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1. O MENORISMO

Homem de letras e fina sensibilidade, 
afirmou um ex-Presidente do Tribunal de 
Justiça do meu Estado que não há juiz 
que não se sinta impotente ante a proble
mática do menor, tantas as angústias, preo
cupações e dificuldades pelas quais passou 
nas comarcas em que serviu como Juiz de 
Menores, acentuadas pelas frustrações ao 
verificar as omissões dos pais, das autori
dades e dos elementos válidos, das pessoas 
que podem fazer e nada fazem, ao verem 
as deficiências do aparelho estatal sem 
nada fazer para corrigi-las.

Não há, certamente, quem se ocupe do 
menor sem tais inquietações. Mas igual
mente certo também é que não há quem 
reflita sobre essa problemática sem ser to
cado por forte e crescente idealismo.

Esse, marcadamente, é o sinete que faz 
a grandeza dos que se dedicam ao meno
rismo, forma humana de realizar a Justiça 
refletindo a própria vontade divina, espe
cialmente em uma realidade social assina
lada por contradições e desníveis sem pa
ralelo no mundo dos nossos dias, na qual

* Conferência proferida no XII Congresso Bra
sileiro de Juizes e Curadores de Menores, Recife, 
24.11.87.

se confrontam riquezas e miséria, com mi
lhões de crianças habitando favelas, não 
freqüentando escola e vivendo em estado 
de abandono.

Justificado é o orgulho de participar de 
congresso da expressão e do alcance do que 
ora se realiza, sob os auspícios da Associa
ção Brasileira dos Juizes e Curadores de 
Menores e ao abrigo carinhoso e hospita
leiro da brava e culta gente pernambuca
na, ao lado do idealismo de tantos, que nos 
fazem recordar os versos de Bertolt Brecht: 
“Há pessoas que lutam um dia e são boas; 
há pessoas que lutam um ano e são me
lhores; há as que lutam muitos anos e são 
muito boas; porém, há as que lutam toda 
a vida — essas são as imprescindíveis” .

2. O DIREITO DO MENOR

Focalizar a Justiça Menorista importa, 
em primeiro plano, visualizar o Direito 
do Menor.

O homem, segundo a visão aristotélica, 
é um animal político, mais social que as 
abelhas e outros animais que vivem jun
tos, donde a síntese agregada por Mata 
Machado, segundo a qual “onde há o ho
mem, há a sociedade; onde há a socieda
de, há o Direito; logo, onde o homem, aí
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o Direito” (“ubi homo, ibi societas; ubi 
societas, ibi jus; ergo, ubi homo, ibi jus”).

Segundo os antigos jurisconsultos, era no 
Direito que se descortinavam as regras do 
viver honestamente, não ofender a ou
trem e dar a cada um o que é seu (“ho
neste vivere, neminem laederem, suum cui> 
que tribuere”). E é com ele que ainda 
hoje o homem procura realizar a Justiça, 
um dos pilares do bem comum e da felici
dade que todos buscamos.

Quer do ângulo do ser ou do dever-se, 
o Direito é “uma obra humana social de 
forma normativa destinada à realização de 
valores” , como lembra Reale.

Ordem de paz, no dizer de Von Listz, 
ou arte do bem e do justo, em sua defini
ção mais famosa, arte de conduzir os ho
mens, na expressão feliz e poética de Ri- 
pert, o Direito é um conjunto de normas 
e sobretudo princípios.

Superada a dicotomia Direito Público/ 
/Direito Privado, em face dos interesses 
denominados transindividuais, coletivos ou 
difusos, que atingem parcelas significativas 
da população, que se relacionam direta
mente com a preservação do meio ambi
ente e com a proteção do patrimônio his
tórico e cultural, permanece a clássica di
visão em Direito Natural e Direito Posi
tivo.

Se povo algum, na Antigüidade, excedeu
o romano no culto ao Direito e na for
mulação dos institutos jurídicos, as suas 
primeiras concepções têm origem na Gré
cia, onde se destacou como uma das mais 
antigas doutrinas a do Direito Natural, 
“fruto de um pensamento cosmologico, no 
qual as especulações sobre razão e nature
za aparecem indissoluvelmente ligadas”, 1 
bastando recordar, descrita por Sófocles, a 
passagem de Antígona, quando inquirida 
pelo Rei Creonte.

Se o Direito Natural se justifica na pró
pria condição do ser humano, pelo direito 
deste à liberdade, à educação, à seguran
ça, à subsistência, aos bens da cultura, à 
vida enfim, o Direito Positivo, por sua 
vez, se exprime através das normas que 
compõem o ordenamento jurídico, forman
do os sistemas jurídicos que presidem a 
sociedade mundial.

