
Entrevista sobre OS BAILES FUNK E OS PANCADÕES, para a 

Revista de Direito do Mackenzie 2017: 

1- O baile funk é considerado uma forma de lazer entre os jovens da 

periferia. É possível criar um ambiente mais seguro nessas festas 

para eles? 

R. Os bailes funk e os chamados "pancadões" são eventos que 

ocorrem em regra aos finais de semana e são formas de lazer 

encontradas pela juventude das periferias da cidade. Nestes eventos 

há música, dança, bebidas alcóolicas (apesar da proibição para 

menores de dezoito anos), e muitas vezes há também o tráfico de 

drogas e a prática de sexo entre os jovens. 

Tanto o Governador de Estado Geraldo Alckmin como o atual Prefeito 

de São Paulo João Doria tem tentado controlar e fiscalizar os bailes 

funk, tendo inclusive o governador, em 16.02.2017, assinado um 

decreto regulamentando a ação da polícia na restrição ao uso de som 

alto em carros estacionados nas ruas, conhecida como a "Leis dos 

Pancadões". 

Assim, boa parte da sociedade se incomoda com o som alto, a 

gritaria, a bagunça que os pancadões e os bailes funk trazem. Porém, 

este é de longe o principal problema que estes bailes acarretam. 

Os recorrentes relatos e matérias veiculadas na mídia deixam certo 

que tais bailes são hoje sinônimo de violência, tráfico de drogas, 

oferta de bebidas alcoólicas para menores de idade e prática de sexo 

em público, já que os jovens costumam praticar sexo durante o baile 

ou mesmo nas ruas, durante o show do pancadão e, na maioria das 

vezes, sem qualquer método de proteção contra a gravidez ou 

doenças venéreas. 

Porém, certo é que é possível a criação de um ambiente seguro para 

esses jovens, tanto do ponto de vista da violência e do tráfico de 

drogas como do ponto de vista da precaução contra doenças 

venéreas e a gravidez não desejada. 



Esse “ambiente seguro” se inicia com a proibição da freqüência de 

menores de idade em bailes ou festas desacompanhados de seus pais 

ou eventos que estejam em desacordo com as obrigações constantes 

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

Primeiramente cabe lembrar que o artigo 149 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente determina que compete à autoridade judiciária 

disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará a 

entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado 

dos pais ou responsável, em bailes ou promoções dançantes, boate 

ou congêneres. Nesse sentido, para que criança ou adolescente possa 

comparecer a um baile ou festa sem a companhia de seus genitores, 

é necessário que o estabelecimento obtenha um alvará judicial 

específico para cada evento (vez que é vedado o alvará genérico e 

para diversos eventos). 

Portanto, para que o juiz de direito da Vara da Infância e Juventude 

autorize uma festa ou baile com menores de idade desacompanhados 

de seus pais, o evento deverá cumprir à risca todas as obrigações 

legais, inclusive as inscritas no ECA, como não fornecer bebidas 

alcoólicas e drogas, manter o ambiente dentro das normas de 

segurança e em conformidade com os bons costumes e a moral 

vigentes em nossa sociedade. 

 

Nunca é demais lembrar que o artigo 227 da Constituição Fedral 

Brasileira de 1988 determina que cabe ao Estado, à sociedade e à 

família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à 

vida, à saúde, à educação, à cultura, à dignidade, ao respeito, entre 

outros. 

Por sua vez, o artigo 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) é claro ao referir que incumbe aos pais o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 



interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais. 

O ECA dispõe ainda, em seu artigo 81, que é proibida a venda à 

criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas ou produtos cujos 

componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que 

por utilização indevida. 

Também o artigo 243 do ECA determina que é crime vender, 

fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de 

qualquer forma, à criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem 

justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica. A pena é de detenção de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. 

