
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAU DOS FERROS/RN

Av. Senador Dinarte Mariz, nº 397, São Benedito, Pau dos Ferros/RN, Fone: (84) 3351-9872

 
RECOMENDAÇÃO nº 14/2011 – 2ªPJPF

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  por  seu  Promotor  de  Justiça  em exercício na 2ª  
Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros, FREDERICO AUGUSTO PIRES ZELAYA, no uso das atribuições que lhe são  
conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; artigo 84, inciso VIII, da Constituição Estadual de 1989;  
artigo 6.º, inciso XX da Lei Complementar Federal n.º 75/1993; bem como pelo artigo 201, inciso VIII e §§ 2º e 5º, alínea “c”, da Lei  
nº 8.069/1990 (ECA), c/c o artigo 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 141/1996,

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados a  
crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis” e que os pais ou responsáveis têm o dever de  
colocar as crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, nos termos do artigo 201, inciso VIII, da Lei nº 8.069/1990  
(ECA) e do artigo 227, da CF/1988, respectivamente;

CONSIDERANDO que é “proibida a venda à criança ou adolescente de bebidas alcoólicas” e que constitui crime “vender, fornecer,  
ainda  que  gratuitamente,  ministrar  ou  entregar,  de  qualquer  forma,  a  criança  ou  adolescente,  sem justa  causa,  produtos  cujos  
componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida”, nos termos dos artigos 81, incisos II 
e III da Lei nº 8.069/1990 (ECA);

CONSIDERANDO que “servir bebidas alcoólicas a menor de 18 (dezoito) anos, a quem se acha em estado de embriaguez, a pessoa  
que o agente sabe sofrer das faculdades mentais, a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde  
se consuma bebidas de tal natureza”, constitui a contravenção penal prevista no artigo 63, do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das  
Contravenções Penais - LCP);

CONSIDERANDO que “os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por  
casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e 
a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público”, sob pena de multa e, até, fechamento  
do estabelecimento, de acordo com os artigos 80 e 258, da Lei nº 8.069/1990 (ECA);

CONSIDERANDO  que  a  frequência  e/ou  permanência  de  crianças  e  adolescentes  em  casas  de  jogos,  sinucas  ou  similares,  
contribuem, sobremodo, para a deturpação de sua formação moral, afora o comprometimento de sua imagem perante a sociedade,  
ferindo, assim, os fins colimados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO ainda, que o consumo de cigarros ou a ingestão de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes constituem 
forma de desvirtuamento de sua formação moral e social, afora constituir meio inesgotável de dependência física e/ou psíquica e de 
acesso a outros tipos de drogas;

RESOLVE,

RECOMENDAR o seguinte:

1)  Aos pais  ou responsáveis  por  crianças e  adolescentes  que conscientizem seus  filhos  para  os  males  do  cigarro,  das  bebidas 
alcoólicas, das drogas e dos jogos de azar, inclusive sinuca e congêneres, advertindo-os das consequências nocivas para a saúde, para 
a sociedade e para a família, afora a responsabilização legal de cada qual, envidando todos os esforços e iniciativas para prevenir e  
coibir a presença dos mesmos em ambientes que forneçam ou comercializem ditas substâncias e jogos de azar.

2) Aos donos ou responsáveis por bares, cigarreiras, mercearias, minibox, supermercados ou congêneres que:

2.1)  Se  abstenham de  vender,  fornecer  ou  servir  bebidas  alcoólicas,  cigarros  ou  outra  substância  que  cause  qualquer  tipo  de 
dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes, afixando, em local visível ao público, cartazes contendo esta proibição,  
mencionando o fato de constituir ato ilícito, sob pena de se submeter às penalidades legais.

