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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos ocorreram diversos estudos a respeito da neurociência e o seu 

relacionamento entre os primeiros anos de aprendizagem, comportamento e saúde da criança 

que se transforma em adulto. Esse avanço da neurociência na pesquisa sobre a formação do 

cérebro e a aprendizagem corrobora e expande o conhecimento que outras ciências, tais como 

a psicologia, pedagogia, dentre outras, já haviam revelado sobre a importância dos primeiros 

anos de vida. Assim, considerando a relevância do tema, o presente trabalho objetivou numa 

visão geral pesquisar e demonstrar a importância desse período, e o tratamento a ele aplicado, 

na vida da criança como pessoa em desenvolvimento, bem como enquanto futuro adulto em 

sociedade, buscando explicar o porquê da necessidade de se dar efetividade à prioridade que 

lhe é devida não apenas juridicamente, mas nas diversas áreas da vida como um todo. No que 

tange às demais áreas da ciência diversas da jurídica abordadas neste trabalho, tais como a 

neurociência acima mencionada, a pedagogia e a psicologia, esclarece-se, desde já, que não é 

pretensão deste trabalho esgotar ou aprofundar-se no tema e nas discussões a elas referentes, 

mas apenas utilizar, de forma pontual e oportuna, os seus fundamentos teóricos para justificar 

a sua pertinência como objeto de pesquisa jurídica. Como objetivos específicos, esta pesquisa 

buscou verificar os impactos do Estatuto da Primeira Infância no ordenamento jurídico em 

suas diversas ramificações, ante as suas alterações e inclusões, e, finalmente, os impactos 

deste Estatuto na Proteção Integral do menor, abordando, para isso, os principais documentos 

de cunho protetivo aos direitos da criança, especificamente aquelas que se encontram na 

denominada primeira infância, objeto deste, sendo esta compreendida a idade dos zero aos 

seis anos de idade. Nesse intuito, o presente trabalho de conclusão de curso tencionou 

percorrer o caminho dos tratados e convenções a respeito, indicando a transição da criança de 

objeto de proteção em sujeito de direitos, bem como, após essa mudança, relacionar a sua 

aplicabilidade prática quando da violação desses direitos, com olhos à efetividade da nova 

legislação. 

 

Palavras-chave: Estatuto da Primeira Infância. Proteção Integral. Pessoa em 

Desenvolvimento. Direitos da Criança. Lei 13.257/2016. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem como objeto a análise da extensibilidade da Lei 13.257/16, 

denominada Marco Legal da Primeira Infância – ou simplesmente Estatuto da Primeira 

Infância como ficou conhecida. 

Somado ao que preconiza a Constituição Federal da República e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, essa lei nasceu com o fito de estabelecer princípios e diretrizes para a 

formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à 

especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil. 

Com vigência desde o dia 08 de março de 2016, o Estatuto da Primeira Infância 

promoveu importantes alterações na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

no Decreto-Lei nº 3.689/41 (Código de Processo Penal), na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e na Lei nº 11.770 (Programa Empresa Cidadã), de 9 de setembro de 2008. 

Essa proteção específica em relação às crianças que se encontram no período de vida 

denominado como a primeira infância justifica-se no fato de que os impactos dos 

acontecimentos ocorridos neste período gerarem reflexos no decorrer de toda a vida da 

pessoa. Tal argumento possui fundamento em diversas áreas das ciências humanas, dentre as 

quais se destacam a neurociência, a psicologia e a pedagogia. 

Porém, em que pese o seu conteúdo ser de extrema relevância, pode-se dizer que, 

mesmo após a vigência da nova lei, não houve, em um campo de abrangência além daquele 

compreendido pelos que atuam em favor da proteção e direitos infantis, uma comoção social 

imediata, sendo esta aqui entendida como a divulgação positiva da criação da lei ante a 

aquisição de um novo documento protetivo infantil. 

Os seus impactos no ordenamento jurídico, de forma pontual, foram, sim, motivos de 

divulgação nos meios de comunicação social, no entanto, essas alterações, apesar de 

possuírem como fundamento primeiro a criança, quando de suas divulgações não eram assim 

transparecidas. Intimamente sua externalização dava o entendimento superficial de que os 

seus beneficiários imediatos eram os genitores ou os responsáveis pela criança, e não a 

criança em si. Como exemplo a corroborar com o retro alegado basta uma rápida pesquisa em 

sites de buscas acerca do assunto: “lei 13.257 e as alterações na CLT”, já que, dentre os 

diversos resultados trazidos, em vários constarão os títulos nos seguintes moldes: “novas 

hipóteses de falta justificada ao serviço”, bem como: “falta sem desconto no salário”, sendo 

estes motivos vistos com “maus-olhos” por empregadores, quando deveria constar de suas 
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chamadas a menção primária dos benefícios advindos destas alterações em relação às próprias 

crianças. 

No mais, mesmo fora do âmbito das alterações e inclusões trazidas pelo Estatuto da 

Primeira Infância, é sabido que a criança e o adolescente, assim como qualquer pessoa 

humana, possuem direitos inerentes a sua própria condição desde a promulgação da 

Constituição Federativa do Brasil em 1988, no entanto, é sabido ainda que tais direitos são 

constantemente violados pelas diversas esferas que deveriam resguardá-los, agravado pelo 

fato de que essas pessoas não podem e não sabem, por si só, fazer valer esses direitos. 

Neste sentido, tem-se que as crianças dependem do próximo para conferir a devida 

efetividade à lei, mas para que isso ocorra é primeiro necessário que quem deva resguardá-los 

saiba da existência desses direitos, bem como da essência de tais direitos, que é proteção da 

primeira infância. 

Há, atualmente, disciplinando a matéria referente aos direitos da criança e também do 

adolescente, a Constituição Federal e o ECA, sendo que estes diplomas legais, por disporem 

sobre a proteção dita integral, já abarcam nesta qualquer necessidade inerente à condição 

daquela criança que se encontre na primeira infância, portanto, presumidamente, também 

englobam todo o conteúdo trazido agora pelo Estatuto da Primeira Infância. 

Assim, considerando que mesmo sob a vigência da Carta Magna, bem como do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a sociedade convive com violações diárias da proteção 

e direitos para eles instituídos, como a saúde, a educação, o lazer, alimentação, convivência 

familiar e comunitária e a igualdade, questiona-se se a mera criação de leis tem sido suficiente 

para efetivar a proteção integral pretendida. 

Neste ensejo, esse trabalho visou analisar as alterações do Estatuto da Primeira 

Infância no ordenamento jurídico e verificar se ele é autossuficiente pra efetivar os resultados 

a que se propõe, quais sejam, possibilitar o desenvolvimento da forma mais plena possível por 

meio da promoção da primeira infância, objetivando, ante essa análise, expor as eventuais 

razões e o porquê da constante violação de tais direitos ainda nos dias de hoje e pela 

informação e esclarecimentos obtidos, buscar corrigir as possíveis falhas cometidas a fim de 

pretender evitar sua repetição sob a égide do novo Estatuto. 

Destarte, diz-se que a pertinência do presente estudo deu-se da necessidade de emergir 

os direitos consagrados pela Constituição e a legislação correlata, nas quais essas crianças são 

colocadas como sujeitos de direito e merecedoras da proteção integral ante a sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, sendo instituídos como corresponsáveis a família, a 
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sociedade e o Estado, e, face a isso, como dito alhures, verificar a existência da efetividade 

dessas leis no plano fático. 

Assim, a presente monografia está organizada em seis capítulos. No primeiro e 

segundo, a fim de dar um embasamento interdisciplinar à primazia dos direitos da criança, 

foram trazidos, de forma sucinta, alguns fundamentos de outras áreas das ciências humanas, 

quais sejam: neurociência, psicologia e pedagogia. A importância dessas áreas dá-se ante o 

fato de as mesmas terem, também, embasado a Lei nº 13.257/2016, conhecida como Estatuto 

da Primeira Infância, conforme consta na própria justificativa de seu projeto de lei. 