Nesta moldura, com alicerces no Direi
to Natural e disciplina em normas legais,

1. Elza Maria Miranda Afonso, O Positivismo 
na Epistemologia Jurídica de Hans Kelsen, UFMG, 
1984.

enquadra-se o Direito do Menor, um dos 
mais jovens ramos da Ciência Jurídica.

Ao demonstrar a sua autonomia cientí
fica, proclamou Alyrio Cavalieri, o maior 
dos nossos menoristas, que a sua elevação 
à nobreza de ramo da Ciência do Direito 
se deve ao seu conteúdo específico, a ma
téria e normas próprias, a institutos pe
culiares, à sua independência científica, à 
autonomia didática que veio a ter e aos 
princípios que o informam.2

Com efeito, tem ele como conteúdo a 
doutrina do menor em situação irregular 
e, como institutos peculiares, dentre ou
tros, a internação, a liberdade assistida e 
a guarda mediante paga. A autonomia di
dática transparece nos cursos que aos pou
cos vão surgindo na Universidade; e a au
tonomia científica se reflete nas obras que 
se multiplicam.

A par dessas identificações e dos prin
cípios que o informam, desde 1927 se vê 
dotado entre nós de legislação codificada. 
Inicialmente com o Código Mello Matos; 
a partir de 10.10.79, com o Código atual, 
promulgado no Ano Internacional da Cri
ança e todo ele elaborado pela Associação 
dos Juizes e Curadores de Menores, em 
homenagem que a esta prestou o Congres
so Nacional.

Três escolas se formaram em torno des
se ramo do Direito.

Segundo a doutrina da Proteção Inte
gral, teria ele uma abrangência maior, vol
tado para a criança e suas necessidades 
quanto à educação, à cultura, à saúde, ao 
trabalho, etc.

Pela doutrina do Direito Penal do Me
nor, seria contemplado apenas o ato de 
delinqüência eventualmente praticado pe
lo menor.

Desprezando estas duas teorias, melhor 
andou o legislador brasileiro ao adotar a 
doutrina do menor em situação irregular, 
exposta exaustivamente no art. 2.° do Có
digo, e limitando, por outro lado, os eti- 
quetamentos de “menor abandonado”, “in
frator” , “delinqüente” , “exposto”, etc.

O conceito de situação irregular, extra
polando os contrafortes da sociologia e 
alcançando o universo jurídico, reclama 
proteção estatal, quer para erradicar a irre
gularidade da situação em que eventual-

2. Alyrio Cavalieri, “O Direito do Menor — 
Um Direito novo”, Revista da Faculdade de Di
reito, UFMG, 1979.
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mente se encontra o menor, quer ao buscar 
meios eficazes de prevenção, com a preo
cupação constante da assistência, proteção 
e vigilância aos menores.

Destarte, é preciso proclamar, em rigor 
científico, que o Direito do Menor não se 
destina a proteger a criança, nem se encar
rega apenas do menor autor de infração. 
Ê, sim, o ramo da Ciência Jurídica, for
mado de princípios e normas, voltado prio
ritariamente para o menor em situação ir
regular.

Esse Direito do Menor, assim exposto 
sob a perspectiva teórica, por outro lado 
apresenta características que lhe são sig
nificativamente próprias.

Assim, tem ele procedimentos específi
cos e sem rigidez formal, dispensando a 
iniciativa do interessado e a atuação do 
advogado em 1.° grau, permitindo a retra
tação judicial das decisões e que a funda
mentação destas se faça a posteriori, levan
do-se em linha de conta o seu caráter 
tutelar e a urgência na tomada de muitas 
das medidas protetivas.

Em segundo lugar, amplia os poderes do 
juiz, dotando-o de um poder geral de cau
tela muito mais amplo do que o destinado 
aos juizes das demais jurisdições (de que 
são exemplo as normas dos arts. l.°, 8.°, 
16, 87, 98 e 118, todos da Lei 6.697/79), 
atingindo, inclusive, em alguns casos, os 
menores na faixa entre 18 e 21 anos de 
idade.

Em terceiro lugar, arma o juiz de excep
cional poder normativo, a ser exercitado 
através de portarias ou provimentos, nos 
termos do art. 8.° do Código.

Em quarto lugar, e magistralmente, ex
plicita em norma que “a proteção aos in
teresses do menor sobrelevará qualquer ou
tro bem ou interesse juridicamente tutela
do” , a alertar quanto à prevalência do inte
resse do menor, em sua finalidade peda
gógica e protecional, sobre as genéricas re
gras do Direito.

