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NOÇÕES INTRODUTÓRIAS E DISCIPLINA
CONSTITUCIONAL
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.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo
aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao
trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e
jovem à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado,
segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer
medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da
lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança
ou adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na
forma da lei, que estabelecerá casos e condições de
sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º 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.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art.
2041.
§ 8º A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal,
visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.
No caput do artigo 227, CF se encontra uma das principais diretrizes do direito da criança e do adolescente
que é o princípio da prioridade absoluta. Significa que
cada criança e adolescente deve receber tratamento especial do Estado e ser priorizado em suas políticas públicas, pois são o futuro do país e as bases de construção
da sociedade.
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, seguindo em seus dispositivos a ideologia do
princípio da absoluta prioridade.
No §1º do artigo 227 aborda-se a questão da assistência à saúde da criança e do adolescente. Do inciso I
se depreende a intrínseca relação entre a proteção da
criança e do adolescente com a proteção da maternidade
e da infância, mencionada no artigo 6º, CF. Já do inciso
II se depreende a proteção de outro grupo vulnerável,
que é a pessoa portadora de deficiência, valendo lembrar
que o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que
promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007,
foi promulgado após aprovação no Congresso Nacional
nos moldes da Emenda Constitucional nº 45/2004, tendo
força de norma constitucional e não de lei ordinária. A
preocupação com o direito da pessoa portadora de deficiência se estende ao §2º do artigo 227, CF: “a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
1 Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base
nas seguintes diretrizes: I - descentralização político-administrativa,
cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a
coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e
promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais; II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos
investimentos ou ações apoiados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – LEI Nº 8069/1990
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência”.
A proteção especial que decorre do princípio da prioridade absoluta está prevista no §3º do artigo 227. Liga-se, ainda, à proteção especial, a previsão do §4º do
artigo 227: “A lei punirá severamente o abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente”.
Tendo em vista o direito de toda criança e adolescente de ser criado no seio de uma família, o §5º do artigo
227 da Constituição prevê que “a adoção será assistida
pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros”. Neste sentido, a Lei nº 12.010, de 3 de agosto de
2009, dispõe sobre a adoção.
A igualdade entre os filhos, quebrando o paradigma
da Constituição anterior e do até então vigente Código
Civil de 1916 consta no artigo 227, § 6º, CF: “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”.
Quando o artigo 227 dispõe no § 7º que “no atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á
em consideração o disposto no art. 204” tem em vista a
adoção de práticas de assistência social, com recursos da
seguridade social, em prol da criança e do adolescente.
Por seu turno, o artigo 227, § 8º, CF, preconiza: “A
lei estabelecerá: I - o estatuto da juventude, destinado
a regular os direitos dos jovens; II - o plano nacional de
juventude, de duração decenal, visando à articulação
das várias esferas do poder público para a execução de
políticas públicas”. A Lei nº 12.852, de 5 de agosto de
2013, institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os
direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas
públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude
- SINAJUVE. Mais informações sobre a Política mencionada no inciso II e sobre a Secretaria e o Conselho Nacional
de Juventude que direcionam a implementação dela podem ser obtidas na rede2.
Aprofundando o tema, a cabeça do art. 227, da Lei
Fundamental, preconiza ser 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.
A leitura do art. 227, caput, da Constituição Federal
permite concluir que se adotou, neste país, a chamada
“Doutrina da Proteção Integral da Criança”, ao lhe assegurar a absoluta prioridade em políticas públicas, medidas sociais, decisões judiciais, respeito aos direitos humanos, e observância da dignidade da pessoa humana.
Neste sentido, o parágrafo único, do art. 5º, do “Estatuto
da Criança e do Adolescente”, prevê que a garantia de
prioridade compreende a primazia de receber proteção
2 http://www.juventude.gov.br/politica

2

e socorro em quaisquer circunstâncias (alínea “a”), a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública (alínea “b”), a preferência na formulação
e na execução das políticas sociais públicas (alínea “c”), e
a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude (alínea “d”).
