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O  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia,  através  da 

Coordenação  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  da 

Infância e da Juventude e do 8o  Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, 

com  fulcro  nos  permissivos  legais  dos  artigos  129,  inciso  IX  da  Constituição 

Federal e 201, inciso VIII e parágrafos 2o e 5o , alínea “c” da Lei do Estatuto da 

Criança e do Adolescente c/c o artigo 55, inciso IV, e

CONSIDERANDO que  compete  ao  Ministério  Público  “zelar  

pelo efetivo respeito aos direitos e garantias  legais assegurados à criança e ao 

adolescente, promovendo as medidas judiciais  e extrajudiciais cabíveis” e que o 

Poder Público tem 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 8.069/90 

(ECA) e artigo 227, da CF/88, respectivamente;

CONSIDERANDO que no exercício das atribuições ministeriais 

de defesa dos direitos infanto-juvenis o Representante do Ministério Público está 

autorizado a efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e 

de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável 

para sua perfeita adequação, nos termos do art. 201, § 5º, c, do ECA:
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CONSIDERANDO as denúncias trazidas a esta Promotoria de 

Justiça, e veiculadas pelos diversos meios de comunicação, no sentido de que 

crianças  e  adolescentes  estão  tendo  livre  acesso  a  bebidas  alcoólicas, 

substâncias que  causam dependência  física ou  psíquica,  em estabelecimentos 

comerciais desta Cidade; 

                        CONSIDERANDO  o teor do Ofício no------ , 

oriundo  da  Procuradoria  do  Município,  em  resposta  ao  ofício  no.  ---------  da 

Coordenação  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  da 

Infância e da Juventude, anexos, acerca da inexistência, neste município, de lei 

proibindo a venda de bebidas alcoólicas, substâncias que causam dependência 

física ou psíquica, em estabelecimentos comerciais desta Cidade

CONSIDERANDO o número exacerbado de trailers, barracas, 

quiosques,  bares,  bancas,  cigarreiras  que  comercializam  bebidas  alcoólicas, 

muitos  deles instalados nesta  Cidade, facilitando o  acesso  do  público  infanto-

juvenil  aa  bebidas  alcoólicas,  substâncias  que  causam  dependência  física  e 

psíquica, sem qualquer regulamentação quanto à temática;

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”,  punido com 

detenção de 02 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, nos termos dos artigos 81, incisos 

II e III, e 243, ambos da Lei nº 8.069/90 (ECA);
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CONSIDERANDO, ainda, que 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;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  ser  expedido  ato 

normativo municipal  que estabeleça penalidades a estabelecimentos comerciais 

que  venderem,  fornecerem  ou  permitirem  que  sejam  consumidas  bebidas 

alcoólicas e substâncias que causam dependência física ou psíquica a crianças e 

adolescentes, prevendo imposição de sanção administrativa no caso de infração, 

bem como procedimento para sua aplicação.

CONSIDERANDO que  a  edição  de  Lei  Municipal  que  não 

permita a comercialização e fornecimento de bebidas alcoólicas ao público infanto-

juvenil mediante a cominação de sanções administrativas, significará um avanço 

legislativo  no  combate  a  drogadição  infanto-juvenil  e  valioso  instrumento  de 

enfrentamento e prevenção desse fenômeno;

CONSIDERANDO que o Chefe do Poder Executivo Municipal é 

o porta-voz de todos os membros da sociedade,  na condição de representante da 

vontade popular por comando constitucional, sendo de competência desse Poder 

Constituído  defender  os  interesses  das  crianças  e  jovens  deste  município  de 

Salvador,   através  da  edição  de  normas  que  resguardem  os  seus  direitos 

fundamentais,

RESOLVE
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RECOMENDAR ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  do 

Município de Salvador :

a)  Que encaminhe a Câmara Municipal desta Cidade, com a 

brevidade que o caso requer, Projeto de Lei nos termos sugeridos, estabelecendo 

penalidades  administrativas  a  estabelecimentos  comerciais  que  venderem  ou 

fornecerem bebidas alcoólicas ou substâncias que causem dependência física ou 

psíquica  a  criança  e  adolescente,  prevendo  também  a  imposição  de  sanção 

administrativa  no  caso  de  infração,  bem  como  do  procedimento  legal  para 

fiscalização e aplicação.

      Salvador, ___ de ______ de _______.
  

Coordenação do CAOPJIJ

8o Promotor de Justiça da Infância e da Juventude
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