Em quinto lugar, exige a institucionali
zação de uma Justiça especializada, com 
pessoal técnico e órgãos administrativos 
adequadamente preparados, que devem re
ceber constante aprimoramento, como re
comenda a própria lei (art. 121, parágrafo 
único).

Em sexto lugar, impõe gratuidade e si
gilo aos atos judiciais, policiais e adminis
trativos referentes ao menor em situação 
irregular.

Em sétimo lugar, permite a revisão das 
medidas aplicáveis, a qualquer momento 
e mesmo de ofício.

Em oitavo lugar, orienta-se no sentido 
de que as medidas aplicáveis não tenham o 
caráter repressivo imposto à pena, subs
tituindo esta por medidas educativas in- 
tegradoras.

Em nono lugar, tem a integração sócio- 
-familiar como medida prioritária e fun
damental.

Em décimo lugar, tem o amor e não a 
paz como sua motivação primária.

3. O JUIZ DE MENORES

Quatro são os agentes que formam e 
estruturam o sistema de atendimento a me
nores em situação irregular, a saber:

a) a Justiça de Menores, à qual ca
be aplicar a medida no caso concreto 
(art. 6.°);

b) a Curadoria de Menores, que exer
ce as funções do Ministério Público (art. 
90);

c) as entidades de assistência e prote
ção ao menor, criadas pelo Poder Público 
(arts. 59 e 60);

d) as entidades privadas, que consti
tuem sistema complementar de execucão 
das medidas de assistência (art. 59, pará
grafo) .

É nesse quadro que se coloca, no vértice 
da pirâmide, o Juiz de Menores, ao qual 
compete exercer as atribuições definidas 
em lei, cumprindo-lhe especialmente, den
tre outras funções:

I — expedir provimentos e portarias de
terminando medidas de ordem geral que, 
à sua discrição, se mostrarem necessárias 
ou convenientes à assistência, proteção e 
vigilância ao menor;

II — processar e julgar causas referen
tes a menores em situação irregular;

III — exercer a direção dos serviços au- 
xiliares da Vara e a correição permanente 
dos estabelecimentos destinados ao reco
lhimento ou internação de menores, inclu
sive delegacias e presídios, fiscalizando es
tabelecimentos públicos ou particulares, 
adotando as medidas que se recomenda
rem;

IV — estabelecer normas e ordenar as 
medidas concernentes ao trabalho, coloca
ção, guarda e educação dos menores em
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situação irregular, assim como fiscalizar o 
trabalho dos menores em geral;

V — manter fiscalização quanto à fre
qüência de menores a casas de jogos ou 
diversão;

VI — conceder alvarás para represen
tações, festas ou reuniões públicas freqüen
tadas por menores ou para a participação 
dos mesmos em espetáculos, bem como 
autorização nos casos previstos em lei;

VII — nomear comissários voluntários 
e demais auxiliares não remunerados.

Como se vê, múltipla é a gama de atri
buições funcionais do Juiz de Menores.

De um juiz se exige competência no ma
nejo das leis, probidade no exercício do 
cargo, comportamento retilíneo e exação 
no cumprimento do dever. Para isso a lei 
restringe a sua atividade, vedando-lhe al
gumas e destinando-lhe, além da indepen
dência jurídica, representada pela liberda
de de convencimento, a independência po
lítica, retratada nos predicamentos consti
tucionais da vitaliciedade, da inamovibili- 
dade e da irredutibilidade de remuneração.

Como Juiz de Menores, porém, a fun
ção lhe exige ainda mais: que seja bom 
administrador e homem dotado de sensi
bilidade.

É cediço que a grande maioria, se não 
a quase totalidade dos juizes, não tem in
clinação para administrar, apresentando-se 
como exceção os que se mostram eficien
tes nesse mister, contornando as dificul
dades com “engenho e arte” . Mas é igual
mente consabido que a função do juiz não 
é administrar, razão pela qual nos países 
mais adiantados existem os “administrado
res da Justiça”, de nível universitário es
pecializado. Isso sem falar no sistema, há 
muito existente em diversos países, segun
do o qual aos juizes se reserva apenas a 
função de Julgar, atribuindo-se a um ser
vidor especializado, graduado em Direito, 
a missão de dar andamento aos feitos, tor
nando a Justiça ágil e eficiente.

