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“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 O Brasil tem avançado significativamente na 

formulação e execução de políticas públicas.  

 Segundo Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Membro 

do Ministério Público Federal, “as políticas públicas 

relativas aos direitos sociais encontram-se reguladas 

por leis ordinárias, que junto com a Constituição Federal 

integram o ordenamento jurídico brasileiro, que visa 

precipuamente estabelecer uma sociedade na qual a 

cidadania seja não apenas um direito, mas 

realidade.” PRODOC-PNUD14/11/03 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 Tem sido consolidados marcos normativos e regulatórios 

relevantes para a área da infância e da adolescência.  

 A Constituição da República Federativa do Brasil, em 

1988, garantiu a proteção integral à criança e ao 

adolescente, em seu artigo 227: “É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.” 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 Outro importante marco legal é o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069 de 13 

de julho de 1990, que impõe ao Estado, à 

sociedade e à família a responsabilização pela 

salvaguarda da dignidade de crianças e 

adolescentes. Esses diplomas legais representam 

importantes conquistas no que se refere à garantia 

dos direitos da criança e do adolescente, os quais 

se somam à Convenção dos Direitos da Criança 

das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário.  

 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 A criança e o adolescente, como sujeitos de 

direitos, mas em sua condição específica de seres 

em desenvolvimento, tornam-se vulneráveis, com 

direitos e deveres individuais e coletivos a serem 

resguardados.  

 Merecem atenção especial e políticas públicas 

voltadas especificamente para o fortalecimento de 

sua rede de proteção.  

 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 Citando... 

 Em 2003 o Governo Brasileiro assumiu o compromisso 

de priorizar ações para a erradicação da exploração 

sexual de crianças e adolescentes  e  de implementar 

ações articuladas nesse sentido 

 Em 2012 a regulamentação da política pública de 

atendimento das medidas socioeducativas, 

promulgando o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) através da Lei 12.594, de 18 

de janeiro de 2012. 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 O monitoramento e avaliação das políticas públicas para 

a área, que se dá por meio da Secretaria Nacional da 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(SNPDCA), integrante da estrutura da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR).  

 A esta Secretaria Nacional compete articular e 

implementar políticas públicas para o setor, bem como 

promover, estimular, acompanhar e zelar pelo 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 Somente o fortalecimento da rede que garante o direito 

da criança e do adolescente pode garantir a proteção 

integral destas crianças e adolescentes frente à 

sociedade, Estado e família, garantindo um Sistema de 

Garantia de Direitos articulado e eficaz.  

 Assim, espera-se que os Conselhos Tutelares, órgãos 

autônomos, independentes e não-jurisdicionais 

presentes na quase totalidade dos municípios 

brasileiros, cumpram com sua missão de zelar pelos 

direitos das crianças e adolescentes. 

 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 Com a existência e a adequada estruturação dos 

Conselhos Tutelares, bem como a capacitação dos 

conselheiros para o exercício de suas funções em 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, em 

estreita articulação com a Justiça da Infância e da 

Juventude, o Ministério Público, Defensoria Pública 

e com os demais atores do Sistema de Garantia de 

Direitos, teremos a aplicação real dos direitos 

humanos.  



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 Assim, precisamos de dados atualizados, por isso  

a necessidade de alimentação dos cadastros e 

sistemas.  

 

 O Sistema de Informação para Infância e 

Adolescência – SIPIA, bem como os demais 

sistemas existentes que possam contribuir com 

dados e informações são relevantes à política de 

promoção e proteção de direitos. 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 São muitos os desafios para efetivar a aplicação 

integral do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

 Porém, como afirma Moacyr Pereira Mendes:  

 “Na verdade, muitas vezes o que a criança e o 

adolescente necessitam é de, apenas, esperança e 

perspectiva, o que pode ser dado com a aplicação da 

proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mesmo que pareça essa visão uma utopia” 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos 
Humanos da Infância e Adolescência”  

 

“Protegei-me da sabedoria que não chora, da 
filosofia que não ri e da grandeza que não 

se inclina Perante as crianças.” 

 

(Khalil Gibran) 

 



“Prevenção: A Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
da Infância e Adolescência”  

 

 cleidenascimento@dp.mt.gov.br 
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