Ademais, a proteção à criança, ao adolescente e ao
jovem representa incumbência atribuída não só ao Estado, mas também à família e à sociedade. Sendo assim,
há se prestar bastante atenção nas provas de concurso,
tendo em vista que só se costuma colocar o Estado como
observador da “Doutrina da Proteção Integral”, sendo
que isso também compete à família e à sociedade.
Nesta frequência, o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos (art. 227, §3º, CF):
- A idade mínima de dezesseis anos para admissão ao
trabalho, salvo a partir dos quatorze anos, na condição
de aprendiz (inciso I de acordo com o art. 7º, XXXIII, CF,
pós-alteração promovida pela Emenda Constitucional nº
20/98);
• A garantia de direitos previdenciários e trabalhistas
(inciso II);
• A garantia de acesso ao trabalhador adolescente e
jovem à escola (inciso III);
• A garantia de pleno e formal conhecimento da
atribuição do ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica (inciso IV);
• A obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de
qualquer medida privativa de liberdade (inciso V);
• O estímulo do Poder Público, através de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos
da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de
criança ou adolescente órfão ou abandonado (inciso VI);
• Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins (inciso VII).
Prosseguindo, o parágrafo sexto, do art. 227, da
Constituição, garante o “Princípio da Igualdade entre os
Filhos”, ao dispor que 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.
Assim, com a Constituição Federal, os filhos não têm
mais “valor” para efeito de direitos alimentícios e sucessórios. Não se pode falar em um filho receber metade
da parte que originalmente lhe cabia por ser “bastardo”,
enquanto aquele fruto da sociedade conjugal receber a
quantia integral. Aliás, nem mesmo a expressão “filho
bastardo” pode mais ser utilizada, por representar uma
forma de discriminação designatória.

Evolução histórica
Na Grécia antiga, a criança era colocada numa posição de inferioridade, tida como um ser irracional, sem capacidade de tomar qualquer tipo de decisão. Trata-se de
marco da cultura grega, que enxergava apenas poucos
homens de posses como cidadãos. Estes homens concentravam para si o pátrio poder, isto é, o poder do pai.
Devido ao pátrio poder, o pai de família concentrava em
suas mãos plena possibilidade de gerir a vida das crianças e adolescentes e estes não tinham nenhuma possibilidade de participar destas decisões. Na Idade Média se
manteve o sistema do “pátrio poder”. As crianças eram
submetidas ao absoluto poder do pai e seus destinos seguiam a mesma sorte.
A partir da Idade Moderna, com o Renascimento e o
Iluminismo, as crianças e os adolescentes saíram ligeiramente da margem social. A moral da época passa a
impor aos pais o dever de educar seus filhos. Entretanto,
a educação costumava ser oferecida apenas aos homens.
Aqueles que possuíam melhores condições enviavam
seus filhos para estudarem nas universidades que começavam a despontar na Europa, aqueles que possuíam
condições piores ao menos passavam a ensinar seus ofícios a estes jovens. Já as meninas permaneciam marginalizadas das atividades educacionais e profissionalizantes,
apenas lhes era ensinado como desempenhar atividades
domésticas.
Desde o final da Revolução Francesa e, com destaque,
a partir da Revolução Industrial, que alterou substancialmente os modos e métodos de produção, a criança e
o adolescente passam a ocupar papel central na sociedade, desempenhando atividades trabalhistas de caráter
equivalente a dos adultos. Foram vítimas de inúmeros
acidentes de trabalho, morriam em meio à insalubridade
das fábricas, então movidas predominantemente a carvão. Foi apenas com a emergência da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 1919, que aos poucos se
consolidou uma consciência a respeito da necessidade de

se limitar a participação das crianças e adolescentes no
espaço de trabalho. Este foi o estopim para o reconhecimento da condição especial da criança e do adolescente.
Internacionalmente, a proteção efetiva da criança e
do adolescente começa a tomar corpo com o reconhecimento internacional dos direitos humanos e a fundação da UNICEF. A UNICEF, inicialmente conhecida como
Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas
para as Crianças, foi criada em dezembro de 1946 para
ajudar as crianças da Europa vítimas da II Guerra Mundial. No início da década de 50 o seu mandato foi alargado para responder às necessidades das crianças e das
mães nos países em desenvolvimento. Em 1953, torna-se
uma agência permanente das Nações Unidas, e passa a
ocupar-se especialmente das crianças dos países mais
pobres da África, Ásia, América Latina e Médio Oriente.