A função do Juiz de Menores, no en
tanto, não pode prescindir de boa atuação 
administrativa, tantas são as atribuições 
que lhe são próprias nesse sentido, consi
deravelmente superiores em volume às de 
natureza jurisdicional. Daí a necessidade 
de criterioso recrutamento na seleção dos 
Juizes de Menores, sendo Dródiga e tris
te a experiência na indicação de juizes ina
dequados ao exercício de tão complexo

cargo apenas com suporte nos critérios de 
merecimento e antigüidade, com os quais 
muitas vezes o Poder Público lava as mãos, 
em detrimento do interesse social.

Bacharéis por faculdades onde normal
mente não se ensina o Direito do Menor, 
aprovados em “exame de ordem” e em con
cursos sem um mínimo de exigência des
se ramo da ciência, via de regra sem con
tar com obras e estudos doutrinários a res
peito, os juizes, que exercem a judicatura 
menorista simultaneamente às suas varia
das e estafantes atividades funcionais, se 
vêem entregues a toda sorte de dificulda
des e desencantos, que vão do despreparo 
científico às carências de suporte adminis
trativo.

Ao Juiz de Menores não incumbe ape
nas, como visto, decidir as questões que 
lhe são postas à apreciação, na maioria 
das vezes dolorosamente cruéis pela nossa 
realidade sócio-econômica, onde tantos são 
os bolsões de pobreza e miséria. Dele se 
exige efetivo relacionamento com as equi
pes interdisciplinares, com os técnicos, as
sistentes sociais, médicos, comissários e 
curadores, com os clubes de serviço e as 
ordens religiosas, com os meios de comu
nicação e as entidades públicas e privadas, 
com os detentores do poder político, còm 
a comunidade enfim.

Consoante ainda o magistério de Alyrio 
Cavalieri, “o Juiz de Menores deve diri
gir-se à comunidade, ser exemplo de vida, 
deve transmitir a angústia, a pulsação que 
precede o abcesso, dar sinal de alarme, sen
tinela postada no topo do monte” .

Outro, aliás, não foi o pronunciamento 
do Congresso Internacional de 1970, de Ge
nebra, ao recomendar aos Juizes de Meno
res ampla comunicação com os colegas, au
toridades e o povo.

Em síntese, o Juiz de Menores “é o juiz 
dos tempos novos” , como afirmou Gas
ton Fédou, “aquele que intervém no cora
ção dos conflitos que'existem entre meno
res e a sociedade, entre eles e suas famí
lias; ele relaciona-se com a comunidade, 
as equipes técnicas, os serviços adminis
trativos, as instituições particulares; obtém 
a adesão da família; fala uma linguagem 
não estereotipada, não convencional; deve 
ter uma educação contínua; ir além dos 
seus julgamentos; acompanhar as medidas 
decretadas, o progresso das ciências so
ciais e humanas; ser uma autoridade real 
e reconhecida” .
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Dentro desta visão e desta dimensão, efe
tivamente o Juiz de Menores exercerá a 
sua verdadeira missão social. E então, co
mandando com segurança e serenidade, in
sensível às vaidades do cargo, apresentan
do-se humano e compreensivo na aprecia
ção dos problemas postos à sua decisão, 
firme e corajoso na convivência social, 
sempre atento à supremacia dos interesses 
do menor, o Juiz de Menores será útil à 
sua comunidade e ao governo que legiti
mamente a representa, recebendo como re
compensa o gratificante reconhecimento do 
dever cumprido e a admiração dos seus 
concidadãos, que somente é reservada, du
radouramente, àqueles que vivem para 
servir.

4. O CURADOR DE MENORES

Relevante é a atuação do Ministério Pú
blico na Justiça do Menor, o que se dá 
através da Curadoria de Menores.

Em linhas gerais, poder-se-ia dizer que 
são suas atribuições:

I — promover e acompanhar os procedi
mentos relativos a infrações atribuídas a 
menores de 18 anos, intervindo nas res
pectivas investigações;

II — inspecionar, periodicamente, esta
belecimentos e órgãos de prevenção e tra
tamento do menor infrator, bem como os 
de amparo ao menor em situação irregular, 
públicos ou privados, sugerindo o que for 
necessário;

III — reqüerer o recolhimento de me
nores em situação irregular e o que lhe 
parecer conveniente em favor dos mesmos;

IV — fiscalizar casas de diversão e es
tabelecimentos, tendo em vista a freqüên
cia e o trabalho de menores, requerendo a 
apreensão de publicações ofensivas à mo
ral e aos bons costumes;

V — funcionar em todos os feitos onde 
houver interesse de menores em situação 
irregular.

