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Resumo: O direito fundamental ao respeito de crianças e adolescentes acusados de atos infracionais 

é constantemente violado por sites e blogs que adotam tom sensacionalista na divulgação de notícias 

que se limitam, na maior parte dos casos, a reproduzir material fornecido pelos órgãos de 

comunicação social das polícias civis e militares. Tal postura empresarial, que viola regras básicas da 

atividade jornalística, não encontra amparo no princípio constitucional que protege a liberdade de 

informação e deve ser alvo de controle por parte do Ministério Público, ente legitimado a iniciar  

procedimento judicial que permite a aplicação da multa prevista no art. 247 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Por meio de ferramentas tecnológicas gratuitas, com reduzido grau de complexidade 

para sua operação, é possível realizar o monitoramento em tempo real, a pesquisa do histórico de 

notícias e a rápida identificação dos responsáveis por ilícitos dessa natureza ou por condutas que 

violam outras normas de proteção à infância e à juventude, a exemplo daquelas que dispõem sobre 

classificação indicativa. A via judicial permite a obtenção de ordem para remoção imediata de notícias 

com dados que permitam a identificação, direta ou indireta, das pessoas acusadas e a aplicação de 

sanção pecuniária com alto potencial de inibição dos comportamentos ilícitos futuros, especialmente 

quando se trata de veículo de comunicação regional, com reduzido porte econômico. Além do 

ajuizamento de representação, possível requerer, por meio de ação civil pública, a condenação de 

sociedades empresárias e de jornalistas ao pagamento de compensação por dano moral coletivo, caso 

resistam às ordens judiciais proferidas no âmbito de procedimentos instaurados para apuração da 

responsabilidade por infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

Núcleo de Crimes Cibernéticos iniciou monitoramento em maio de 2018 que resultou, até julho de 

2019, na deflagração de quarenta ações judiciais, em vinte e uma comarcas, amparadas por provas da 

publicação de oitocentas e quarenta e uma notícias. Tai iniciativa resultou, até o momento, na remoção 

de setecentas e doze notícias publicadas tanto em sites e blogs quanto na rede social Facebook. A 

partir desse monitoramento, também foi identificado conteúdo ilícito vinculado a unidades da 

federação diversas da Bahia, no total de setenta e três notícias, o que levou à remessa de comunicação 

formal de tais ilícitos a todas as demais unidades ministeriais do país. 
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