Do segundo ao quarto capítulo discorrer-se-á sobre a história dos direitos da criança e 

do adolescente em âmbito mundial. Para isso, foram abordados os principais documentos 

internacionais, declarações e convenções a respeito, a sua transição de propriedade familiar 

para objeto de proteção e, finalmente, sujeito de direitos, bem como os seus reflexos no 

ordenamento jurídico pátrio, culminando na inclusão da Doutrina da Proteção Integral em 

nossa atual Constituição, da qual, posteriormente, ensejou-se o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

No quinto e sexto capítulos adentrar-se-á, propriamente, na análise do objeto de estudo 

do presente trabalho, ou seja, as alterações e inclusões ocorridas em nosso ordenamento 

jurídico pátrio atual ante a vigência do Estatuto da Primeira Infância, percorrendo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei que instituiu o 

Programa Empresa Cidadã, e por fim, o Código de Processo Penal.  

As conclusões e reflexões resultantes da presente pesquisa encontram-se dispostas nas 

considerações finais. 

A metodologia utilizada no presente trabalho consistiu na dedutiva-indutiva, 

baseando-se na construção doutrinária, jurisprudencial e normativa, a fim de analisar a 

eficácia da nova legislação também em face dos princípios que integram a proteção da criança 

e sua aplicabilidade ao plano concreto. 
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1. IMPORTÂNCIA DE SE DAR PRIMAZIA AOS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 

A infância é um período de descobertas e aprendizagem, período este em que as 

experiências ali sentidas e conhecidas influenciarão em todo o decorrer da vida do indivíduo. 

Assim, partindo desta premissa, extrai-se que ao conferir a ela elevada importância e proteção 

necessárias, ensejar-se-á, consequentemente, em uma sociedade mais justa e humana. 

Com o fito de embasar esses argumentos, ao longo dos anos, diversas pesquisas têm 

sido realizadas em outras áreas da ciência humana, dentre as quais, de modo oportuno, 

destaca-se a neurociência, a psicologia e a pedagogia. 

Os resultados dessas pesquisas demonstraram que a maior formação das capacidades 

cognitivas e o desenvolvimento de ligações entre neurônios, habilidades motoras, adaptativas, 

de linguagem e aspectos socioemocionais ocorrem no decorrer da faixa etária compreendida 

da gestação aos os seis anos de idade. Portanto, conhecer do tema e as possibilidades a ele 

inerentes possibilita moldar as bases que, nesse período, estão em constante formação, visto 

que elas sustentarão o futuro adulto
1
. 

Os fundamentos obtidos através dos estudos realizados nessas áreas do conhecimento 

humano são de suma importância para elucidar o porquê dessa primazia de direitos abordado 

no presente título. 

De maneira sucinta e dinâmica, para justificar essa importância, dever-se-á entrelaçar 

a ciência jurídica com outras áreas, que serão melhores expostas mais adiante, do qual 

resultará no encadeamento assim considerado: as leis são direcionadas a comportamentos 

humanos; estes se originam da personalidade, do meio em que vivem e, ainda, da educação 

recebida. Tem-se, em sentido lato, que a personalidade é estudada pela psicologia, a educação 

pela pedagogia e a neurociência se encarrega de estudar, dentre outros, o desenvolvimento 

cognitivo. 

De tal modo, a importância de se dar primazia aos direitos da criança ocorre pelo fato 

de que esses cuidados irão refletir diretamente em sua personalidade, em seu desenvolvimento 

cognitivo e em sua capacidade de aprendizado, da mesma forma que a omissão desse dever de 

cuidado também refletirá na vida do individuo, porém, agora, de maneira negativa. 

Dada sua importância, a própria Declaração dos Direitos Humanos, documento 

jurídico internacional de proteção, traz em seu art. 25°, § 2°, uma menção específica às 

                                                           
1
 OLIVEIRA, Leonardo Alves de. Marco Legal da Primeira Infância: primeiras impressões sobre a lei 

13.257/2016. Revista dos Tribunais. Vol. 967/2016, p. 201 – 208. Maio/2016. p. 202. 
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crianças ao estabelecer que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 

especiais. 

Sobre essa especificidade Miguel Granato Velasquez, em seu artigo intitulado 

“Direitos humanos de crianças e adolescentes”, pontua que: 

 

Tal regra permite a conclusão de que os direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes constituem um capítulo especial na temática dos direitos 

humanos. O reconhecimento de um status especial atribuído aos direitos 

fundamentais que possuam por titulares crianças e adolescentes, elegidos 

como sendo merecedores de distinta proteção, eis que mais vulneráveis que 

os adultos
2
. 

 

Destarte, eleva-se a um patamar superior as crianças e os adolescentes, conferindo-

lhes todos os direitos dos quais são possuidores os adultos, tendo em vista a sua condição de 

pessoa humana, e a qual reclama igualdade, reservando-lhes, contudo, uma proteção além em 

relação aos demais, considerada a sua condição frágil e especial de pessoa em 

desenvolvimento. 

Neste mesmo contexto, a Carta Magna em seu artigo 227 instituiu os direitos da 

criança como sendo de caráter prioritário: 

 

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
3
. 

 

Ante o exposto, tem-se que a importância desses direitos, bem como seu caráter de 

superioridade durante o período da infância e da adolescência, possui reconhecimento tanto 

em âmbito jurídico internacional quanto nacional. 

No entanto, em que pese esse reconhecimento jurídico positivado acerca dos direitos 

infantis, faz-se necessário incutir a existência e a observância destes no campo do 

conhecimento social de uma forma geral, com o fito de não apenas proteger a infância como 

se este fosse um período isolado, mas de se proteger a vida que se inicia em todas as suas 

fases futuras, haja vista a quase perpetuidade de seus reflexos na vida da pessoa em 

                                                           
2
 VELASQUEZ, Miguel Granato. Direitos humanos de crianças e adolescentes. Disponível em: 

<https://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id455.htm>. Acesso em: 13 abr. 2017. 
3
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 13 mar. 2017.  
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desenvolvimento, tendo a consciência de que os cuidados dispensados no período da infância 

irão, de qualquer forma, gerar reflexos nas fases futuras da vida, porém estes poderão ser 

benéficos, deficitários ou maléficos, como se pudessem ser escolhidos a depender do cuidado 

nesta fase despendido.  

 

1.1. O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA E A 

IMPORTÂNCIA DE SUA ESTIMULAÇÃO PARA A VIDA DO INDIVÍDUO - 

FUNDAMENTOS DA NEUROCIÊNCIA 

 

No que pertine a análise das capacidades cognitivas e o seu desenvolvimento, seja qual 

for a fase da vida em que se encontra a pessoa, é a neurociência quem dela se encarregará. 

Entretanto, as descobertas deste campo no período denominado como primeira infância tem, 

nas últimas décadas, chamado uma maior atenção por parte dos estudiosos. 

Esse interesse justifica-se ante o fato de os seus estudos informarem que o maior e 

melhor desenvolvimento das capacidades que serão utilizadas por toda a vida ocorrerem no 

lapso temporal compreendido dos zero aos seis anos de idade
4
. 

Destacando que não é a pretensão deste trabalho aprofundar-se na referida área, mas 

ante a necessidade da melhor compreensão de sua correlação com o tema, discorrer-se-á, 

neste momento, sobre alguns importantes, e específicos, apontamentos sobre o que é e do que 

se trata a neurociência. 

Destarte, de modo sucinto e conciso, pode-se dizer que a neurociência consiste no 

estudo cientifico do sistema nervoso, mais especificamente o estudo acerca do cérebro e suas 

funcionalidades
5
. 

No entanto, dada a sua complexidade, o seu estudo subdivide-se em diversos outros 

campos, dentre os quais se encontra a neurociência cognitiva, a qual, devido a sua importância 

no desenvolvimento infantil, será objeto de análise deste tópico. 

A título introdutório salienta-se que o foco da neurociência cognitiva está no estudo a 

respeito das capacidades mentais do ser humano, como por exemplo, seu pensamento, 

                                                           
4
 DIAS, Isabel Simões; CORREIA, Sónia; MARCELINO, Patrícia. Desenvolvimento na primeira infância: 

características valorizadas pelos futuros educadores de infância. In: REVISTA ELETRÔNICA DE 

EDUCAÇÃO. São Carlos (SP): Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-Graduação em Educação, 

2007. Quadrimestral. ISSN 1982-7199. Disponível em: <http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article 

/view/483/288>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
5
 NEURO SABER. O que é neurociência. Disponível em: <https://neurosaber.com.br/artigos/o-que-e-

neurociencia/>. Acesso em: 27 jun. 2017. 