 

Daí importante se considerar que, a despeito das obrigações do 

Estado, das autoridades e da nossa sociedade como um todo, 

entendo que cabe principalmente aos pais destes jovens, 

frequentadores dos bailes funk, a responsabilidade mais direta 

quanto aos filhos, quanto à educação dos mesmos, e aqui eu me 

refiro não só a educação geral mas a orientação quanto à segurança 

pessoal e de terceiros e à orientação sexual, no sentido de não 

exposição a riscos à sua própria vida, saúde e ao seu futuro. 

Tornar os bailes funk mais seguros para todos é algo que inclui uma 

série de medidas como, por exemplo, a fiscalização ostensiva pela 

polícia militar durante as festas, de maneira a proibir o ingresso de 

menores de dezoito anos quando houver bebida alcóolica ou não for 

um ambiente moralmente aceito para um menor de idade, coibir o 

tráfico de drogas, a venda de bebida alcoólica a menores de idade e o 

sexo em público, além da responsabilização civil e penal dos 

organizadores e promotores do baile e seus agentes pelo 

descumprimento à lei. 



A atuação do Governo e da Prefeitura em um trabalho publicitário de 

conscientização destes jovens para a realidade destes bailes e as 

terríveis consequências que os mesmos podem acarretar, também é 

uma medida que ajudaria, já que as campanhas publicitárias 

conseguem atingir, através da mídia, um maior número de pessoas. 

De outro lado, entendo que toda a sociedade e sobretudo os pais dos 

jovens que frequentam tais bailes devem conscientizar seus filhos 

sobre os riscos de tais festas, sobre a iminente violência própria aos 

pancadões, além da questão das drogas e da violência, também 

recorrentes nos bailes funk. 

 

2- Muitos que frequentam esses bailes são menores de idade. Como 

os pais dessas crianças podem ser responsabilizados? 

R. A responsabilidade civil parte do posicionamento que todo aquele 

que violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito, tem o 

dever de reparar, pois todos temos um dever jurídico originário, isto 

é, de não causar danos a outrem, e ao violar este dever jurídico 

originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o 

dano que foi causado. 

O Código Civil Brasileiro preconiza que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito”, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do C.C. 

Os pais dos menores de dezoito anos possuem o poder familiar, que 

nada mais é do que o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos 

pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Porém, 

muito mais do que um poder, trata-se de um dever dos pais para 

com os filhos, dever de educar, de supervisionar o desenvolvimento 

físico, psicológico e intelectual dos filhos. 

Nesse sentido, certo é que os pais devem conhecer seus filhos e suas 

rotinas, com o compromisso de procurar identificar quem são seus 



amigos e na companhia de quem estão quando saem, bem como os 

locais frequentados por seus filhos. 

Desta forma, cabe aos pais fiscalizarem se os filhos estão 

freqüentando bailes funk ou “pancadões”, vez que sendo menores de 

idade os jovens não possuem o devido discernimento para aferir os 

riscos que tais festas acarretam, seja quanto à violência, ao contato 

com bebidas alcoólicas e drogas e à exigência de uma maturidade 

sexual própria à idade adulta, inclusive a maturidade necessária para 

não se deixar pressionar pela coletividade ou grupo de amigos ou 

amigas para a prática de sexo, que nem sempre é desejado pelo (a) 

jovem naquele momento. 

Assim, entendo que na prática poderá ocorrer a responsabilização 

civil dos pais, desde que preenchidos os requisitos legais de ação ou 

omissão voluntária dos genitores, negligência ou imprudência dos 

mesmos, bem como a violação de direito do filho, isto é, prejuízo ao 

menor, seja material ou moral. 

Há, portanto, a possibilidade de responsabilidade civil dos pais do 

menor de idade que consentem na freqüência do jovem aos bailes 

funk, quando desacompanhados dos próprios pais ou quando tiverem 

conhecimento de que o evento não possui o devido alvará judicial, 

autorizando o comparecimento de menores de idade. Com essa 

conduta os pais colocam em risco a vida e a saúde física e psicológica 

/ emocional de seu filho, que é criança (até 12 anos incompletos de 

idade) ou adolescente (de doze a dezoito anos de idade) e que não 

tem condições de entender os riscos acima referidos. 