Em síntese, vê-se que o Curador de Me
nores atua indistintamente em todos os 
procedimentos em curso na Justiça de Me- 
Jiores, muitos dos quais instaurados por 
sua iniciativa (Código de Menores, art. 
86), devendo ser intimado pessoalmente em 
todos eles, incumbindo-lhe também fisca
lizar a Polícia Judiciária de menores, o co
missariado e os estabelecimentos e enti
dades de assistência e amparo ao menor,

orientando-os naquilo que não conflitar 
com a atuação do juiz, tendo livre acesso 
a qualquer local onde se encontra o menor.

5. O ADVOGADO

Na expressão do Des. Cressonières, “a 
advocacia é o traço de união entre a vida 
real e a Justiça” .

Árdua e bela, a advocacia se apresenta 
não apenas socialmente útil, mas impres
cindível à convivência humana no Estado 
de direito, posicionando-se o advogado co
mo elemento integrante do mecanismo ju
diciário, exercendo função indispensável 
como servidor do Direito, órgão interme
diário entre a parte e o juiz.

Sua atuação na Justiça menorista é, via 
de regra, apenas facultativa, representando 
pais ou responsáveis. Em se tratando de 
recursos, entretanto, sua participação é 
obrigatória (Código, art. 93, parágrafo 
único).

Outrossim, os Juizados podem contar 
ainda com os defensores públicos, que pos
suem um vasto campo de atuação na defe
sa de interesses dos menos favorecidos eco
nomicamente, sobretudo na . orientação 
destes e na formulação de requerimentos.

6. O COMISSARIADO

O Corpo de Comissários, voluntários ou 
efetivos, presta serviço de grande valia à 
Justiça, sendo indispensável ao bom fun
cionamento dos Juizados.

Os comissários efetivos normalmente 
têm sido em número bem inferior à neces
sidade. E não são raros, pelo contrário, os 
casos de desvio de função, quando vão 
prestar sua contribuição a outros setores e 
órgãos da Administração Pública.

Para que melhores serviços desenvolves
sem, o recomendável seria que fossem re
crutados em número satisfatório, através 
de concurso dirigido às peculiaridades da 
Justiça menorista, que se reciclassem perio
dicamente através de cursos de orientação 
e aprimoramento e que tivessem dificulta
das as perspectivas de remanejamento den
tro da administração.

Os comissários voluntários, por seu tur
no, sem remuneração, são recrutados pelos 
Juizes de Menores (nos termos do pará
grafo único do art. 7.° do Código) dentre 
pessoas idôneas e merecedoras de confian
ça, para auxiliarem na fiscalização das me-
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didas judiciais e/ou administrativas deter
minadas em relação à assistência, proteção 
e vigilância a menores, apresentando-se na 
função devidamente identificados por cre
dencial.

Eventualmente, policiais são colocados à 
disposição dos juizados. Mas não exercem, 
mesmo quando integrantes das milícias, 
funções policiais, razão pela qual não 
podem tomar atitudes próprias destes.

Quando bem escolhidos e orientados, os 
Comissários prestam inestimável colabora
ção ao Judiciário, posicionando-se como a 
longa manus dos Juizes.

Infelizmente, não são poucos os casos 
em que Juizes omissos e sem vocação, sem 
atentar para o relevo da função, contem
plam com a credencial pessoas que não 
possuem a qualificação necessária, do que 
resultam, não raras vezes, as anomalias 
que tanto comprometem o Judiciário e, em 
especial, a imagem dos Juizados de Me
nores.

Incontáveis e variados são os exemplos 
a respeito.

Destarte, seria recomendável que os di
rigentes do Judiciário alertassem os Juizes 
para a circunstância, orientando-os airavés 
de provimentos e instruções, expedidos 
sobretudo pela Corregedoria de Justiça, 
promovendo encontros periódicos, com a 
participação das Escolas Judiciais inclusi
ve, entre os juizes que exercem a função 
de Juiz de Menores em comarcas de maior 
expressão.

Como exemplo, poderiam recomendar, 
entre outras medidas, que as credenciais 
fossem expedidas com validade restrita ao 
ano em curso, com o ano em destaque, o 
que ensejaria aos juizes o afastamento mais 
simples e eficaz dos comissários que a prá
tica demonstrasse incompatíveis para o 
exercício da função.

Por outro lado, nada impede, e até mes
mo se mostra conveniente, que os juizes 
também constituam corpos de colaborado
res especializados, formados por psicólo
gos, assistentes sociais, médicos etc., sen
do de convir-se que sempre os encontrará, 
haja vista que a experiência tem demons
trado, inclusive através dos Juizados de 
Pequenas Causas, que grande parcela da 
sociedade sempre se coloca disposta a 
colaborar, desde que estimulada e que a 
missão mereça credibilidade.

7. O SISTEMA POLICIAL

Muito estreita é a colaboração que a 
Polícia pode dar aos Juizados de Menores.

