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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

DE 2019

Altera o art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA),
para incluir a Defensoria Pública como legitimada a
ter acesso ao cadastro da criança ou adolescente
submetido a medida de proteção.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 101. ...................................................................................
.....................................................................................................
§ 13. A Defensoria Pública terá igualmente acesso ao cadastro, nos
termos do § 12.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto é inspirado em iniciativa semelhante do
Senador Cidinho Santos que, em seu Projeto de Lei do Senado nº 212, de
2014, afirmou:
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“O Estatuto da Criança e do Adolescente pretende englobar em
seu corpo a tratativa civil e penal dada a crianças e adolescentes brasileiros,
sem distinção de raça, cor ou classe social. Ao passo em que os reconhece
como sujeitos de direitos e deveres, considera-os pessoas em
desenvolvimento, devendo ser tratados com prioridade absoluta por parte do
Estado. Salta aos olhos, no rol das instituições habilitadas a terem acesso ao
cadastro da criança ou adolescente, a ausência de menção à Defensoria
Pública”.
O art. 134 da Constituição Federal, teve o cuidado de incluir a
Defensoria Pública entre as responsáveis pela promoção dos direitos
humanos e pela defesa dos direitos individuais e coletivos, o que abrange os
direitos dos pequenos brasileiros em situação de vulnerabilidade. Após a
Emenda Constitucional nº 80 de 2014, essa instituição ganhou autonomia, o
que torna necessário municiá-la com ferramentas necessárias à consecução
de sua missão.
A Defensoria Pública é integrante do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente, que consiste na “articulação e
integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na
aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos
de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e
do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal”, como
informa o Ministério dos Direitos Humanos em sua página na internet.
Tal sistema tem competência para atuar em favor dos mirins sob
medidas de proteção, tudo conforme o art. 88, inciso VI, do ECA e da
Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Conanda). Conforme informações do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cerca de 45 mil crianças vivem em
abrigos.
O espírito protetor da nossa Lei Maior inspirou o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), incumbido a Defensoria Pública de, sem
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prejuízo da atuação de outras instituições igualmente relevantes, atuar em
prol do sucesso das políticas sociais destinadas aos mirins que, por sofrerem
problemas familiares, estão inseridos em programas de acolhimento familiar
ou institucional. O comando legal é bem claro: o Estado, por meio de suas
instituições, devem acelerar, ao máximo, a obtenção de um lar familiar no
qual esses pequenos encontrem o conforto da condição de ser um membro,
e não um mero visitante. Esse é a ordem do inciso VI do art. 88 do ECA.
Sem motivo algum, todavia, o mesmo ECA, no § 12 do art. 101,
ao elencar as instituições com competência para acessar os cadastros dos
pequenos vulneráveis, deixou de contemplar a Defensoria Pública,
dificultando a sua atuação. Trata-se de um equívoco pernicioso para os
nossos menores, que assistem à redução vertiginosa da força institucional de
mais um herói encarregado pela luta dos seus direitos.
O conserto dessa grave falha é urgente, pelo que peço o apoio
dos Pares para aprovação desta matéria.

Sala das Sessões,

Senador LASIER MARTINS
(PODE-RS)
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