De outro lado, existe ainda a responsabilidade criminal dos pais, que 

poderá ser configurada desde que ocorra o devido enquadramento 

em quaisquer dos tipos penais existentes em nossa legislação pátria. 

Desta forma, e somente para exemplificar, o pai que entrega filho 

menor de dezoito anos a pessoa inidônea ou de moral duvidosa, 

como pessoa que sabe ser traficante de drogas e permite que o filho 



vá a um baile funk em companhia de tal pessoa, pratica o crime de 

“Entrega de filho menor a pessoa inidônea”, previsto no artigo 245 do 

Código Penal. Com esta conduta o genitor do menor assume o risco e 

o perigo de que seu filho sofra diversos tipos de males como: 

presencie e se traumatize com as cenas que ocorrem em tais festas, 

se vicie em drogas ou bebidas alcoólicas, sofra violência, torne-se um 

traficante de drogas também, seduzido pela falsa ideia de poder 

econômico e impunidade, entre outros. 

 

3- Qual pode ser a punição para pessoas que promovem bailes funk 

ilegais? 

Nos termos do artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou 

autorizar, mediante alvará a entrada e permanência de criança ou 

adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em bailes ou 

promoções dançantes, boate ou congêneres. Nesse sentido, para que 

criança ou adolescente possa comparecer a um baile ou festa sem a 

companhia de seus genitores, é necessário que o estabelecimento 

obtenha um alvará judicial específico para cada evento (vez que é 

vedado o alvará genérico e para diversos eventos). 

O ECA prevê, ainda, que toda criança ou adolescente terá acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua 

faixa etária (artigo 75), configurando-se como infrações 

administrativas, dentre outras, deixar o responsável por diversão ou 

espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à 

entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza 

da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado 

de classificação; ou anunciar quaisquer representações ou 

espetáculos (aqui incluídos os bailes funk e os pancadões), sem 

indicar os limites de idade a que não se recomendem (menores de 

dezoito anos), bem como deixar o responsável pelo estabelecimento 



ou o empresário de observar o que dispõe o ECA sobre o acesso de 

criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua 

participação no espetáculo (artigos 252, 253 e 258, do ECA). 

Nesse sentido, os organizadores e promotores de eventos como os 

bailes funk que deixarem de cumprir com as obrigações legais 

determinadas pelo ECA, poderão sofrer autuações em razão das 

infrações acima mencionadas, podendo sofrer as penalidades legais, 

quais sejam, penas de multas que variam de três a vinte salários de 

referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

Por outro lado, a responsabilidade civil é plenamente aplicável aos 

promotores dos “pancadões” ou bailes funk, inclusive a locadora do 

imóvel que aluga o imóvel para o evento e a empresa responsável 

pelo baile ou a emissora radiofônica que produz o baile "funk". 

Em meu entendimento aplica-se a legislação consumerista na espécie 

(Código de Defesa do Consumidor), sendo que todos os integrantes 

da cadeia de consumo e que obtiveram lucros com o evento 

respondem solidariamente, conforme disposição do parágrafo único 

do artigo 7º e 12 do CDC, pelos danos causados não só a jovens, 

mas a qualquer cidadão que freqüente o baile e venha a sofrer dano 

material ou moral durante a festa. 

As decisões dos Tribunais também tem assim entendido, como se 

verifica pelos julgados a seguir transcritos: 

1. TJ-RS - Embargos Infringentes EI 70053758504 RS (TJ-RS) 

                                                 Data de publicação:29/04/2013 

Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAL. AUTOR ATINGIDO POR 

PROJÉTIL DISPARADO POR ARMA DE FOGO. BAILE "FUNK". 