14 
 

aprendizado, inteligência, memória, linguagem e percepção. A esse respeito, bastante claros 

são os dizeres de José Roberto Marques: 

 

As sensações e a percepção do indivíduo são o que norteiam os estudos da 

Neurociência Cognitiva, ou seja, como uma pessoa adquiri conhecimento a 

partir das experiências sensoriais a que é submetida; uma música, um aroma, 

o gosto de uma comida, uma imagem ou uma sensação corporal, tudo isso 

engloba as experiências sensoriais e são elas as responsáveis por captar os 

dados do ambiente e leva-las ao cérebro. 

Verifica-se então, que a Neurociência Cognitiva não diz respeito apenas ao 

sistema nervoso, como também, como as experiências sensoriais adquiridas 

ao longo da vida são processadas pelo no cérebro e são transformadas em 

conhecimento
6
. 

 

Nesse contexto, o que torna interessante e estreita a sua ligação com o presente tema é 

o fato de os citados estudos informarem ser no período denominado primeira infância, 

compreendidos este do zero aos seis anos de idade, que ocorre a melhor performance dos 

processos cognitivos de aprendizagem, devendo a criança, neste período, para desenvolver as 

suas capacidades da maneira mais satisfatória e plena possível, ser estimulada em todo o seu 

desenvolvimento, no sentido da aquisição de habilidades motoras, mentais e sociais básicas
7
. 

Assim, objetivando conferir embasamento científico acerca dessas descobertas, houve, 

nas últimas décadas, um aumento considerável na quantidade de pesquisas realizadas sobre o 

funcionamento do cérebro humano no que pertine os processos cognitivos. 

Os resultados dessas pesquisas destacaram-se ao trazer novas percepções sobre os 

diversos processos de aprendizagem humana e as possibilidades a eles inerentes, aumentando, 

desta forma, também o interesse de outras áreas a seu respeito. Contudo, não obstante a sua 

relevância, atualmente esses avanços ainda são pouco conhecidos
8
. 

O conhecimento trazido por esses estudos sobre o desenvolvimento cerebral e a 

importância de sua estimulação na primeira infância possui relação direta com a área da 

educação infantil, seja esta tanto em âmbito familiar quanto pedagógico, pois são nestes meios 

que se incutirão não apenas a educação como forma da aprendizagem comum, ou seja, a 

                                                           
6
 MARQUES, José Roberto. Neurociência Cognitiva: a ciência da aprendizagem e da educação. Disponível em: 

<http://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-psicologia/neurociencia-cognitiva-ciencia-aprendizagem-

educacao/>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
7
 BARTOSZECK, Amauri Betini; KULEVICZ, Flavio. Neurociência dos seis primeiros anos: implicações 

educacionais. Disponível em: <http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/projeto_estrategico/argumentos 

_neurologicos_neurociencia_6_prim_anos_bartoszeck.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2017. 
8
 BROCKINGTON, Guilherme. Neurociência e educação: investigando o papel da emoção na aquisição e uso 

do conhecimento científico. 2011. 202 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. Disponível em: <file:///E:/Seven%20-%20Arquivos/Downloads 

/JOSE_GUILHERME_BROCKINGTON.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2017. p. 23. 
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educação formal, mas principalmente os valores éticos e morais naquele individuo em 

construção. 

O Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância, organismo colaborativo 

multidisciplinar que tem o objetivo de levar o conhecimento científico sobre o 

Desenvolvimento na Primeira Infância, em seu primeiro texto publicado de uma coleção que 

trata da importância que os primeiros anos de vida têm sobre a capacidade de aprendizagem 

da criança dispõe que: 

 

A aprendizagem inicia-se desde o começo da vida. Muito antes de a criança 

entrar na escola, enquanto cresce e se desenvolve em todos os domínios 

(físico, cognitivo e socioemocional), ela aprende nos contextos de seus 

relacionamentos afetivos. Especialmente na primeira infância, a 

aprendizagem é fortemente influenciada por todo o meio onde a criança se 

encontra e com o qual interage. A criança aprende no ambiente de seus 

relacionamentos, que por sua vez afetam todos os aspectos de seu 

desenvolvimento
9
. 

 

Para clareza de entendimento, mas sempre tendo em vista que não é objetivo deste 

aprofundar-se no assunto em questão, faz-se necessária a exposição de alguns breves 

apontamentos mais técnicos relacionados à neurociência acerca do processo de aquisição do 

conhecimento e do aprendizado. 

Deste modo, de acordo com a neurociência cognitiva, tem-se que, em resposta a 

estímulos ambientais recebidos, os neurônios localizados em partes específicas do cérebro 

formam as denominadas sinapses, que nada mais são que a comunicação entre dois 

neurônios
10

. 

É por meio das chamadas sinapses que os impulsos elétricos que levam informações 

são transmitidos. 

O disparo do impulso elétrico de um neurônio influencia a atividade dos que estão 

conectados pelas sinapses e essas permitem ao cérebro reconhecer a codificação dos sinais 

oriundos dos receptores sensoriais
11

, como, por exemplo, os sentidos em geral como o tato, 

olfato e o paladar, permitindo-se consequentemente o reconhecimento de algo. 

                                                           
9
 COMITÊ CIENTÍFICO DO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA. O Impacto do Desenvolvimento na 

Primeira Infância sobre a Aprendizagem. Disponível em: <http://www.fmcsv.org.br/pt-br/acervo-

digital/Paginas/o-impacto-no-desenvolvimento-da-primeira-infancia-sobre-a-aprendizagem.aspx>. Acesso em: 

28 jun. 2017. 
10

 BARTOSZECK, Amauri Betini; KULEVICZ, Flavio. Op. cit. 
11

 COSTANZA, Linda. S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2004, apud BARTOSZECK, Amauri 

Betini; KULEVICZ, Flavio. Neurociência dos seis primeiros anos: implicações educacionais. Disponível em: 

<http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/projeto_estrategico/argumentos_neurologicos_neurociencia_6_

prim_anos_bartoszeck.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2017. 
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Na vida intrauterina e no decorrer do primeiro ano de vida da criança ocorre uma 

intensa produção dessas sinapses e de vias neurais, com um progressivo decréscimo 

posteriormente até os dez anos. Logo, considerando que a aprendizagem é uma função 

cognitiva, a formação das sinapses está diretamente relacionada à capacidade de aprender, 

pois, em interação com o ambiente, as estruturas do sistema nervoso processam novas 

informações criando, fortalecendo ou enfraquecendo sinapses
12

. 

Pode-se dizer, assim, que o aperfeiçoamento de determinada habilidade, como o treino 

e a repetição cotidiana, resultará no fortalecimento de algumas sinapses e consequentemente 

no aumento da velocidade do seu processamento e execução. Ao mesmo tempo em que, se 

uma habilidade for pouco praticada ou pouco treinada ao longo do tempo, as sinapses 

relacionadas serão enfraquecidas e até deixarão de existir exatamente por não terem sido 

estimuladas, de modo que as estruturas neurais que não são usadas ou são pouco eficientes 

são eliminadas, como se houvesse um “suicídio” programado de neurônios
13

. 

A ciência e consciência acerca desse acontecimento são de extrema necessidade social, 

tendo em vista que é partir destas que uma melhor intervenção tornar-se-á possível, sendo esta 

tanto em âmbito familiar quanto socialmente, bem como, ainda, na cobrança da formulação de 

políticas públicas afetas à questão. 

No mais, com vistas ao futuro do indivíduo e, de modo geral, à sociedade que o 

integra, a importância da estimulação das capacidades na primeira infância se dá, dentre 

outras, pela consequente minimização de consequências adversas futuras, conforme 

preceituam os especialistas da área: 

 

Os princípios básicos da neurociência indicam que oferecer condições 

favoráveis ao desenvolvimento infantil é mais eficaz e menos custoso do que 

tentar tratar as consequências das adversidades iniciais mais tarde
14

. 

 

E não é só. Os estudos em economia ainda mostram a grande rentabilidade de 

investimentos que ocorrem em tenra idade: 
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 SINAPSE APRENDER. Sobre sinapses e aprendizagem. 24 fev. 2014. Disponível em: 
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 CONEL, J. L. The postnatal development of the human cerebral cortex, VIII vol. Cambridge, MA: 
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Estudos recentes mostram que investimentos que ocorrem entre os três e 

quatro anos de idade têm uma taxa de retorno de 17% ao ano, enquanto 

alguns programas de recuperação tardia apresentam retornos que são nulos e 

muitas vezes negativos (custo maior do que o benefício)
15

.  

