, podem permanecer por semanas ou meses aguardando despachos
judiciais, seja por acúmulo de serviço, pela ausência de titular na Vara ou por pura falta de sensibilidade ou de
vocação do magistrado que nela oficia. O risco de demora na análise e deliberação judicial existe e impõe ao
órgão do Ministério Público uma saída muito simples para minorar os seus efeitos.

Realizada a oitiva informal, dias após o ilícito, havendo concordância do Adolescente e de seu
genitor ou de sua genitora quanto à submissão a liberdade assistida ou a prestação de serviços à comunidade,
concordância essa muitas vezes acompanhada de uma súplica pela atuação do Estado no caso, com a máxima
urgência, em razão de não vislumbrar mais estratégias de enfrentamento do natural comportamento rebelde do
filho, cabe ao órgão do Ministério Público encaminhá-los, por meio de ofício, instruído de cópia integral dos



- 393 -

EFETIVIDADE DA REMISSÃO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

autos, ao órgão encarregado da execução da medida.

Essa estratégia é facilmente aplicada em cidades dotadas de um único Creas, que pode permanecer
inoperante por meses, sem realizar nenhuma execução de medida socioeducativa caso o Poder Judiciário,
provocado após a oitiva informal, deixe acumular em suas estantes os autos encaminhados pelo Ministério
Público para homologação. uando da pactuação, o adolescente assume, com seu responsável, o compromisso
de comparecer logo depois da oitiva informal ao Creas, preferencialmente no dia útil subsequente, apresentando-
se para fins de iniciar a avaliação interdisciplinar e adoção de outras providências para a elaboração do Plano
Individual de Atendimento, exaustivamente regulamentado a partir do art. 52 da Lei do Sinase.

Não se trata de executar a medida sem a deliberação judicial, eis que não há dúvida quanto à
produção de efeitos jurídicos somente depois do ato homologatório, mas viabilizar o ingresso do Adolescente no
Sistema Único de Assistência Social, a fim de proporcionar inclusive o acesso aos instrumentos de inegável valor
para a correção de rumos comportamentais e adoção de posturas mais adequadas à convivência em Sociedade.
Evidentemente, essa estratégia de atuação exige o estreitamento dos vínculos institucionais entre a Promotoria de
Justiça e os demais órgãos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente da Comarca, sobretudo o
executor da medida e o judicante, esclarecendo-a da melhor forma possível.

CONCLUSÃO

Ao verificar o cabimento e pactuar a remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade
assistida ou de prestação de serviços à comunidade, o membro do Ministério Público deve, independentemente
da presença de Advogado ou de Defensor Público na audiência de oitiva informal, encaminhar o feito para
homologação judicial e autuação do processo executivo, além de entregar cópia dos autos ao genitor ou
responsável legal, com ofício dirigido ao órgão de atendimento socioeducativo, onde devem comparecer em
prazo breve para início dos trabalhos necessários à elaboração do plano individual de atendimento e eventual
adoção de medidas protetivas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Apresenta-se, portanto, respeitada a limitação de espaço prevista em regulamento, a seguinte
proposta de enunciado: Pactuada remissão cumulada com medida socioeducativa, prevista no art. 126 do ECA,
que dispensa a intervenção de defesa técnica, cabe ao Ministério Público, paralelamente ao envio do feito para
homologação judicial, acionar o órgão de execução da medida (CREAS).
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