.Sujeitos a uma realidade que lhes é ma
drasta, quer pela pobreza, e até mesmo mi
séria dos seus familiares, quer pela ausên
cia de compreensão e carinho, quer pelos 
desvios de formação, incontáveis são as in
frações cometidas por menores, que vão 
desde os pequenos furtos aos delitos con
tra a vida, passando por uma gama varia
da de outras infrações.

Bem orientada e afinada com o Juizado
de Menores, a Polícia pode ser de inesti
mável importância, não apenas no aspecto 
preventivo, mas também no encaminha
mento de soluções.

Não devem os Juizes, assim, limitar-se a 
atribuir toda e qualquer deficiência ao apa
relho policial, em solução cômoda e sim
plista. Melhor se me afigura que primeiro 
procurem sensibilizar os delegados da res
pectiva área, com os mesmos mantendo um 
relacionamento cordial e respeitoso, recor
rendo, se necessário, aos seus superiores 
hierárquicos na busca de soluções que aten
dam aos objetivos da Justiça de Menores 
e, via de conseqüência, da própria socie
dade.

É induvidoso que, em alguns casos, o 
convívio do Juiz de Menores com a Polí
cia não se apresenta fácil. O que não se 
deve, a meu juízo, é radicalizar com os 
órgãos policiais antes de, com espírito de
sarmado, com firmeza, mas também com 
habilidade, buscar uma solução comum e 
um convívio harmônico, assim como tam
bém não se deve pautar pela pusilanimida- 
de quando infrutíferas e rechaçadas se vi
rem todas as iniciativas.

Enfim, com serenidade e firmeza sem
pre serão encontrados os melhores cami
nhos.

8. A EXECUÇÃO DE MEDIDAS

Algumas medidas são aplicáveis não aos 
menores, mas aos pais e responsáveis, es
tando elencadas no art. 42 do Código, que 
vão da simples advertência à perda do pá
trio poder.

Outras, são as denominadas medidas de 
vigilância, dentre as quais a fiscalização de 
espetáculos, jogos e festas, medidas essas, 
diga-se de passagem, que atingem até mes
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mo os menores que não se encontram em 
situação irregular.

As medidas propriamente ditas a serem 
tomadas com relação aos menores em si
tuação irregular estão contempladas no 
art. 14 do Código, em número de seis, po
dendo ser reduzidas em dois grupos, a sa
ber, internação e lar.

Todas essas medidas, é de aduzir-se, de
vem ter como diretriz a reintegração do 
menor na comunidade e em sua família, 
somente se admitindo seu internamento em 
último caso.

9. A  AÇÃO FISCALIZADORA

Não bastam as medidas que os Juizes de 
Menores venham a tomar, de ofício ou por 
provocação, se as mesmas não se fizerem 
acompanhar da correspondente ação fisca- 
lizadora.

O Código de Menores (art. 7.°) prevê 
essa fiscalização, quer diretamente pelos 
magistrados, quer por intermédio dos co
missários, não se podendo igualmente es
quecer a valiosa contribuição da Curado
ria, da Polícia e da própria comunidade.

Uma modalidade de fiscalização reclama 
a atenção mais direta dos Juizes e Curado
res, a saber, a que diz respeito às entida
des de assistência a menores, quer oficiais, 
quer particulares, sendo lícito aos Juizes 
até mesmo fecharem, em caráter excepcio
nal, e liminarmente, os estabelecimentos 
que estiverem infringindo normas de as
sistência e proteção ao menor, nos termos 
do art. 49 da legislação codificada.

10. O JUIZADO E &  SISTEMA  
NAC IO NAL DE ASSISTÊNCIA

Caracterizado pela ausência de um pla
nejamento sério e racional, pela improvi
sação irresponsável e pela impunidade que 
a sociedade, estarrecida, vai acostumando- 
se a presenciar, o nosso País muito longe 
está de apresentar-se com uma administra
ção modelar, onde habitual a predominân
cia dos interesses menos nobres e notórios 
os favorecimentos, multiplicando-se os es
cândalos de ordem financeira e adminis
trativa.

Esse estado de coisas reflete-se também 
no sistema nacional de proteção e assistên
cia aos menores, sem embargo do idealis
mo de muitos e dos esforços consideráveis

que algumas entidades públicas têm rea
lizado em prol do menor.

O que é inegável, contudo, é que a po
lítica nacional do bem estar do menor ain
da muito longe está do esperado, que a 
influência política continua sendo uma rea
lidade negativa no setor e que as verbas 
destinadas à assistência aos menores con
tinuam sendo inadequadamente absorvidas.