 

Destarte, é possível concluir que quanto maior for a estimulação das capacidades 

infantis durante o período compreendido entre zero e seis anos de idade, melhor e maior será 

o desenvolvimento das capacidades geradas, bem como influenciará na aquisição de outras 

novas habilidades num momento futuro. Considerando ainda que promover a proteção e 

promoção dos direitos da criança irá permitir a ela mais possibilidades em suas perspectivas 

de vida enquanto futuro cidadão, já que por meio de suas próprias capacidades poderá 

construir caminhos mais prósperos, haja vista que as suas capacidades tornar-se-ão os 

instrumentos necessários para tanto. 

Ademais, não investir na infância acaba por gerar maiores gastos com os problemas 

eclodidos nas fases futuras, considerando que, no que pertine à capacidade cognitiva, o seu 

desenvolvimento quando não ocorrido de forma satisfatória ensejará de modo prejudicial 

principalmente na esfera escolar e profissional, resultando em pessoas de baixa escolaridade 

e, muitas vezes, ante a necessidade em auxiliar no sustento próprio e da família, trabalhando 

em condições que não lhe permite melhorias além da manutenção de suas necessidades 

básicas, bem como acarretando num ciclo vicioso onde pessoas tornam-se dependentes de 

programas sociais ou, ainda pior e cada vez mais comum, ingressando no mundo do crime 

com o consequente aumento da violência e dos problemas de segurança pública, sendo que, 

posteriormente, a grande maioria dos gastos utilizados de forma repressiva com o intuito de 

amenizar ou reprimir tais problemas, como bem conhecido em nossa sociedade, é falho e 

ineficaz.  

Deste modo, deve-se atrair os olhos à raiz do problema, não apenas e exclusivamente 

com o fim de que não se torne um problema, mas por proteger a infância como causa primeira 

de motivação, em razão da própria humanidade que por si só deveria bastar, mas neste caso 

agravada pela incapacidade dessas pessoas em fazer valer os seus direitos por si só, 

dependendo, em muito do seu próximo, o seu futuro e as possibilidades dele advindas. 
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1.2. OS CUIDADOS NA PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS SEUS 

REFLEXOS NA PERSONALIDADE HUMANA - FUNDAMENTOS DA 

PSICOLOGIA 

 

O desenvolvimento afetivo, social e físico das crianças que se encontram na primeira 

infância possui um impacto direto sobre o seu desenvolvimento, com reflexos na 

personalidade da pessoa adulta em que ela se tornará. 

Acerca do tema, James Fraser Mustard preceitua: 

 

Sabemos hoje que, assim como a herança genética, os cuidados no início da 

vida são importantes para o desenvolvimento humano inicial, e que os 

cuidados nos primeiros anos têm efeitos importantes sobre a aprendizagem 

na escola e sobre a saúde física e mental por todo o ciclo da vida
16

. 

 

Assim, a importância dos cuidados nesse período vai além da manutenção da sua 

subsistência. 

Com fundamento em estudos, é sabido hoje que a personalidade é moldada não apenas 

pelo gene hereditário, mas principalmente pelo comportamento resultante do aprendizado das 

diversas áreas das relações humanas, o qual é extraído das experiências vivenciadas
17

. 

Sabendo-se, pois, que os fatores de influências sobre o desenvolvimento têm origem 

tanto na hereditariedade quanto do ambiente em que vive, questiona-se qual desses fatores 

causa maior impacto sobre o desenvolvimento: 

 

Atualmente, os cientistas encontraram meios de medir com mais precisão, 

numa determinada população, o papel da hereditariedade e do ambiente no 

desenvolvimento de traços específicos. Quando, porém, consideramos uma 

determinada pessoa, a pesquisa relativa a quase todas suas características 

aponta para uma combinação de hereditariedade e experiência. Assim, 

embora a inteligência seja fortemente influenciada pela hereditariedade, a 

estimulação parental, a educação, a influência dos amigos e outras variáveis 

também a afetam. Teóricos e pesquisadores contemporâneos estão mais 

interessados em descobrir meios de explicar como genética e ambiente 

operam juntos do que argumentar sobre qual dos fatores é mais importante
18

. 

 

Deste modo, infere-se que é devido à influência que as experiências externas ensejam 

na transformação da personalidade humana que os cuidados de afeto, bem como a criação dos 
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laços de confiança, ser de suma importância, principalmente enquanto crianças, já que estes, 

juntamente com os genes hereditários, irão formar a base que sustentará toda uma vida, vida 

esta que, desde o nascimento, se desenrolará com outras pessoas. 

Neste sentido, confirmam-se os ensinamentos de Piaget de que as pessoas são seres 

sociais
19

, já que durante este desenrolar, as interações sociais vividas em suas diversas áreas 

proporcionarão laços de amizade e afetividade, quer seja este de modo consciente quer não, 

servindo de estímulo para um constante aperfeiçoamento da personalidade. 

Logo, considerando que a personalidade é significativamente influenciada pela 

dinâmica familiar, pelo meio em que se encontra inserida e pela educação e cuidados que 

destes recebe, naturalmente as experiências vivenciadas durante o período da primeira 

infância irão nela gerar reflexos positivos ou negativos. 

Assim, a ausência desses cuidados, falta de afeto, carinho e negligência na formação 

desta base, possivelmente será causa de fracasso no desenvolvimento de uma personalidade 

sadia, já que nos primeiros anos de vida da criança, a mãe, ou o responsável por ela é que 

funciona, de forma extensa, como sua personalidade e consciência
20

. 

 

Cognição e personalidade estão mais sujeitos a variações da experiência: o 

tipo de família que educa a criança, a escola que ela frequenta e as pessoas 

que ela vem a conhecer. Considere a leitura. Antes de aprender a ler, a 

criança precisa atingir certo nível de capacidade cognitiva, linguística e 

perceptual. Nenhuma criança de 2 anos poderia ler esta sentença, não 

importa quão enriquecido fosse o seu lar. O ambiente desempenha um 

importante papel no desenvolvimento das habilidades de leitura. Pais que 

brincam com jogos de letras e palavras com os filhos e leem para eles 

provavelmente farão com que aprendam a ler mais cedo do que se não 

incentivassem ou reforçassem essas habilidades
21

. 

 

Conclui-se, pois, que o desenvolvimento das capacidades e da personalidade de uma 

criança que é constantemente estimulada dentro de suas relações e experiências será mais 

evoluído do que os daquela que não os receba satisfatoriamente. 

Por fim, interessante faz-se acrescentar que o simples encorajamento ante os fracassos, 

após as tentativas iniciais realizadas na primeira infância, estimulará aquela criança a vencer o 

seu medo e a tentar novamente, criando laços de afeto e confiança com esses que o cercam. 

Neste sentido: 
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Outras pesquisas identificaram sete aspectos do ambiente doméstico nos 

primeiros meses de vida que possibilitam o desenvolvimento cognitivo e 

psicossocial e ajudam a preparar as crianças para a escola. As sete condições 

são: (1) incentivo para explorar o ambiente; (2) supervisão do 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais básicas; (3) elogios às 

realizações; (4) orientação para a prática e para a expansão de habilidades; 

(5) proteção contra desaprovação imprópria, provocações e punições; (6) 

enriquecimento da comunição e responsividade; e (7) orientação e limitação 

do comportamento. A presença constante dessas sete condições logo no 

começo da vida “forma um vínculo causal com muitas áreas do 

funcionamento do cérebro e do desenvolvimento cognitivo
22

”. 

 

Destarte, é possível concluir que de modo inverso acontecerá com aquela que 

permanece a maior parte dessa fase inerte, sem interações e que, ante algumas tentativas, não 

recebe qualquer estímulo ou, ainda, é reprimida em sua atitude. Não adquirindo, 

consequentemente, conhecimentos por si, já que estes são proporcionados pela exploração do 

mundo a sua volta pelo brincar, mediante a estimulação, apoio e supervisão dos que pela 

criança são responsáveis, ocasionando até mesmo um possível atraso em seu regular 

desenvolvimento cognitivo e de personalidade retraída quando em comparação com outras 

crianças que tiverem propiciadas as estimulações necessárias dentro de suas relações. 

