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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
caopij@mpma.mp.br

NOTA TÉCNICA Nº 01/2017 – CAOp/IJ

SUMÁRIO  :  1.  Apresentação.  2.  Justificativa.  3.  Discussão  4.
Conclusão. 5. Encaminhamentos

EMENTA  :  Análise  de  Projeto  de  Lei  Municipal  de  Olho  D´Água  das  Cunhãs  sobre  Regras
direcionadas ao comércio de vendas de bebidas alcoólicas à crianças e adolescentes.

1. APRESENTAÇÃO  

Cuida-se de solicitação proveniente da Promotoria de Justiça de Olho D´Água das
Cunhãs, por e-mail, nos seguintes termos:

“A referida lei, cuja cópia segue em anexo, foi elaborada a partir de
Recomendação  expedida  pelo  Ministério  Público,  que  vem
realizando, nesta Cidade, trabalho de conscientização e fiscalização
para fins de cumprimento do artigo 243 do ECA.
Contudo, por vislumbrar possíveis ilegalidades no ato normativo em
questão – sobretudo no que concerne à delegação do Poder de Polícia
Municipal,  repassando-o  inteiramente  ao  Conselho  Tutelar  e  às
Polícias Civil e Militar -, solicito elaboração de Nota Técnica acerca
da constitucionalidade da Lei Municipal em questão.”

 

2. JUSTIFICATIVA  

Como órgão auxiliar, cabe ao Centro de Apoio subsidiar os órgãos de execução em
suas  atribuições,  inclusive  por  meio  de  Notas  Técnicas,  SEM  CARÁTER  VINCULATIVO,
versando  sobre  matérias  que  afetam o  exercício  das  funções  das  Promotorias  de  Justiça  com
atribuição na área da infância e juventude.

3. DISCUSSÃO  

A Promotoria de Justiça de Olho D´Água das Cunhãs solicitou apoio no sentido da
análise técnica do Projeto de Lei Municipal nº 002/2016 que estabeleceu Regras direcionadas ao
comércio de vendas de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes naquela localidade.

A pertinência  da  demanda se  reforça  pela  informação da  própria  Promotoria  de
Justiça solicitante que o Ministério Público local tem recebido inúmeras reclamações acerca da
ausência de fiscalização de bares e estabelecimentos congêneres em relação a venda de bebidas
alcoólicas para crianças e adolescentes.

Posto  isso,  foi  realizada  a  análise  artigo  a  artigo,  pelo  que  passamos  às
considerações e sugestões de encaminhamentos no tópico seguinte.
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4. CONCLUSÃO  

Da análise, item a item, conclui-se com os seguintes comentários:

a) Art. 2º, §1º: 
o citado dispositivo possui erros de português (“comsumado”);
o citado dispositivo se utiliza de termos inadequados,  seja para os adultos seja para as

crianças e adolescentes, posto que os tratam com a designação de “culpado” (item A), além de
dispor que a criança/adolescente será “detido” (item B);

no item “C” prevê  uma hipótese  de  representação ao  empregador  com a  finalidade  de
aplicação de “demissão” ao empregado que vendesse ou fornecesse bebida alcoólica a crianças e
adolescentes, não sendo matéria possível de ser tratada por lei municipal em vista do art. 22,I, da
Constituição Federal.

b) Art. 2º, § 2º: 
o citado dispositivo possui erros de português (“reicidência”, “prezos”, “prizão”);
utiliza termos inadequados em relação a criança/adolescente ao dispor que será “detida” e

“encaminhada à Justiça” (neste último caso, do “encaminhamento à Justiça” afronta os dispositivos
procedimentais constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente e invade matéria – processual –
que não tem competência (art. 22, I, CF);

também dispõe,  equivocadamente,  que nos casos  de adultos,  serão presos e  levados ao
delegado “para determinar o tempo de prizão” (sic),  o que não encontra amparo na legislação
processual penal vigente.

c) Art. 2º, § 3º: 
  o citado dispositivo se utiliza de termos inadequados, seja para os adultos seja para as

crianças e adolescentes, posto que os tratam com a designação de “culpado”;

d) Art.  3º: delega,  equivocadamente,  ao  Conselho Tutelar  o  “acompanhamento,  fiscalização e
execução”  da  Lei  Municipal,  inclusive  para  que  o  Conselho  Tutelar  represente  ao  “setor  de
tributação da Prefeitura, no caso de cobrança de multa e o cancelamento do alvará”, quando tais
atribuições deveriam ser de órgão próprio de uma das Secretarias Municipais e não do Conselho
Tutelar.

e)  Art.  4º:  citado  artigo  confunde  claramente  Poder  de  Polícia  Administrativa  –  que  a
Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal possuem – e cujo conceito pode ser extraído
do  art.  78  do  Código  Tributário  Nacional  (Considera-se  poder  de  polícia  a  atividade  da
Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública
ou ao respeito  à propriedade e  aos  direitos  individuais  ou coletivos)  com o Poder  de  Polícia
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Judiciária (este, exercido pelos órgãos policiais de segurança pública), deixando, equivocadamente,
a cargo apenas das Polícias Militar e Civil o acompanhamento, a fiscalização e a execução da lei,
eximindo o Município de exercer seu poder de polícia administrativo.