Dentro de um contexto de tal ordem, 
que espelha a própria realidade nacional, 
as projeções estão a indicar que lenta con
tinuará a evolução do sistema vigente, res
salvada a esperançosa hipótese de uma 
mudança radical de mentalidade e postu
ra política.

Não se pode deixar de registrar, no en
tanto, as louváveis iniciativas que têm sur
gido em diversos pontos do País, a exem
plo dos comitês municipais para o traba
lho do menor, os projetos “ Inverno” e a 
“Cidade do Menor”, idealizada esta em 
Belo Horizonte, na qual se busca a socia
lização do menor, com uma programação 
que inclui escolarização de 1.° grau, ati
vidades esportivas e de lazer, orientação e 
preparação para o trabalho, práticas agrí
colas e industriais, educação artística, 
acompanhamento psicossocial e assistência 
médico-odontológica.

Outro esplêndido exemplo desenvolve- 
-se em Betim, onde o “Salão do Encontro”, 
de iniciativa particular, vive a vitoriosa 
experiência de aproveitar os menores de 
um bairro da periferia, acolhendo-os du
rante todo o dia, alimentando-os e ainda 
remunerando-os, mas sobretudo formando- 
-os artística e profissionalmente.

As carências, entretanto, são muitas, 
tendo sido divulgado pela Inter Press Ser
vice, ligada à UNESCO, que dos aproxi
madamente 4.000 Municípios brasileiros, 
somente 1/8 dispõem de verbas orçamen
tárias destinadas aos menores em estado 
de carência.3

11. O JUIZADO DE MENORES 
NO INTERIO R

Via de regra, as funções de Juiz de Me
nores são exercidas, nas comarcas do in
terior, cumulativamente com a jurisdição 
civil, ou com a penal, ou com ambas, e 
até mesmo com a eleitoral e a trabalhista 
onde o juiz de direito exerce tais juris
dições.

3. Cejup, Belém, Pará.
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Em tais circunstâncias, evidencia-se que 
o bom êxito da Justiça menorista ficará 
na dependência, em maior ou menor grau, 
do idealismo do juiz.

Desde, porém, que este seja dotado de 
sensibilidade, muito poderá contribuir pa
ra uma atuação eficaz do seu Juizado, na 
medida em que tenha a seu serviço um 
eficiente corpo de Comissários e incentive 
a participação da comunidade, escolhendo 
pessoa idônea, competente e dinâmica, se 
possível advogado, para chefiar o comis
sariado.

É preciso, entretanto, que cada vez mais 
se reivindique a criação e instalação de 
Varas privativas de menores em comarcas 
do interior, como agora está a ocorrer em 
meu Estado, onde projeto de lei, em fase 
final de tramitação na Assembléia Legis
lativa, cria tais varas nas comarcas de 
Contagem, Governador Valadares, Juiz de 
Fora, Montes Claros, Poços de Caldas, 
Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia, dis
tribuídas em pontos estratégicos, de molde 
a atenderem às necessidades das respecti
vas regiões.

Se a problemática do menor pressupõe 
dupla participação da sociedade e do go
verno, uma vez que, isoladamente, aquela 
e esta se mostram impotentes, e como ao 
governo incumbe realizar o bem comum, 
como corolário deve ele estimular a co
munidade, dando-lhe inclusive um mínimo 
de condições para atuar.

12. RECURSOS M ATERIAIS

Imprescindível ao equilíbrio democráti
co e à paz social, tem o Judiciário se 
caracterizado entre nós pela ausência de 
autonomia nos campos administrativo e 
financeiro, sem a qual não se pode admi
tir Poder independente.

A Justiça do Menor, pelas suas caracte
rísticas, reclama um mínimo de recursos 
para atuar satisfatoriamente. Sem os meios 
materiais mínimos, vê-se tolhida e frus
trante.

Exemplifica-se eloqüentemente com a 
imagem segundo a qual quando há veículo 
e motorista os Juizados carecem de com
bustível; quando existem este e o veículo, 
falta o motorista; quando presentes o mo
torista e o combustível, falta o veículo; 
enfim, nunca funciona o serviço de trans
porte, pois sempre falta um desses três ele

mentos, ou mesmo dois ou até os três ao 
mesmo tempo.

Em um país marcado pelo clientelismo 
político, ou pelo denominado capitalismo 
cartorial, à evidência que minguam os re
cursos financeiros destinados à assistên
cia e proteção aos menores.