 

1.3. REFLEXOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DESENVOLVIMENTO HUMANO - 

FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA 

 

O desenvolvimento humano é constituído por diversas fases ao longo de sua vida, e, 

em que pese cada uma dessas fases ter a sua particular importância, é merecedora de destaque 

e maior atenção àquela compreendida pelos seis primeiros anos de vida. 

Há anos, diversas teorias acerca desse desenvolvimento vêm sendo criadas a fim de se 

aprofundar na especificidade de cada uma dela e, consequentemente, de forma geral, na 

própria essência humana. 

A pedagogia, em correlação com a neurociência e a psicologia anteriormente 

abordadas, possui impacto direto no período infantil, pois, de todo o universo de 

aprendizagem ao qual a criança está inserida, indubitavelmente o ambiente pedagógico é uma 

das principais bases para a contribuição e construção de sua formação social, visto que, além 

da educação das disciplinas e seus conteúdos (educação formal), é por meio dela que também 
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são, ainda que em alguns casos de modo indireto, repassados e incutidos valores sociais, 

morais e éticos (educação informal) 
23

. Sobre o tema: 

 

Os valores fazem parte da cultura e o homem modifica-a e é modificado por ela, ou 

seja, cada cultura ou grupo social é diferente entre si, por valorizarem diferentes 

atributos, mas o que importa são as interpretações que seus integrantes aplicam as 

experiências observadas, para então formarem os valores. Assim, os conceitos de 

valores são interpretados de diferentes formas de acordo com a cultura que a pessoa 

esta inserida e de sua identidade pessoal, assim os valores sociais e pessoais são 

formados, continuando o ciclo. Os alunos são mais suscetíveis à influência que 

essas mudanças proporcionam, por estarem em formação de identidade, 

construindo conhecimento em conjunto com o sistema educacional
24

 (sem 

destaque no original). 

 

Nesse sentido pode-se dizer que, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, o 

exercício da pedagogia no papel de “educação além dos conteúdos programáticos” possui um 

papel significativo na sociedade, tendo em vista que é neste ambiente em que a criança passa 

a maior parte do seu dia, adquirindo não apenas a educação formal propriamente dita, mas 

sobretudo a informal, que ensejará relevantes reflexos em sua personalidade de acordo com os 

ensinamentos que lhe forem transmitidos. 

Considerando, de tal modo, que o ambiente escolar possui a capacidade de incutir não 

apenas o conteúdo a ser aprendido, mas também valores, o processo educativo que ocorre 

durante a infância assume papel preponderante na sua formação enquanto pessoa, bem como 

na sociedade. 

No mais, prescindível ainda deveria ser discorrer acerca da importância educacional, 

seja ela qual for, para a vida da criança. 

 

A educação é um dos fatores que mais influencia o nível de bem-estar das 

pessoas ao longo da vida. Indivíduos com maior escolaridade tendem a viver 

mais, com melhores condições de saúde, atingirem melhores níveis 

socioeconômicos e de qualidade de vida, além de se envolverem menos em 

episódios de crimes e violência
25

. 

 

Nesse contexto, deve-se registrar que a educação infantil é tida como um direito da 

família, já que além de propiciar ao infante a educação dita formal, permite aos pais 

confiarem um local adequado para deixar seus filhos durante sua jornada de trabalho. 
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Sobretudo, antes de ser um suporte familiar, é um direito constitucional da criança, e além, 

um direito humano, no sentido de promover suas capacidades e o seu pleno desenvolvimento, 

por meio da brincadeira, do convívio com seus pares e de atividades pedagógicas 

planejadas
26

. 

No entanto, salienta-se que esse papel que anteriormente ficava quase que 

integralmente sob a responsabilidade familiar, não deve, ante o exposto, ser transferido como 

responsabilidade primária dos educadores, mas sim ser exercido em corresponsabilidade entre 

a família, sociedade e Estado, do mesmo modo que o são no resguardo dos direitos infantis. 

Isso porque esse papel exercido de forma unilateral comumente não é suficiente a suprir o 

desenvolvimento em sua integralidade
27

. 

A complexidade humana por vezes não se basta em um único meio, nesse sentido a 

complementação na busca da satisfação das diversas necessidades entre essas entidades 

permitirá um desenvolvimento satisfatoriamente evolutivo, evitando que ambientes adversos 

o prejudiquem, conforme o pertinente apontamento de Aloísio Pessoa de Araújo:  

 

Recentes estudos sobre o desenvolvimento humano mostram que as pessoas 

são diferentes em várias habilidades, e que estas habilidades explicam uma 

grande parte da variação interpessoal no sucesso econômico e social, 

diversidade que se manifesta na mais tenra idade. A família desempenha um 

papel crucial na formação dessas habilidades, pois fornece tanto os genes 

quanto o meio ambiente com os quais tais habilidades são determinadas. 

Algumas famílias não conseguem criar ambientes propícios e isso tem 

resultados nefastos para os seus filhos. No entanto, vários estudos mostram 

que é possível compensar parcialmente os ambientes adversos se 

investimentos de alta qualidade forem feitos suficientemente cedo na vida da 

criança
28

. 

 

Conclui-se, pois, que os primeiros anos de vida de uma pessoa são de suma 

importância para os anos que se seguirão, e, assim como no desenvolvimento físico, neste 

período também há considerável aceleração nos demais processos de desenvolvimento, tais 

como a aprendizagem e suas habilidades por meio da estimulação, o conhecimento e o 

aperfeiçoamento destes por meio da educação, bem como o caráter e a personalidade por meio 

dos valores recebidos dos meios em que se encontram inseridos e suas vivências. 

Assim, conhecer do assunto e poder perceber a existência de todo um ciclo que se 

comunica, ou seja, a interdisciplinaridade das áreas aqui abordadas, quais sejam, a 
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neurociência, a psicologia e a pedagogia, e cada uma com a sua especificidade na atuação da 

vida da pessoa, irá possibilitar moldar não uma fase, um caráter ou personalidade, mas toda 

uma vida em todas as suas perspectivas, atuais e futuras, haja vista não se tratarem de 

estruturas isoladas e, portanto, a falha em uma dessas áreas provavelmente acarretará 

prejudicial às demais, ensejando, deste modo, em um encadeamento entre si. 

Por fim, tem-se que conhecer do tema é essencial a fim de se possibilitar a não 

continuação em percorrer o caminho reverso, como comumente ocorre, ou seja, devendo atuar 

na prevenção, sendo esta aquela que protege e ao mesmo tempo efetiva os direitos prescritos 

na legislação pertinente por meio da promoção da saúde, educação, alimentação, convivência 

familiar e comunitária, desenvolvimento sadio e regular, dentre tantos outros, possibilitando o 

pleno desenvolvimento, ou o mais pleno possível, e não atuando, como regra, na repressão de 

problemas eclodidos e cujo resultado falível bem se conhece. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi publicado em 13 de julho de 1990, com 

vigência em 13 de outubro do mesmo ano. Entretanto, este não foi o primeiro instrumento 

jurídico de proteção aos direitos infantis a viger em território brasileiro, tendo em vista ser o 

Brasil, antes da data retro mencionada, signatário de outros instrumentos jurídicos protetivos 

internacionais, dentre os quais, passar-se-á, a seguir, à abordagem dos principais. 

A exposição desses documentos visa demonstrar a evolução dos direitos infantis tanto 

em âmbito nacional quanto internacional, a fim de demonstrar as transições ocorridas pelos 

quais passaram, seja de mera propriedade familiar para objetos de proteção, bem como destes 

para agora sujeitos de direito. 

Essa relevância de exposição justifica-se ainda na sensibilidade em perceber que os 

direitos hoje conhecidos nem sempre existiram, e assim como todos os direitos mais 

importantes da humanidade, foram reconhecidos e conquistados gradativamente por meio de 

lutas de classes sociais ao longo da história, expondo ainda as atrocidades permitidas quando 

de sua ausência, a fim de que, conhecendo-as, buscar-se-á a sua efetividade pelo 

reconhecimento que se deve ter, ou seja, decorrente da simples condição de pessoa humana, e 

não por mera imposição legal. 

 

2.1. A PROTEÇÃO DO MENOR NOS DOCUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

Em ordem cronológica, objetivando mostrar a evolução e o reconhecimento dos 

direitos da criança perante a sociedade, far-se-á, de modo objetivo, a transcrição dos 

principais documentos internacionais pertinentes ao tema. 