Ante ao exposto, ainda que se reconheça a boa intenção do legislador municipal, o
Projeto de Lei Municipal nº 002/2016 do Município de Olho D´Água das Cunhãs, no entender
deste  Centro  de   Apoio,  possui  vícios  insanáveis  que  indicam  a  necessidade  de  sua  não
promulgação por parte do Poder Executivo Municipal e, caso já promulgado o projeto, a revogação
da lei dele decorrente.

Por fim, com o objetivo de colaborar com o trabalho da Promotoria de Justiça de
Olho D'Água das Cunhãs, o Centro de Apoio Operacional apresenta, em anexo, minuta adequada
de lei municipal sobre o combate à venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes.

5. ENCAMINHAMENTOS  

1. Envie-se, por e-mail, ao órgão ministerial consulente.
2. Imprima-se e arquive-se.
3. Disponibilize-se na página do CAOp/IJ.

São Luís/MA, 10 de março de 2017

SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO

COORDENADOR DO CAOPIJ
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ANEXO

MINUTA DE PROJETO DE LEI

Projeto de Lei nº /2017 

Dispõe sobre a proibição de comercialização e fornecimento de bebidas alcoólicas a criança e
adolescente e estabelece penalidades aos proprietários dos estabelecimentos comerciais.

_________, Prefeito do Município de Olho D´Água , no uso das atribuições que lhe são conferidas
por  lei,  faz  saber  que  a  Câmara  Municipal,  em sessão  de  ___de ___ de  2017,  decretou  e  eu
promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos pelos mercados,
supermercados,  bares,  restaurantes,  lanchonetes,  padarias,  casas  noturnas,  ambulantes  e
estabelecimentos comerciais de qualquer espécie. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se bebida alcoólica a bebida potável, com
qualquer teor de álcool. 

Art. 2º  O descumprimento ao disposto no art.1° desta lei sujeitará o estabelecimento infrator às
seguintes penalidades: 

I - multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), dobrada na reincidência; 

II - cassação da licença de funcionamento na ocorrência da terceira infração. 

§  1º. As  sanções  previstas  neste  artigo  não  afastam  a  aplicação  das  demais  inseridas  nas
Legislações Federal, Estadual e Municipal.

§ 2º. Após um ano da aplicação da pena de cassação da licença de funcionamento o responsável
pelo estabelecimento penalizado poderá solicitar novo Alvará para reiniciara suas atividades.

Art.3º. A fiscalização do cumprimento da presente lei é de competência da Secretaria Municipal de
Administração (ou outra melhor adequada a depender do Município).

§ 1º. A autuação processar-se-á por servidores designados pela Secretaria competente que lavrará o
auto  de  infração  correspondente,  devendo nele  constar  a  qualificação completa  do  infrator  ou
responsável,  a data e o tipo de infração praticada,  além da penalidade imposta,  dentre aquelas
previstas no art.2º da presente Lei.

§ 2º. Os agentes fiscalizadores procederão à fiscalização rotineira ou em face de denúncia escrita
formulada  por  qualquer  do povo,  entidades  governamentais  e  não governamentais,  inclusive  o
Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e seus Agentes de Proteção.
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§ 3º. Constatada a irregularidade, além da autuação e das sanções previstas no "caput" deste artigo,
a  Administração  Municipal  deverá  comunicar  o  fato  ao  Conselho  Tutelar  competente  e  ao
Ministério Público, para a adoção das demais providências pertinentes. 

Art. 4º. Os valores oriundos das multas serão recolhidos através de Documento de Arrecadação
Municipal  (DAM) ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,  gerido pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art.  5º. O procedimento  administrativo  para a  aplicação do disposto  nesta  Lei  será objeto de
regulamentação própria que se dará no prazo estabelecido no artigo 6º desta Lei, garantindo-se, em
qualquer hipótese, o contraditório e a ampla defesa.

Art. 6º. O Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da data de sua publicação. 

Art.  7º.  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  por  conta  das  dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial a Lei nº  (Lei decorrente do Projeto de Lei nº 002/2016). 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE Olho D´Água das Cunhãs, aos ___ de ___ de 2017. 

PREFEITO MUNICIPAL
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