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“Os espinhos que me ferem são frutos 

dos arbustos que plantei.” (Lord Byron) 



Art. 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.  

 

Art. 228:  São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 

sujeitos às normas da legislação especial. 



Doutrina da Situação Irregular: Os “menores”  merecem a consideração 

judicial quando se encontrarem em uma determinada  situação, 

caracterizada como “irregular”, e assim definida em lei. 

Discriminação  legal quanto à  situação do menor, somente  recebendo 

respaldo jurídico aquele  que  se  encontrava em situação irregular; os 

demais, não eram sujeitos ao tratamento legal.  

 

Doutrina da Proteção  Integral: representa  um avanço em termos 

de  proteção aos direitos fundamentais, posto que calcada na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de  1948, tendo, ainda, como referência 

documentos internacionais, como Declaração Universal  dos Direitos 

da  Criança, aprovada pela  Assembléia  Geral das Nações Unidas, aos 

20  de  novembro de 1959, as Regras Mínimas das Nações Unidas 

para a Administração da Justiça da  Infância  e  da Juventude  Regras 

de Beijing  Res. 40/33  de  29  de  novembro de  1985, as Diretrizes das 

Nações Unidas para a prevenção da delinqüência juvenil  Diretrizes 

de Riad, de 1º de março de 1988 e a Convenção sobre o Direito 

da Criança, adotada pela Assembléia  Geral das Nações Unidas em 

20 de novembro de 1989 e aprovada pelo Congresso Nacional  Brasileiro 

em 14 de setembro de 1990.  



Contexto histórico 
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Contexto histórico 

 A luta pela proteção integral dos direitos da infância e adolescência 

que tanta força teve na década de 1980 – a ponto de representar a 

segunda emenda de iniciativa popular com maior número de 

assinaturas na Constituinte – parece ter arrefecido. 



A evolução do direito é revela a maneira da sociedade pensar e se 
relacionar com a criança e o adolescente. 
 
MARCOS LEGAIS E REGULATÓRIOS: 
 

Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) 

Constituição Federal (1988) 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 

 Convenção sobre os Direitos da Criança – ONU (1990) 

Lei Orgânica de Assistência Social (1993) 

Política Nacional de Assistência Social (2004) 

Diretrizes Internacionais - crianças privadas de cuidados parentais 
(2006)  



Preâmbulo Necessário 
O ECA tem lastro em três princípios, a saber:  

· Criança e adolescente como sujeitos de direito – deixam de ser objetos 

passivos para  se tornarem titulares de direitos.  

· Destinatários de absoluta prioridade.  

· Respeitando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

 

O ECA também representou a descriminalização da pobreza. 

 

- A vulnerabilidade social tinha o status de criminalidade, o que permitia a 

privação da liberdade por meio de recolhimento para a Febem. 

 

- O Estatuto supera esse paradigma e estabelece um outro referencial: 

reconhecendo meninos e meninas como sujeitos autônomos, 

protagonistas de suas histórias, ele desloca a intervenção estatal e a 

punição da chamada situação irregular e cede espaço para a definição de 

direitos e responsabilidades de crianças e adolescentes, de suas famílias, 

da comunidade e do Estado. A partir daí, coloca-se em primeiro lugar a 

necessidade de que garotos e garotas abandonados nas ruas ou autores 

de ato infracional, por exemplo, tenham seus direitos assegurados. 



Preâmbulo Necessário 

Além disso, duas instituições importantes surgiram com a lei:  

 

- O Conselho Tutelar, encarregado de promover, fiscalizar e 

defender os direitos infantojuvenis; 

 

- Os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, que têm como atribuição o 

monitoramento e a proposição de políticas públicas para meninos e 

meninas. Alinhados com o momento da redemocratização e do 

fortalecimento da sociedade civil na condução dos rumos do país, 

ambos são formas de participação e democracia participativa, um 

relacionado ao atendimento direto e outro à gestão da política. 



• Lei para a proteção integral dos DIREITOS da criança e 

do adolescente, possibilitando que crianças e 

adolescentes sejam colocados a salvo de toda forma 

de violência, negligência, crueldade e opressão; 

 

• A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana; 

 

• Vem assegurar todas as oportunidades e facilidades, 

com a finalidade de facultar o desenvolvimento físico, 

moral, mental, espiritual e social; 

 

• Cabe aos pais,  ao estado e a comunidade a 

efetivação dos direitos da criança e do adolescente 



• Passados 25 anos, existem pessoas que acham que o fato de 

se reconhecer direitos significa que não existe mais 

autoridade – ou seja, um viés absolutamente autoritário da 

sociedade democrática.  

 

• Ter direitos supõe ter deveres e o ECA construiu a clareza 

dessa relação direitos/deveres.  

 

• É uma lei absolutamente adequada para o mundo 

contemporâneo e corresponde aos avanços que a 

Convenção dos Direitos da Criança da ONU e a Constituinte 
estabeleceram. 