No entanto, antes, indispensável é o relato de um caso de significativa repercussão no 

cenário internacional ocorrido em meados do século XIX na cidade de Nova Iorque 

envolvendo uma menina de nove anos, de nome Mary Ellen Wilson
29

, menina esta que sofria 

maus-tratos por parte de seus próprios pais
30

. 

Esse caso é de suma importância para demonstrar a evolução dos direitos infantis, já 

que de sua ocorrência desencadeou-se, em meados de abril do ano de 1874, um grande 

                                                           
29

 Ou Marie Anne, como utilizado por outros autores.  
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 CUNHA. Rogério Sanches; LÉPORE. Paulo Eduardo; ROSSATO. Luciano Alves. Estatuto da criança e do 

adolescente: comentado artigo por artigo. 8 ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 39. 
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sentimento de indignação por parte de algumas pessoas ante a ausência de medidas de 

intercessão em favor daquela criança, principalmente por parte de Etta Wheeler, uma 

assistente social que tomou conhecimento do caso e de sua gravidade, a qual incluía aparentes 

queimaduras e cicatrizes pelo corpo da criança, bem como sua mantença em cárcere 

privado
31

. 

Os maus-tratos sofridos por Mary Ellen causou tamanha indignação que fez com que 

sua intercessora levasse o caso aos tribunais para a tomada das providências cabíveis, ou seja, 

a cessação do intenso sofrimento causado àquela criança ante a violência física aplicada por 

seus pais. Contudo, inexistia naquele momento no sistema judiciário norte-americano 

qualquer mecanismo jurídico destinado à proteção e defesa dos direitos das crianças, já que 

estas eram consideradas meras propriedades de seus pais e as agressões eram tidas e aceitas 

como meios que os pais dispunham livremente para educar os filhos
32

. 

No entanto, ante a ausência de meios a socorrer-se, Etta levou a situação à Sociedade 

Protetora dos Animais, esta já existente à época, com o argumento de que se até mesmo os 

animais deviam ser livres de uma vida de agressões, tratamentos violentos ou degradantes, 

quanto mais um ser humano
33

. 

Esse episódio é conhecido como precedente histórico na luta pelos direitos da infância 

nos Tribunais pelo mundo. 

 

De importância tão grande quanto a marcha das mulheres operárias, antes 

mencionado, como marco do Direito da Mulher, foi, para o Direito da 

Criança, o famoso caso envolvendo a Sociedade Protetora dos Animais em 

Nova Iorque em defesa de uma menina de nove anos, maltratada pelos pais, 

chamado Caso Marie Anne. 

O episódio, informado na história como precedente histórico da luta pelos 

direitos da infância nos Tribunais no mundo, remonta ao ano de 1896, final 

da última década do século XIX. 

A menina de nove anos sofria intensos maus-tratos impostos pelos pais, fato 

que chegou ao conhecimento público na Nova Iorque daquela época. Como 

para o Direito Civil do século XIX, como vimos, não havia distinção entre 

uma criança e um cachorro, ao menos do ponto de vista da responsabilidade 

civil, o certo é que os pais se julgavam donos dos filhos e que poder iam 

educar-lhes como lhes aprouvesse. O castigo físico – até hoje utilizado por 

alguns – era visto como método educativo e sendo as crianças – como os 

animais – propriedade de seus donos, no caso os pais, poderiam ser educadas 

da forma que entendessem. 
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A situação se tornou de tal modo insuportável, que o caso chegou aos 

Tribunais.  Quem entrou em juízo para defender os direitos desta menina e 

afastá-la de seus agressores? 

A Sociedade Protetora dos Animais de Nova Iorque. Poderia não existir uma 

entidade preocupada com os direitos da criança, mas já existia uma entidade 

protetora dos animais. 

Argumentou a entidade que se aquela criança fosse um cachorro, um gato ou 

um cavalo, que estivesse submetida àquele tratamento, teria ela legitimidade 

para agir e então, com maior razão, tratando-se de um ser humano. 

Instalou-se uma nova era no Direito. 

A criança que, no início do século XIX, era tratada como “coisa”, passou a 

reclamar ao menos a condição de objeto da proteção do Estado
34

.  

 

A partir da situação exposta, iniciou-se a discussão acerca da necessidade de 

instrumentos de proteção voltados às crianças, de modo que estas deveriam ser protegidas dos 

castigos físicos degradantes comumente aplicados pelos próprios pais e aceitos pela sociedade 

da época, de modo a ultrapassar a visão de que elas eram meramente uma propriedade da 

família a que pertencia, e desta a mercê. 

Sua repercussão, além de inaugurar a defesa dos interesses infantis em juízo, teve 

ainda outros importantes desdobramentos anos mais tarde, dentre os quais, destacam-se o 

ensejo à criação da primeira liga de proteção à criança e a inspiração da criação de uma justiça 

de menores, voltada a buscar o reconhecimento da condição diferenciada da criança e, por 

conseguinte, a tutela estatal
35

. 

Destarte, resta claro que, até este período, não havia por parte do estado qualquer tipo 

de proteção à criança e/ou ao adolescente, sendo tidos apenas como um mero objeto familiar e 

ficando, portanto, sujeitos exclusivamente ao pátrio poder
36

. Esse período, face ao fato de não 

haver leis voltadas aos direitos e deveres de crianças e adolescentes como demonstrado, ficou 

conhecido como a fase da absoluta indiferença
37

. 
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2.1.1. Declaração de Genebra – 1924 

 

O primeiro documento conhecido de abrangência internacional a versar sobre os 

direitos da criança, e a tratar como tal, foi a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança. 

Pouco se tem registrado, ao menos no que pertine ao direito brasileiro, sobre a história 

e origem desta declaração. Possivelmente, essa ausência de registros históricos decorre do 

fato de não ter sido escrita, originariamente, por órgão governamental ou convenções 

internacionais, como os demais documentos de proteção que se tem. 

 No entanto, ante sua citação em diversas obras como sendo o primeiro documento 

internacional de proteção infantil
38

 
39

 
40

 faz-se relevante, e interessante, alguns apontamentos 

acerca de sua origem e autoria. 

Relata-se que este documento foi inicialmente elaborado por uma mulher chamada 

Eglantyne Jebb, a qual, após a Primeira Guerra Mundial, em conjunto com sua irmã Dorothy 

Buxton, fundou a Save the Children Fund
41

com o fito de angariar fundos para socorrer as 

crianças vítimas dos efeitos calamitosos da guerra
42

. 

Desses relatos consta que, devido ao bloqueio de fronteira de cunho punitivo imposto 

pela Grã-Bretanha ao lado perdedor do conflito, muitas crianças como as que se encontravam 

nas cidades de Berlim e Viena
43

 estavam morrendo de fome e, no intuito de informar e 

sensibilizar as pessoas à causa engajada, Eglantyne Jebb passou a distribuir folhetos com a 

foto de crianças extremamente magras, pendendo sobre elas a seguinte manchete: "Nosso 

bloqueio causou isso - milhões de crianças estão morrendo de fome". Essa sua atitude não 

agradou à época e ao momento vivenciado, sendo por este motivo, presa e julgada culpada
44

. 

No entanto, mesmo não percebido num primeiro momento, o resultado pretendido 

com a sua atitude surtiu efeitos no mesmo ambiente em que foi julgada, já que, resultante da 
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comoção causada, o valor da multa a ela imposta como pena foi oferecido para pagamento 

pelo seu próprio julgador
45

 
46

. 

Abaixo transcrito o conteúdo do texto redigido em 1923 por Jebb, por intermédio da, 

agora, International Save the Children Union, o qual foi posteriormente adotado pela Liga das 

Nações: 

 

Formulado pela União Internacional Save the Children, Genebra, 1923, e 

adotado pela Quinta Assembléia da Liga das Nações, 1924. 

Pela presente declaração dos Direitos da Criança, comumente conhecida 

como a declaração de Genebra, homens e mulheres de todas as nações, 

reconhecendo que a humanidade deve ao Menino o melhor que tem para dar, 

declarar e aceitá-la como seu dever além e acima de todas as considerações 

de raça, nacionalidade ou credo: 

(I) A CRIANÇA deve receber os meios necessários para o seu 

desenvolvimento normal, tanto material como espiritualmente. 