RESPONSABILIDADE DO LOCADOR E DA PROMOTORA DO EVENTO. 

OCORRÊNCIA. Considerando a aplicação da legislação consumerista 

na espécie, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem 

solidariamente pelos danos causados, conforme disposição do 



parágrafo único , do artigo 7º , do CDC. Hipótese em que respondem 

solidariamente a locadora do imóvel em que ocorreu o evento 

danoso, que tinha ingerência em relação à equipe de segurança, e a 

emissora radiofônica co-ré, responsável pela produção do baile "funk" 

em questão, no qual fora permitida a entrada de terceiro portando 

arma de fogo, tendo este feito uso de tal meio para ofender a 

integridade física do suplicante. Aplicação da teoria do risco-proveito, 

por terem as rés auferido lucro com o evento. Precedentes desta 

Corte. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. São evidentes os danos 

suportados pelo autor em razão de ter sido vítima de disparo 

efetuado por meio de arma de fogo, estando caracterizado o danum 

in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras 

da experiência comum, prescindindo de prova quanto ao prejuízo 

concreto. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR 

MAIORIA. (Embargos Infringentes Nº 70053758504, Quinto Grupo de 

Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto 

Lessa Franz, Julgado em 19/04/2013) 

 

2. TJ-MG - Apelação Cível AC 10362100094667001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 20/06/2013 

Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO - COMISSARIADO DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE - ENTRADA E PERMANÊNCIA EM EVENTO FESTIVO - 

MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS E SEM PORTAR 

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS MESMOS - DESCUMPRIMENTO DO 

ALVARÁ EXPEDIDO PELO JUÍZO - INFRAÇÃO TIPIFICADA NO ECA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR DO IMÓVEL - 

CONFIGURAÇÃO - ADVERTÊNCIA CONSTANTE DO PRÓPRIO ALVARÁ - 

ESTABELECIMENTO PREVIAMENTE INTIMADO DO SEU TEOR - 

AUTUAÇÃO SUBSISTENTE. VALOR DA MULTA - CASO CONCRETO - 

ADEQUAÇÃO. - Se do alvará expedido pelo Juízo - contendo 

autorização para a entrada e permanência de menores de idade, 

maiores de 16 anos, desde que acompanhado dos pais ou por eles 



expressamente autorizados, no evento festivo de recepção de 

'calouros' universitários -, constou expressamente que "a 

responsabilidade por eventual descumprimento do alvará é solidária 

entre o organizador do evento e o responsável do local", tendo sido o 

Clube Desportivo/apelante, desta feita, intimado do teor do dito 

alvará, descabe, agora, pretender eximir-se da responsabilidade 

solidária pela infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

apurada no evento, porquanto, indesculpavelmente, faltou com o 

dever de vigilância. Precedentes. - O valor da multa, todavia, é de ser 

fixado no mínimo legal, dada a ausência de circunstâncias concretas a 

justificar a penalização do infrator de maneira mais gravosa. - 

Recurso parcialmente provido. 

3. TJ-SP - APL: 00055354120118260642 SP 0005535-

41.2011.8.26.0642, Relator: Vice Presidente, Data de Julgamento: 

29/04/2013, Câmara Especial, Data de Publicação: 29/04/2013 

“Infração administrativa Artigo 258 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente Nulidade não acolhida em razão da outorga de 

procuração a dois patronos Nomeação de defensor 'ad hoc' para 

garantia do princípio constitucional da ampla defesa Suposta 

irregularidade na subscrição do auto de infração. Inocorrência. 

Inteligência do artigo 194 da Lei nº 8.069/90. Imparcialidade das 

declarações prestadas pelos agentes voluntários Tutela da proteção 

integral da criança e do adolescente - Conjunto probatório sólido apto 

a sustentar a procedência da ação .Valor da multa adequado. 

Sentença mantida. Recurso não provido. 

Dra. Valéria Semeraro 

OAB/SP n. 154.350 

Sócia da Semeraro Advogados 
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