2.2) Se abstenham de servir bebidas alcoólicas a quem se acha em estado de ebriedade, a pessoa que o agente sabe sofrer das  
faculdades mentais e a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consuma bebidas de tal  
natureza, sob pena de incidir na contravenção do artigo 63, do Decreto-lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

2.3) Afixem placa que contenha a identificação legível do estabelecimento, a razão social e o nome fantasia, medindo 21 cm (vinte e 
um centímetros) de altura por 30 cm (trinta centímetros) de largura, além dos seguintes dizeres: NESTE ESTABELECIMENTO É 
EXPRESSAMENTE PROIBIDA A COMERCIALIZAÇÃO, CONSUMO E FORNECIMENTO, AINDA QUE GRATUITAMENTE, 
DE  BEBIDAS  ALCOÓLICAS,  CIGARROS  E  SUBSTÂNCIAS  QUE  CAUSEM  DEPENDÊNCIA FÍSICA E  PSÍQUICA A 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES OU A QUEM SE ACHA EM ESTADO DE EBRIEDADE, A PESSOA QUE SOFRE DAS 
FACULDADES MENTAIS OU A PESSOA QUE ESTAR JUDICIALMENTE PROIBIDA DE FREQUENTAR LUGARES ONDE 
SE CONSUMA BEBIDA ALCOÓLICA. 

3) Aos responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere: 

3.1) Que não permitam a entrada ou permanência de crianças e adolescentes nestes locais, afixando, preventivamente, aviso para  
orientação e conhecimento do público, sob as penas legais (artigos 80 e 258, ECA). 

3.2) Afixem placa que contenha a identificação legível do estabelecimento, a razão social e o nome fantasia, medindo 21 cm (vinte e 
um centímetros) de altura por 30 cm (trinta centímetros) de largura, além dos seguintes dizeres: NESTE ESTABELECIMENTO É 



EXPRESSAMENTE PROIBIDO O INGRESSO E PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

4) À Secretária de Educação do Município de ENCANTO que:

4.1) Desenvolva, juntamente com as escolas, campanha educativa para conscientização das crianças e adolescentes para os males e  
consequências do cigarro, bebidas alcoólicas, drogas e jogos de azar, comunicando ao Conselho Tutelar ou, na ausência, ao Juízo de  
Direito da Infância e Adolescência, sempre que constatada, a ocorrência de criança e adolescente com dependência física ou psíquica  
a substância entorpecente;

4.2)  Caso  tenham conhecimento  de  qualquer  dos crimes  ou contravenções especificados neste  instrumento  e  praticados  contra 
crianças e adolescentes, faça a comunicação e/ou representação aos órgãos legais (Polícia, Ministério Público ou Judiciário).

5) Às autoridades policiais da cidade de ENCANTO que:

5.1) Verificada a ocorrência de qualquer dos crimes ou contravenções anteriormente citadas, seja lavrado o competente auto de prisão  
em flagrante de delito (e ou termo circunstanciado) ou baixada a portaria de abertura de inquérito policial, sob as penalidades legais.

5.2) Realize periódica fiscalização nos bares, cigarreiras, mercearias, minibox, supermercados ou estabelecimentos congêneres, com 
o fim de coibir a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas, cigarros ou outras substâncias que causem dependência física ou  
psíquica para crianças e adolescentes, adotando as providências legais previstas à espécie.

5.3) Fiscalize a exigência, em estabelecimentos que comercializem bilhar, sinuca ou congênere e casa de jogos de azar e apostas, para  
afixação, em local visível ao público, de cartaz com a proibição de entrada ou permanência de crianças e adolescentes, adotando as  
providências legais no caso de sua inobservância.

5.4) Adote as medidas legais para coibir que seja servida bebida alcoólica a quem se acha em estado de embriaguez, a pessoa que o  
agente sabe sofrer das faculdades mentais e a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se  
consuma bebidas de tal natureza.

6) À POPULAÇÃO EM GERAL QUE:

6.1) Exijam das escolas uma campanha de conscientização para os males e consequências do cigarro, bebidas alcoólicas, drogas e  
jogos de azar.

6.2) Caso tenham conhecimento ou presenciem qualquer destes crimes ou contravenções praticados contra crianças e adolescentes,  
façam a comunicação e/ou representação perante a autoridade policial, o representante do Ministério Público ou do Poder Judiciário  
local.

Dê-se ampla publicidade à  presente  recomendação,  encaminhando-a às  autoridades municipais,  bem como aos proprietários  de 
estabelecimentos  que  comercializam  bebidas  alcoólicas,  informando-os,  na  oportunidade,  que  o  descumprimento  da  presente 
recomendação ensejará a adoção, por parte do Ministério Público, de medidas voltadas ao fiel cumprimento das Leis, inclusive as de  
natureza penal.

Pau dos Ferros/RN, 20 de setembro de 2011.

FREDERICO AUGUSTO PIRES ZELAYA

Promotor de Justiça Substituto