(II) A CRIANÇA com fome deve ser alimentada; A criança doente deve ser 

amamentada; O filho que está atrasado deve ser ajudado; O filho delinquente 

deve ser recuperado; E o órfão e o abandonado devem ser abrigados e 

socorridos. 

(III) A CRIANÇA deve ser a primeira a receber alívio em tempos de 

angústia. 

(IV) A CRIANÇA deve ser colocada em posição de ganhar o sustento e deve 

ser protegida contra todas as formas de exploração. 

(V) A CRIANÇA deve ser criada na consciência de que seus talentos devem 

ser dedicados ao serviço de seus semelhantes
47

. 

 

Não obstante ter dado ensejo à criação de documentos de elevada importância no que 

tange os direitos e à proteção da criança em meados de 1923 – 1924, a sua formalização em 

Convenção, com as devidas atualizações e ampliação, ocorreram anos mais tarde: 

 

The Geneva Declaration of the Rights of the Child, which Jebb wrote, was 

adopted by the League of Nations in 1924. Three decades later it inspired the 

UN Convention on the Rights of the Child, now signed by almost every 

country in the world.
48

 
49

. 
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Ademais, embora inovadora, a Declaração de 1924 refletiu alguns pensamentos da 

época, culminando no reconhecimento das crianças apenas como objeto de proteção, e não 

como sujeito de direitos, tendo em vista a sua limitação em apenas reconhecer e declarar a 

vulnerabilidade da criança, sem, contudo, estabelecer coercibilidade para o caso de sua não 

observância
50

. 

Do exposto destaca-se como pontos importantes de conclusão que a Declaração de 

Genebra, por não ser dotada de coercibilidade, limitou-se a emitir meras recomendações, bem 

como, apesar de um documento de cunho protetivo à infância, tratou-lhes não como sujeitos 

de direitos, mas sim como objetos de proteção
51

. 

 

2.1.2. Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948 

 

Datada de 1948, num ambiente pós Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), representou o marco da 

internacionalização dos direitos humanos
52

. 

Com caráter universal, a Declaração dispõe que a condição de pessoa humana é o 

único requisito para ser titular dos direitos por ela proclamados. A Declaração propõe ainda a 

indivisibilidade e a interdependência desses direitos, tendo em vista que a garantia dos 

direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos, 

culturais, ambientais e vice-versa, e a violação de um deles resultará na violação de todos os 

demais
53

. 

Acerca da temática interessa destacar que dentro do contexto da proteção internacional 

dos direitos humanos extraem-se dois sistemas, denominados estes de sistema homogêneo e 

sistema heterogêneo de direitos humanos. 

Destarte, de modo a distinguir os sistemas, impende dizer que o sistema homogêneo 

tem como sua principal característica a universalidade, haja vista englobar os direitos de todo 

os seres humanos, não fazendo, em seu âmbito de proteção, distinção em relação às pessoas, 

sendo que todos os seres humanos são titulares dos direitos por esse sistema declarado, ou 

seja, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, etc. De outro modo, o sistema internacional 

heterogêneo tem como objetivo proteger um grupo específico de pessoas, individualizando-as 
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e direcionando a elas as suas normas de proteção. Essa distinção tem como justificativa a 

maior necessidade de determinado grupo de pessoas, ante a sua hipossuficiência em face aos 

demais, sendo estes os considerados grupos de minorias como as crianças, as mulheres, os 

idosos e os portadores de necessidades especiais
54

, entre outros. 

Dentre os mais importantes instrumentos de proteção internacional do sistema 

heterogêneo na tratativa dos direitos infantis encontram-se a Declaração de Genébra, de 1924; 

a Declaração dos Direito da Criança, de 1959; as Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da Juventude, de 1984; a Convenção sobre os Direitos 

da Criança, de 1989, e as convenções da Organização Internacional do Trabalho
55

. 

Feita a distinção, em nova análise é possível inferir que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos ora analisada amolda-se no sistema homogêneo, tendo em vista contemplar 

em suas disposições uma proteção a todos os seres humanos, indistintamente. No entanto, em 

uma visão mais criteriosa, observa-se que ela estabeleceu também em seus dispositivos, de 

forma agora específica, que a infância tem direito a cuidados e a assistências especiais, 

conferindo-lhes uma proteção ainda mais especial que aos demais. Essa disposição encontra-

se inserta em seu artigo 25, § 2º, conforme segue em frente: “A maternidade e a infância têm 

direito a cuidados e assistência especiais (...)”56. 

Essa disposição específica na tratativa infantil tem como fundamento o 

reconhecimento internacional de que são sujeitos de direitos humanos próprios, condizentes 

com sua especial e peculiar condição de seres humanos em desenvolvimento, além, é claro, 

daqueles assegurados a todos os demais seres humanos que não se encontram nesse período 

de vida
57

.  

Contudo, assim como a Declaração de Genebra, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos limitou-se a emitir mera declaração de direitos, ponto este comum entre as 

declarações, instituindo princípios gerais a fim de reger os direitos reconhecidos, sem a 

imputação de sanções para os casos que contrariarem os seus dispositivos
58

. Porém, em que 

pese esse caráter declaratório, Dalmo de Abreu Dallari pontua que a simples existência da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos foi, efetivamente, um significativo avanço para a 

humanidade, ponderando ainda que: 
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Existem ainda resistências à sua efetiva aplicação, mas a simples existência 

dessa declaração tem servido de apoio significativo para lutas travadas por 

meios pacíficos e para denúncias e reivindicações buscando a concretização 

de mudanças nas constituições, na organização das sociedades e nas práticas 

da convivência humana constitucionais, visando a eliminação das 

discriminações e a implantação da justiça social
59

. 

 

Ademais, cumpre registrar que a existência da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos deu ensejo a outros documentos dentro da comunidade internacional e a culminação 

da positivação, na esfera constitucional interna, de muitos desses direitos, os quais norteiam a 

ação futura dos Estados e, em âmbito nacional, constitui-se em uma limitação do poder estatal 

frente aos particulares, bem como, em âmbito internacional, em uma limitação da própria 

soberania estatal, já que atualmente a violação de seus dispositivos podem gerar sanções 

econômicas e militares a serem impostas pela comunidade internacional contra os Estados que 

violarem suas obrigações
60

. 

 

2.1.3. Declaração dos direitos da criança – 1959 

 

Em 1959, ante a necessidade de se instrumentalizar, de forma agora específica, a 

proteção fática e jurídica e os cuidados especiais necessários às crianças, inerente à sua 

peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, foi formalizada a Declaração dos Direitos 

da Criança, que fundamentada na Declaração dos Direitos Humanos e inspirada na 

Declaração de Genebra, dispôs: 

 

Considerando que a criança, em decorrência de sua imaturidade física e 

mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal 

apropriada, antes e depois do nascimento. 

Considerando que a necessidade de tal proteção foi enunciada na Declaração 

dos Direitos da Criança em Genebra, de 1924, e reconhecida na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e nos estatutos das agências especializadas 

e organizações internacionais interessadas no bem-estar da criança. 

Considerando que a humanidade deve à criança o melhor de seus esforços. 

Assim, A Assembléia Geral, Proclama esta Declaração dos Direitos da 

Criança, visando que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar, em 

seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos e as liberdades aqui 

enunciados e apela a que os pais, os homens e as mulheres em sua qualidade 

de indivíduos, e as organizações voluntárias, as autoridades locais e os 

Governos nacionais reconheçam estes direitos e se empenhem pela sua 
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observância mediante medidas legislativas e de outra natureza, 

progressivamente instituídas, de conformidade com os seguintes princípios 

(...)
61

 . 

 

A declaração em questão instituiu como princípios a serem observados os direitos a 

seguir expostos: direito à igualdade, sem distinção de raça religião ou nacionalidade, direito à 

especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social, direito a um nome e a 

uma nacionalidade, direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a 

criança e a mãe, direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou 

mentalmente deficiente, direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, 

direito à educação gratuita e ao lazer infantil, direito a ser socorrido em primeiro lugar, em 

caso de catástrofes, direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho, 

direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre 

os povos. Ou seja, a criança possui todos os direitos que possui um adulto e mais outros que 

lhe são próprios. 