O bom funcionamento de um Juizado 
de Menores, ao lado de um corpo eficien
te de auxiliares, exige condições materiais, 
a exemplo de instalações condignas, siste
ma moderno de comunicação, aplicação da 
informática, veículos em número razoável, 
sendo talvez oportuno registrar que em 
Minas Gerais se anuncia uma reformulação 
na Vara privativa da Capital, com sua 
descentralização, instalando-se 12 postos 
na perimetral que circunda a cidade, ser
vidos por traillers e kombis e ligados ao 
edifício sede do Juizado por um serviço 
de rádiocomunicação de computação, aco
plados a um telefone de três dígitos, sob a 
rubrica “SOS-menor” , dotando-se cada pos
to de três comissários, dois assistentes so
ciais, um advogado e motoristas.

13. RECURSOS HUMANOS

No Judiciário, como aliás ocorre em 
quase todos os setores sociais, o elemento 
humano a tudo supera, sobrepujando a 
máquina e a técnica, por mais relevantes 
que estas se mostrem.

Na Justiça do Menor, onde o sentimen
to de solidariedade humana é pressuposto 
básico, essa verdade ganha maior destaque.

Além da eficiência profissional, e da 
probidade no exercício das respectivas fun
ções, são indispensáveis ao pessoal que ne
la serve sensibilidade aguda, doação de
sinteressada e muito idealismo.

Não se apresenta raro o descaso com 
que muitas vezes os tribunais tratam a 
Justiça do Menor, o que demonstra a exis
tência ainda de uma visão acanhada e dis
torcida do Poder Judiciário.

Em primeiro plano, além de maior rigor 
no recrutamento do pessoal a servir nos 
Juizados de Menores, os tribunais deve
riam dar maior importância na escolha dos 
Juizes de Menores.

Já é tempo de enfatizar que nem todos 
podem ser Juizes de Menores e que cons
titui missão altamente dignificante servir 
como Juiz de Menores, razão pela qual a 
escolha para tal cargo deveria orientar-se
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por critérios específicos, a cujo propósito 
deveria meditar a Associação que nos con
grega, fornecendo subsídios e sua contri
buição.

Não basta, porém, o rigor no recruta
mento.

Os estudiosos do menorismo são unâni
mes em recomendar a especialização do 
pessoal, do juiz, do curador e dos demais 
auxiliares, quanto aos aspectos científicos 
e quanto à busca do aprimoramento fun
cional.

Refletindo essa preocupação, o legisla
dor brasileiro houve por bem inserir no 
art. 121 do vigente Código de Menores 
uma norma de caráter programático, se
gundo a qual:

“Art. 121. Às autoridades e ao pes
soal técnico e administrativo a que couber 
a aplicação desta lei deverão ser propor
cionadas oportunidades de aperfeiçoamen
to e especialização.

“Parágrafo único. A autoridade judiciá
ria, na medida das possibilidades locais, 
promoverá e incentivará atividades desti
nadas ao aperfeiçoamento e à especializa
ção previstas neste artigo, bem como a 
conscientização da comunidade.”

Este dispositivo legal demonstra, inclusi
ve, a imprescindibilidade de conclaves co
mo o que ora se realiza, nos quais se are- 
jam as mentes, se fortalecem os sentimen
tos de solidariedade, se aprofunda cultural
mente, se ensina e se aprende, se veiculam 
idéias e se robustecem os ideais.

Certamente não contribui para o avan
ço da cultura e para o aprimoramento da 
Justiça do Menor e, via de conseqüência, 
do próprio Judiciário, quando se dificulta 
o comparecimento dos Juizes e Curadores 
de Menores a um certame da expressão 
dos Congressos da Associação Brasileira 
dos Juizes e Curadores de Menores, mar
cados por uma tradição de seriedade e 
inegável aproveitamento.

14. CONCLUSÃO

É preciso mudar o quadro que aí está; 
o hábito, que se torna dogma, de que ser
viço público algum funciona neste País 
de tantas potencialidades e tão mal admi
nistrado; a postura mental ainda predomi
nante, para que se dê à Justiça, e em li
nha de raciocínio à Justiça Especializada 
de Menores, as condições humanas, mate
riais e tecnológicas que esta necessita e 
reclama para realizar a sua missão social 
e jurídica, imprescindíveis à democracia e 
ao Estado de direito.

Vive-se um tempo de renovação: de 
Constituição, de idéias e ideais. Renovam- 
-se os postulados democráticos. As espe
ranças, contudo, permanecem apenas es
peranças. Mas é com elas que finalizo, tra
zendo à lembrança os versos admiráveis 
do Poeta: “Para distrair pessoas já de si 
tão desatentas, não canto; canto apenas 
quando dança, nos olhos dos que me ou
vem, a esperança” .
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