
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FORTALEZA

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 004/2017

Dispõe  sobre  a  participação  de
adolescentes no Conselho Estadual
dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente - CEDCA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do(a)
Promotor(a)  de Justiça adiante assinado(a),  no uso das atribuições  que lhe são conferidas
pelos  artigos  129,  inciso  IX,  da  Constituição  Federal  de  1988;  artigo  6º,  XX,  da  Lei
Complementar nº 75/93; artigo 130, inciso II, da Constituição Estadual de 1989; artigo 117,
parágrafo único, alínea “d” da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, bem como pelo artigo
201,  inciso  VIII  e  §§  2º  e  5º,  alínea  “c”,  da  Lei  nº  8.069/90 (Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente) e

CONSIDERANDO  a  missão  do  Ministério  Público,  segundo  o  art.  127  da
Constituição Federal, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, na condição de instituição permanente e essencial à função
jurisdicional do Estado;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos
assegurados na Carta Magna sempre que necessário for garantir o respeito da ordem jurídica
pelos diversos poderes executivos, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público);

          CONSIDERANDO que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo
n° 28, de 14 de setembro de 1990, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a qual entrou
em vigor internacional em 02 de setembro de 1990, na forma de seu artigo 49, inciso 1;

          CONSIDERANDO que o Governo brasileiro ratificou a referida Convenção em
24 de setembro de  1990,  tendo a  mesmo entrado em vigor para  o  Brasil  em 23 de
outubro de 1990, na forma do seu artigo 49, incisos 2; 

        CONSIDERANDO a promulgação da citada Convenção sobre os Direitos da
Criança, através do Decreto n° 99.710, de 21.11.1990, onde o governo brasileiro determina a
execução e o cumprimento da inteireza do que nela se contem;

CONSIDERANDO  o disposto na Convenção sobre os Direitos da Criança,  que
assegura à criança a participação, consistindo no direito de exprimir livremente a sua opinião
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sobre questões que lhe digam respeito e de ver essa opinião tomada em consideração (art. 12);
na Liberdade de expressão, consistindo este direito em exprimir os seus pontos de vista, obter
informações, dar a conhecer ideias e informações, sem considerações de fronteiras (art. 13);
no respeito ao direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, cabendo aos pais o
papel de orientação (art. 14); e na liberdade de associação, consistindo no direito de se reunir
e de aderir ou formar associações (art. 15);

CONSIDERANDO  o disposto  no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu
art.  16,  que  garante  o direito  à  liberdade  compreendendo  a  participação,  sem
discriminação, da vida familiar e comunitária, bem como a participação da vida política,
na forma da lei; 

CONSIDERANDO que  a”  criança  e  o  adolescente  têm  direito  à  educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes o direito de organização e participação
em entidades estudantis”; 

CONSIDERANDO  o  Plano  Decenal  dos  Direitos  Humanos  de  Crianças  e
Adolescentes especialmente no Objetivo Estratégico 6.1, da Diretriz 6, do Eixo 03, que dispõe
sobre “promover o protagonismo e a participação de crianças e adolescentes nos espaços de
convivência  e  de  construção  da  cidadania,  inclusive  nos  processos  de  formulação,
deliberação, monitoramento e avaliação das políticas pública”;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno do Conselho Estadual de
Direitos da Criança e do Adolescente que “garante a participação de quatro representantes dos
Adolescentes, titulares e suplentes, guardando-se a equidade de gênero com direito a voz”
(art. 28);

CONSIDERANDO que a Resolução nº 10/2013, do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, deliberou ser atribuição
da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Fortaleza para representar o Ministério
Público no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

RESOLVE RECOMENDAR  aos membros do Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente, para que :

a) garanta a participação permanente de adolescentes, em caráter consultivo,
no âmbito do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, de
modo a efetivar o art. 28 do seu Regimento Interno;
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b) crie espaços de participação de adolescentes para além das reuniões no
respectivo colegiado. 

O descumprimento da presente Recomendação poderá ensejar a responsabilização
por  falta  funcional  (art.  49  e  ss.  da  Lei  Municipal  nº  9.843/2011)  e  por  improbidade
administrativa (art. 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/92).

Na certeza  do  atendimento  integral  à  presente  Recomendação,  fica  este  órgão
ministerial à disposição para mais informações e esclarecimentos.

Encaminhe-se cópia da presente RECOMENDAÇÃO:
a) À Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
para ciência e cumprimento;
b) A coordenação do NUCA – Núcleo de Cidadania dos Adolescentes;
c) Ao Coordenador do PETECA/MPT;
d)  Ao  Presidente  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público,  Exmo.  Sr.
Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará, para ciência;
e) Ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
da Infância e Juventude (CAOPIJ-MP/CE), para ciência;

Fortaleza, 07 de julho de 2017.

Antônia Lima Sousa
Promotoria de Justiça

7a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude

Rua Monteiro Lobato, 96, CEP 60.411-210, Fortaleza/CE
Telefone: (85) 3472-1258 – E-mail: 7prom.infancia@mpce.mp.br 


