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Ministério Público 

- O representante do Ministério Público atua em todos os 

procedimentos que correm na Vara da Infância e Juventude. 

- Ou ele atua como parte ou, necessariamente, como custus 

legis, zelando pela defesa dos direitos e interesses protegidos 

pelo Estatuto. 

- A sua intimação é sempre pessoal e a falta de intervenção do 

membro do MP acarreta a nulidade do feito.  



Ministério Público 

- O art. 201 do ECA lista as principais competências do 

Ministério Público. Observe: 

I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo; 

II - promover e acompanhar os procedimentos relativos às 

infrações atribuídas a adolescentes; 

 



Ministério Público 

III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os 

procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, 

nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem 

como oficiar em todos os demais procedimentos da competência 

da Justiça da Infância e da Juventude;  

IV - promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a 

especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de 

contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de 

bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98; 

 



Ministério Público 

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos 

à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 

3º inciso II, da Constituição Federal; 

VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los: 

a) expedir notificações para colher depoimentos ou 

esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 

injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela 

polícia civil ou militar; 

 



Ministério Público 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de 

autoridades municipais, estaduais e federais, da 

administração direta ou indireta, bem como promover 

inspeções e diligências investigatórias; 

c) requisitar informações e documentos a particulares e 

instituições privadas; 

VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e 

determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de 

ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à 

juventude; 

 



Ministério Público 

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 

assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas 

judiciais e extrajudiciais cabíveis; 

IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas 

corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao 

adolescente; 

 



Ministério Público 

X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por 

infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à 

juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e 

penal do infrator, quando cabível; 

XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de 

atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de 

pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à 

remoção de irregularidades porventura verificadas; 

 



Ministério Público 

- XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos 

serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência 

social, públicos ou privados, para o desempenho de suas 

atribuições. 

 



Ministério Público 

- Apesar de extensa, esta lista de atribuições não exclui outras, 

desde que sejam compatíveis com as funções do MP. 

- Nas ações civis, a legitimação do MP não impede a legitimação 

de terceiros interessados. 

- O representante do MP terá livre acesso a todo local onde se 

encontrem crianças ou adolescentes.  



Ministério Público 

- Para zelar pelo respeito aos direitos da criança e do 

adolescente, o representante do MP pode reduzir a termo 

declarações do reclamante, instaurar procedimentos, 

entender-se com a pessoa ou autoridade reclamada e efetuar 

recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de 

relevância pública afetos à criança e ao adolescente. 



Ministério Público 

- Advogado: a criança, adolescente, seus pais, responsáveis ou 

pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide podem 

intervir nos procedimentos do Estatuto. 

- O advogado será intimado pessoalmente ou por publicação 

oficial. 

- Será prestada assistência judiciária integral e gratuita a quem 

dela necessitar.  



Ministério Público 

- Se o adolescente não tiver defensor, o juiz irá indicar um. É 

assegurado o direito de o adolescente constituir um advogado 

de sua preferencia, a qualquer tempo. 

- A ausência do defensor não implica no adiamento dos atos 

processuais – o juiz irá nomear um substituto, mesmo que ad 

hoc. 



 


