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J U S T I F I C A Ç Ã O

A Comissão da Infância e Juventude - CIJ é uma das sete comissões permanentes do Conse-

lho Nacional do Ministério Público, tendo por ratio institucional a atuação em prol da tutela do me-

lhor interesse de crianças e adolescentes. Em seu objetivo encontram-se a fiscalização, a coordena-

ção e o planejamento de atividades ministeriais orientadas para esse fim.

A  CIJ, dentre suas atribuições,  demanda do Ministério Público a atuação em relação a notí-

cias de fato envolvendo possíveis violações aos direitos de crianças e adolescentes. Além disso, a

CIJ procede a vistorias em locais destinados à reeducação de adolescentes em conflito com a lei;

vela para que tais seres humanos cumpram medidas socioeducativas em locais dignos, com o pro-

pósito de viabilizar sua reinserção social, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente; ela-

bora e incentiva campanhas e congressos de conscientização no combate à violência contra crianças

e adolescentes, por exemplo. A CIJ desenvolve uma importante função de planejamento e de compi-

lação de dados, que a convertem em um autêntico observatório das ações do Ministério Público no

âmbito de sua competência constitucional de tutela da infância e da juventude.   

De modo conexo, seja em ato, seja em potência, a questão do direito à educação (art.6º, ca-

put; arts. 205-213 e art.127, Constituição Federal) relaciona-se com a proteção dos interesses sociais

e ainda da infância e da juventude. Em muitos aspectos, a atuação da CIJ termina por se exteriorizar

em medidas que interferem no campo do direito social à educação, em suas diversas esferas, mesmo

no ensino superior. De tal sorte, a ampliação do objeto da CIJ, acrescendo-lhe expressamente a pala-

vra “educação” em seu título e em suas atribuições, é uma medida lógica e que se revela como uma

consequência da evolução dos ofícios desse plexo e da qualidade do trabalho até agora levado a

efeito. 



Há hoje um crescente movimento de judicialização da educação no Brasil, o que foi percebi-

do pelo Conselho Nacional de Justiça, que, desde fevereiro de 2019, iniciou uma série de estudos

sobre o tema, que redundará na criação de um Observatório da Educação. Segundo estatísticas do

Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ, 92% dos processos judiciais relativos ao Di-

reito Educacional referem-se ao ensino fundamental e ao ensino médio.  É oportuno e conveniente

que o CNMP também passe a exercer protagonismo nessa discussão e, com maior eficácia, o espaço

da CIJ é superiormente adequado a tal finalidade, em especial por conta de sua experiência acumu-

lada.

Saliente-se que não há conflito objetivo com as atribuições de outras comissões do CNMP. A

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais possui hoje um grupo de trabalho voltado à educa-

ção. Entende-se que não existe uma superposição de funções, dada a ausência de previsão regimen-

tal específica sobre o tema e pelo caráter residual de parte das atribuições da douta Comissão de De-

fesa dos Direitos Fundamentais. 

Ante o exposto, apresenta-se esta proposição com o objetivo de alterar o art. 31, inciso II, da

Resolução CNMP nº 92/2013, nos termos do anexo.

Brasília (DF), 27 de agosto de 2019.

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR.
CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

LEONARDO ACCIOLY DA SILVA
CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO



PROPOSTA DE EMENDA REGIMENTAL N° __________________________. 

Altera  a  Resolução  nº  92,  de  13  de  março  de  2013,  que
estabelece  o  Regimento  Interno  do  Conselho  Nacional  do
Ministério Público.

O  CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  CNMP,  no  exercício  da

competência fixada no art. 130-A, § 2°, incisos I, II e III, da Constituição da República Federativa

do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO que o artigo 31, inciso II, da Resolução CNMP nº 92, de 13 de março

de  2013,  que  estabelece  o  Regimento  Interno  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  –

RI/CNMP, prevê a Comissão da Infância e Juventude - CIJ como comissão permanente na estrutura

organizacional deste CNMP;

CONSIDERANDO a permanente necessidade de aprimoramento da formatação dos órgãos

institucionais  regimentalmente previstos,  assim como o aprimoramento  das atribuições por  eles

desenvolvidas;

RESOLVE propor a seguinte alteração ao art. 31, inciso II, do RI/CNMP:

Art. 1º O art. 31, inciso II, da Resolução CNMP nº 92, de 13 de março de 2013, passa a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 31. São comissões permanentes do Conselho:

(...)

II – Comissão da Infância, Juventude e Educação;

Art. 2º. A alteração proposta entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília/DF, _____ de ___________ 2019.

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público