 

• O ECA não só proclamou direitos e estabeleceu 

obrigações da família, da sociedade e do Estado, mas 
também é o diploma legal que regulamenta todo o sistema 

de coibição da criminalidade infantojuvenil. 



Estatuto da Criança e do 

adolescente – lei 8069/90 

 Doutrina da proteção integral  

 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente. 

 

 Definição de criança e adolescente – art. 2º  

 Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade. 

 



Lei 8069/90 
 Direitos fundamentais – art 3º  

 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 

 
 Prioridade na efetivação de direitos – art 4 º 

 a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 

 b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou 
de relevância pública; 

 c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; 

 d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 



Crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos 

 

Direito à vida e à saúde - art. 7º a 11 

Direito à liberdade, respeito e à 

dignidade – arts. 15 a 18 

Direito à convivência familiar e 

comunitária – art 19 a 24 

 



Do direito à vida e à saúde 
• Desenvolvimento sadio e harmonioso; 

• Atendimento integral à saúde da criança; 

• Atendimento integral e direitos especiais à 
gestantes; 

• Atendimento especializado aos portadores de 
deficiências; 

• Fornecimento gratuito de medicação; 

• Condições especiais para a internação de 
crianças e adolescentes; 

• Obrigatoriedade de vacinação; 

• Dever de denunciar maus-tratos; 



Do direito à educação, à 

cultura, ao esporte e ao lazer 
• Objetivo: pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparando para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho; 

• É dever do estado garantir ensino fundamental 
obrigatório e gratuito; 

• É dever do estado oferecer creche e pré-escola 
até os 6 anos de idade; 

• Os pais tem obrigação de manter os filhos na 
rede regular de ensino; 

• A escola tem obrigação de comunicar o 
conselho tutelar sobre: maus tratos, evasão 
escolar, elevados  índices de repetência; 



Do direito à convivência 

familiar e comunitária 

Direito de ser criado e educado no seio 

da família; 

 Proteção contra atitudes discriminatórias 

relativas à filiação; 

O pátrio poder será exercido pelo pai e 

pela mãe; 

Os pais são responsáveis pelo sustento, 

guarda e educação dos filhos menores; 

 



Convivência Familiar e 

Comunitária  
 Isonomia filial – art. 20 

 Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

  Pátrio poder = poder familiar 
 Art. 21. O pátrio poder será exercido, em igualdade de 

condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a 
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em 
caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência. 

 Situação de garantidores  
 Art. 22. Aos pais incumbe 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. 

 Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder. 

 



ECA 
Família natural: reconhecimento 

da família monoparental  
 Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada 

pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes 
 

Reconhecimento dos filhos 
 Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 

reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no 
próprio termo de nascimento, por testamento, mediante 
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a 
origem da filiação. 

 Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o 
nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar 
descendentes. 

 Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser 
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 
restrição, observado o segredo de Justiça. 

 



Do direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade 

 ir e vir; 

  opinião e expressão; 

  crença religiosa; 

 brincar, praticar esportes e divertir-se; 

  participar da vida familiar e comunitária; 

 Buscar refúgio, auxílio e orientação; 

 Participar da vida política; 

 Inviolabilidade da integridade física, psíquica 
e moral; 



Do direito à profissionalização 

e à proteção do trabalho 

 Proibido o trabalho de menores de 14 

anos; 

 Permissão da condição de aprendiz; 

 Proibição do trabalho noturno, insalubre 

ou penoso; 



 Da prevenção 
• Prevenir a ocorrência de ameaças que firam 

estes princípios; 

• Regular as diversões e os espetáculos públicos; 

• Regular a programação televisiva; 

• Regular a faixa etária também para material 
impresso; 

• Proibir a venda de : armas, bebidas alcoólicas, 
produtos que causem dependência, fogos, 
bilhetes de loteria e hospedagem; 

• Proibir a  criança de viajar sozinha, sem 
autorização judicial; 



Da política de atendimento 

 Políticas sociais básicas; 

Criação e manutenção de programas 

específicos; 

Mobilização da opinião pública; 

Normatização dos serviços de 

atendimento e programas específicos; 

 Fiscalização das entidades; 

 



Das medidas de proteção 

Aplicáveis quando os direitos forem 

ameaçados e violados, por falta, ação 

ou omissão; 

 Em geral, tratam-se de medidas 

educativas; 



Da prática de ato infracional 

• São penalmente inimputáveis os menores de 18 
anos; 

• Imputação de medidas sócio-educativas ,tais 
como: advertência, obrigação de reparar o 
dano, prestação de serviços à comunidade, 
liberdade assistida, regime de semi-liberdade; 
internação em estabelecimento educacional; 

• Em nenhuma hipótese a internação excederá três 
anos; 

• Existência de medidas aplicáveis também aos 
pais ou responsáveis; 



Do acesso à justiça 
• Resguardado o acesso a todas as crianças e 

adolescentes; 

• Vedada a divulgação de atos judiciais que 
digam respeito a crianças e adolescentes; 