Passa então a designar-se Fundo das Nações Unidas para
a Infância, mas mantém a sigla que a tornara conhecida
em todo o mundo – UNICEF. Desde então, sobrevieram
no âmbito das Nações Unidas documentos bastante relevantes sobre a condição jurídica peculiar da criança, já
estudados neste material.
No Brasil, no final do século XIX e início do século XX,
foi instituído no Rio de Janeiro o Instituto de Proteção e
Assistência à Infância, primeiro estabelecimento público
nacional de atendimento a crianças e adolescentes. Em
seguida, veio a Lei nº 4.242/1921, que autorizou o governo a organizar o Serviço de Assistência e Proteção à
Infância Abandonada e Dellinquente. Em 1927 foi aprovado o primeiro Código de Menores. Em 1941, durante
o governo Vargas, foi criado o Serviço de Assistência ao
Menor, cujo fim era dar tratamento penal teoricamente diferenciado aos menores (na prática, eram tratados
como criminosos comuns). Em 1964 surge a Política Nacional do Bem-estar do Menor (Lei nº 4.513/1964), que
criou a FUNABEM. Surge novo Código de Menores em
1979 (Lei nº 6.697), cujo objeto era a proteção e vigilância de crianças e adolescentes em situação irregular. Na
década de 80 começa um movimento de reelaboração
da concepção de infância e juventude. O destaque repercute na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto
da Criança e do Adolescente de 1990, que revogou o
Código de Menores e substituiu a doutrina da situação
irregular pela doutrina da proteção integral3.
Relações jurídicas no direito da criança e do adolescente
“As relações jurídicas são formas qualificadas de relações interpessoais, indicando, assim, a ligação entre pessoas, em razão de algum objeto, devidamente regulada
pelo direito. Desta forma, o Direito da Criança e do Adolescente, sob o aspecto objetivo e formal, representa a
disciplina das relações jurídicas entre Crianças e Adolescentes, de um lado, e de outro, a família, a comunidade,
a sociedade e o próprio Estado. [...] Percebemos que a
3 DEZEM, Guilherme Madeira; AGUIRRE, João Ricardo Brandão;
FULLER, Paulo Henrique Aranda. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. (Coleção Elementos
do Direito)
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Também, o art. 229 traz uma “via de mão dupla” entre
pais e filhos, isto é, os pais têm o dever de assistir, criar
e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência
ou enfermidade. Tal dispositivo, inclusive, permite que os
filhos peçam alimentos aos pais, e que os pais peçam
alimentos aos filhos.
Por fim, há se mencionar o acrescentado parágrafo
oitavo (pela Emenda Constitucional nº 65/2010), ao art.
227, da Constituição Federal, segundo o qual a lei estabelecerá o estatuto da juventude, destinado a regular
os direitos dos jovens (inciso I), e o plano nacional de
juventude, de duração decenal, visando à articulação das
várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas (inciso II). Nada obstante a exigência constitucional desde 2010, somente bem recentemente o Estatuto da Juventude foi aprovado (Lei nº 12.852/2013),
como visto acima, carecendo, ainda, o Plano Nacional de
Juventude de maior regulamentação infraconstitucional.
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intenção dos doutrinadores e do próprio legislador foi,
sempre, criar uma doutrina da proteção integral não somente para a Criança, como, ainda, para o Adolescente,
ambos ainda em desenvolvimento, posto que, somente
com o término da adolescência é que o menor completará o processo de aquisição de mecanismos mentais relacionados ao pensamento, percepção, reconhecimento,
classificação etc. [...] Com isso, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, sabiamente, se preocupou em envolver não
somente a família, mas, ainda, a comunidade, a sociedade e o próprio Estado, para que todos, em conjunto,
exerçam seus direitos e deveres sem oprimir aqueles que,
em condição inferior, viviam a mercê da sociedade. Mas,
qual a razão dessa inclusão tão abrangente? Pois bem,
a intenção do Estatuto da Criança e do Adolescente foi
conferir ao menor, de forma integral, todas as condições
para que o mesmo possa desenvolver-se plenamente,
evitando-se, com isso, que haja alguma deficiência em
sua formação. Desta forma, a melhor solução apresentada pelo legislador foi incluir todos os segmentos da
sociedade, para que ninguém ficasse isento de qualquer
responsabilidade, uma vez que a doutrina da proteção
integral apresentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente exige a participação de todos, sem qualquer exceção”4. Com efeito, o objeto formal do direito da criança
e do adolescente é a proteção jurídica especial da criança
e do adolescente. Já o objeto material é a própria criança
ou adolescente.