• Criação de varas especializadas exclusivas 
da infância e da juventude; 

• Conselho tutelar: orgão permanente e 
autônomo, encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente; 



Dos serviços auxiliares 

Manutenção de uma equipe 

multiprofissional que forneça subsídios 

verbais e por escrito na audiência e que 

possa desenvolver trabalhos de 

aconselhamento , orientação, 

encaminhamento, prevenção e outros; 



Outras informações relevantes 

• O ECA ainda versa sobre: 

 Apuração de irregularidades em entidades 
de atendimento; 

 O poder público também pode ser 
sancionado caso não cumpra suas 
obrigações; 

 Faz recomendações sobre o 
desaparecimento de crianças e 
adolescentes; 

 Oferecem sanções a quem descumprir os 
direitos garantidos pelo ECA; 

 Permissão e omissão também são vistas 
como crime; 



 

 

Plano Nacional - Mudança de Paradigmas 

 Adoção como medida excepcional Adoção como solução 

 Provisoriedade do atendimento; Longa permanência 

Respeito a individualidade e à  história do 
usuário 

Cuidados massificados 

 Potencialização das famílias: promoção 
da reintegração familiar e, 
excepcionalmente, adoção 

Despotencialização das famílias:  
“solução para educar adequadamente as 
crianças pobres” 

Resposta: apoio sócio-familiar e inclusão 
nas políticas públicas 

 Resposta às situações de 
vulnerabilidades e risco: institucionalização 

Proteção e Defesa Violação de direitos 

Reparação Revitimização 

Inserção na comunidade e preservação 
de vínculos 

Isolamento e segregação 

 

O abrigo como medida protetiva, de 
caráter excepcional 

 O abrigo como o “Internato do Pobre” 
(Fonseca, 1995) 

Garantia de Direitos Cultura da Institucionalização 



 

 APOIO À FAMÍLIA: PREVENÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 
 
 EXCEPCIONALIDADE E PROVISORIEDADE DO AFASTAMENTO 
DO CONVÍVIO FAMILIAR 
 
 REORDENAMENTO DOS ABRIGOS 
 
 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE FAMÍLIAS 
ACOLHEDORAS 
 
 REINTEGRAÇÃO FAMILIAR 
 
 ADOÇÃO: EXCEPCIONALIDADE  
 
 FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DO ADOLESCENTE E DO 
JOVEM ADULTO 

ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 

Plano Nacional – PRINCIPAIS ASPECTOS 



 Plano Nacional - Diretrizes  

1. Centralidade da família nas políticas públicas; 
 
2. Primazia da Responsabilidade do Estado no fomento de 

políticas integradas de apoio à família 
 
3. Reconhecimento das competências da família na sua 

organização interna e na superação de dificuldades 
 
4. Respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e 

orientação sexuais, à equidade de gênero e às 
particularidades das condições físicas, sensoriais e mentais 
das famílias e seus membros 

 
 
 



5. Fortalecimento da autonomia do adolescente e do jovem 
adulto na elaboração do seu projeto de vida 
 
6. Garantia dos princípios de excepcionalidade e provisoriedade 
nos Programas de Acolhimento Institucional e de Famílias 
Acolhedoras 
 
7. Reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional 
 
8. Adoção centrada no interesse da criança e do adolescente 
 
9. Controle social das políticas públicas 
 
 

Plano Nacional - Diretrizes  



PLANO NACIONAL - Objetivos Gerais 

1. Ampliar, articular e integrar as políticas públicas de           
apoio à família, para a promoção, proteção e defesa do direito 
à convivência familiar e comunitária 

2. Difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do 
direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e 
comunitária, com ênfase no resgate ou fortalecimento de 
vínculos com a família de origem 

3. Proporcionar, por meio de acompanhamento psicossocial, a 
manutenção da criança ou adolescente em seu ambiente 
familiar e comunitário, considerando recursos e 
potencialidades da família e da rede social de apoio 

4. Fomentar a implementação de Programas de  Famílias 
Acolhedoras, de caráter excepcional e provisório, com 
parâmetros 

 



5.  Assegurar que o acolhimento Institucional seja                  
medida de caráter excepcional e provisório, adequado aos 
princípios do ECA 

6.  Fomentar a implementação de programas para promoção da 
autonomia do adolescente e/ou jovem egressos de programas 
de acolhimento, desenvolvendo parâmetros para o 
atendimento 

7.  Aprimorar os procedimentos de adoção nacional e    
internacional 

8.  Assegurar estratégias e ações que favoreçam o controle social 
e a mobilização da opinião pública, para a implementação do 
Plano Nacional 

9.  Aprimorar e integrar mecanismos para o co-financiamento, 
pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, das ações 
previstas no Plano 

PLANO NACIONAL - Objetivos Gerais 



Eixos estratégicos:  
 
 Análise de situação e sistemas de informação 

 Atendimento 

 Marcos normativos e regulatórios 

 Mobilização, articulação e participação 

 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO 