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Princípios
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Não se pode olvidar que os princípios sempre desempenharam um importante papel social, mas foi somente na atual dogmática jurídica que eles adquiriram
normatividade. Hoje em dia, os princípios servem para
condensar valores, dar unidade ao sistema e condicionar a atividade do intérprete. Os princípios são normas
jurídicas, não meros conteúdos axiológicos, aceitando
aplicação autônoma5.
Em resumo, a teoria dos princípios chega à presente
fase do Pós-positivismo com os seguintes resultados já
consolidados: a passagem dos princípios da especulação
metafísica e abstrata para o campo concreto e positivo
do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua antiga
inserção nos Códigos) para a órbita juspublicística (seu
ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção
clássica entre princípios e normas; o deslocamento dos
princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da
Ciência Jurídica; a proclamação de sua normatividade; a
perda de seu caráter de normas programáticas; o reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude
por obra sobretudo das Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies diversificadas do
gênero norma, e, finalmente, por expressão máxima de
4 MENDES, Moacyr Pereira. As relações jurídicas decorrentes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Âmbito Jurídico, Rio Grande,
XII, n. 70, nov. 2009.
5 Ibid., p.327.

todo esse desdobramento doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência
dos princípios6.
No campo do direito da criança e do adolescente, alguns princípios assumem destaque, entre eles:
a) Princípio da prioridade absoluta: previsto nos
artigos 227, CF e 4º, ECA preconiza que é dever
de todos – Estado, sociedade, comunidade e família – assegurar com absoluta prioridade direitos
fundamentais às crianças e adolescentes. Por isso,
estabelece-se com primazia a adoção de políticas
públicas, a destinação de recursos e a prestação de
serviços essenciais àqueles que se encontram na
faixa etária inferior a 18 anos.
b) Princípio da proteção integral: previsto no artigo 1º, ECA estabelece que a proteção da criança e
do adolescente não pode se restringir às situações
de irregularidade, o que teria um caráter estigmatizante, mas deve abranger todas as situações de
vida pelas quais passa a criança e o adolescente,
mesmo as regulares. Neste sentido, ao se assegurar direitos na regularidade, evita-se que a criança
e o adolescente caiam em irregularidade.
c) Princípio da dignidade da pessoa humana: A
dignidade da pessoa humana é o valor-base de
interpretação de qualquer sistema jurídico, internacional ou nacional, que possa se considerar
compatível com os valores éticos, notadamente da
moral, da justiça e da democracia. Pensar em dignidade da pessoa humana significa, acima de tudo,
colocar a pessoa humana como centro e norte
para qualquer processo de interpretação jurídico,
seja na elaboração da norma, seja na sua aplicação.
Sem pretender estabelecer uma definição fechada ou
plena, é possível conceituar dignidade da pessoa humana como o principal valor do ordenamento ético e, por
consequência, jurídico que pretende colocar a pessoa
humana como um sujeito pleno de direitos e obrigações
na ordem internacional e nacional, cujo desrespeito acarreta a própria exclusão de sua personalidade.
Aponta Barroso7: “o princípio da dignidade da pessoa
humana identifica um espaço de integridade moral a ser
assegurado a todas as pessoas por sua só existência no
mundo. É um respeito à criação, independente da crença
que se professe quanto à sua origem. A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito
como com as condições materiais de subsistência”.
O Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
do Tribunal Superior do Trabalho, trouxe interessante
conceito numa das decisões que relatou: “a dignidade
consiste na percepção intrínseca de cada ser humano a
respeito dos direitos e obrigações, de modo a assegurar,
sob o foco de condições existenciais mínimas, a participação saudável e ativa nos destinos escolhidos, sem que
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 294.
7 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 382.