A consagrada Doutrina da Proteção Integral, considerada o metaprincípio do direito 

infantil, apesar de admitida no direito pátrio com o advento da Constituição Federal de 1988 

por intermédio de seu artigo 227, teve origem com a presente Declaração Universal dos 

Direitos da Criança em 1959
62

, considerando-se, a partir de então, a criança como sujeito de 

direito no âmbito internacional. 

No entanto, assim como as declarações anteriormente abordadas, a Declaração dos 

Direitos da Criança também carecia de caráter coercitivo. Neste sentido pontua Rossato: “Não 

obstante, tanto quanto os documentos de 1924 e 1948, limitou-se a emitir mera declaração, 

mera enunciação de princípios gerais, sem prever obrigações específicas de cada Estado63”. 

Com o fito de garantir a sua observância e a de outros direitos já trazidos pela 

Declaração Universal de Direitos Humanos, foram instituídos outros instrumentos protetivos: 

 
Com a finalidade de garantir a obrigatoriedade a inúmeros preceitos já 

estabelecidos na DUDH, foram criados o Pacto Internacional relativo aos 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, também conhecidos como Pactos de 1966. Esses dois 

documentos ressaltam a importância de se reconhecer as necessidades 

especiais das crianças, bem como consagram a proteção contra a sua 

exploração. Verifica-se, até aqui, que a proteção internacional global se 
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restringia a um documento específico e a outros documentos gerais de 

proteção de direitos humanos
64

. 

 

Com a Declaração dos Direitos da Criança, todas as crianças, sem qualquer 

discriminação, passaram a ser detentoras de direitos, culminando, deste modo em uma 

“verdadeira alteração de paradigmas”, pois deixaram de ser objetos de proteção, tornando-se, 

a infância, qualquer que fosse a origem, um sujeito coletivo de direitos
65

. 

Tem-se, pois, que, com a Declaração dos Direitos da Criança de 1959, as crianças, 

englobadas em seu contexto as crianças e os adolescentes, tornaram-se sim, como dito 

alhures, sujeitos de direitos, o que lhes representou um grande salto na qualidade de seu 

tratamento, no entanto também careceu de coercibilidade, o que impedia a exigência de seu 

cumprimento por parte dos Estados-Partes, por qual motivo, em 1979, vinte anos depois, 

aprovou-se proposta para elaboração de um novo documento com força coercitiva, sendo este 

finalizado dez anos após, resultando na Convenção sobre os direitos da criança
66

. 

 

2.1.4. Convenção sobre os direitos da criança – 1989 

 

Dentre todos os instrumentos que tratam sobre os Direitos Humanos, a Convenção 

sobre os Direitos da Criança foi o que mais teve ratificações por parte dos países, totalizando, 

ao todo, 192 países
67

, não tendo sido ratificada somente pelos Estados Unidos e Somália. 

Em sua acepção técnica não há distinção entre crianças e adolescentes, considerando 

como criança todo aquele menor de 18 anos de idade: 

 

Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser 

humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 

antes
68

. 

 

Com a aprovação da Convenção reforçou-se ainda mais a ideia de vulnerabilidade da 

criança e houve, em âmbito internacional, o reconhecimento do menor como sujeito passivo 

de direitos, concluindo todo um processo de positivação de direitos da criança na esfera 
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internacional universal, necessitando, assim, de uma adaptação dos estados por meio de ações 

articuladas a este fim, conforme preleciona Valter Kenji Ishida: 

 

A Doutrina da Proteção Integral, originada através da referida Convenção 

orienta atendimento à criança e ao adolescente. Dessa forma, há necessidade 

de um conjunto articulado de ações por parte do Estado e da sociedade que 

vão desde a concepção de políticas públicas até a realização de programas 

locais de atendimento implementados por entidades governamentais ou não 

governamentais. Nesse contexto, crianças e adolescentes são sujeitos de 

direitos
69

. 

 

Completando o seu dizer, e citando Rossato e outros, Ishida ressalta, como 

anteriormente mencionado, que a origem, a essência da Doutrina da Proteção Integral ocorreu 

em 1959, com a Declaração sobre os Direitos da Criança, vindo, com a Convenção, 

solidificar-se internacionalmente: 

 

Cronologicamente, esse modo de respeito às crianças e aos adolescentes 

surgiu com a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959, através da 

Assembleia Geral da ONU. A efetivação desses direitos somente ocorreu, 

contudo, com a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, ou 

Convenção de Nova York
70

. 

 

Contudo, mesmo após a ratificação da Convenção por tantos países, houve, ainda, a 

necessidade de elaboração de outros instrumentos de tutela com a finalidade de conferir a ela 

a devida efetividade e maior garantia dos direitos infantis. 

 

É certo que a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU representou 

grande avanço no atinente à proteção dos direitos humanos de crianças, 

principalmente pela adoção da doutrina da proteção integral, por meio da 

qual esses seres humanos passaram a ser reconhecidos como sujeitos de 

direitos. Dentre os propósitos da Convenção, merecem destaque, neste 

momento, a proteção da criança contra várias formas de violência a que ela 

se encontra sujeita, como por exemplo, o seu comércio, a prostituição 

infantil e a pornografia infantil. 

Porém, não obstante haja essa proteção de seus direitos humanos, a ofensa 

aos direitos da criança é rotina e pode ser observada por todos no cotidiano. 

Não é possível desconsiderar a situação de vulnerabilidade dessas pessoas, 

nem mesmo que muitas delas sobrevivem com pouquíssimos recursos 

financeiros, afetivos, assistenciais etc., em total inobservância do princípio 

da prioridade absoluta (encampado pela nossa Constituição Federal, em seu 

art. 227, caput), em situação de mora da família, da sociedade e do 

Estado.Por isso, no cenário internacional, verificou-se a necessidade de 
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implementação de outras medidas e, principalmente, de ser a comunidade 

internacional alertada para o perigo decorrente da atuação de certas facções 

preocupadas em satisfazer a sua lascívia e outros interesses, em detrimento 

de outras pessoas desiguais e vulneráveis nessa atuação
71

. 

 

Tratam-se, tais instrumentos, dos Protocolos Facultativos sobre a Venda de Crianças, 

Prostituição Infantil e Pornografia Infantil e o Protocolo Facultativo sobre o Envolvimento de 

Crianças em Conflitos Armados, ambos de 2002, sendo que o controle de verificação de sua 

implementação se dava exclusivamente pela apresentação, por parte do Estado-Parte, de 

relatórios. Entretanto, formalizado em 2011, o texto do Terceiro Protocolo Facultativo 

possibilita que as crianças que não tiverem os seus direitos garantidos internamente, possam 

intentar, por intermédio de seus representantes legais, petições individuais
72

, servindo estas, 

também, de sistema de controle do cumprimento dos direitos humanos das crianças. 

O Terceiro Protocolo Facultativo entrou em vigência em abril de 2014, após a 

ratificação dos dez países seguintes: Albânia, Alemanha, Bolívia, Costa Rica, Eslováquia, 

Espanha, Gabão, Montenegro, Portugal e Tailândia
73

. 

Superada a questão, importante faz-se relatar que, ao contrário das Declarações 

anteriormente abordadas, tem-se que, na Convenção sobre os Direitos da Criança, a 

coercibilidade é tida como sua característica mais latente. Tendo, desta forma, atualmente 

como incontroverso que a Convenção é um documento internacional que tem como 

característica principal a coercibilidade, de modo que o seu cumprimento poderá ser exigido 

dos Estados Partes
74

. 

Datada do ano de 1989, a Convenção dos Direitos da Criança foi promulgada pelo 

Brasil em 21 de novembro de 1990. Contudo, imperioso é observar que tal data é posterior à 

vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

2.2. CÓDIGO DE MENORES E A DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR 

 

Em meados de 1924 foi implantado o Primeiro Juizado de menores do Brasil, tendo 

como juiz o Dr. José Cândido Albuquerque Mello Mattos, considerado, à época, o apóstolo da 

infância abandonada. É a ele que se deve o primeiro código menorista conhecido como 

                                                           
71

 CUNHA. Rogério Sanches; LÉPORE. Paulo Eduardo; ROSSATO. Luciano Alves. Op. cit. p. 53. 
72

 Ibid. p. 55. 
73

 FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). Novo instrumento legal dos direitos da 

criança fortalece o seu direito a ser ouvida. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/media_26579.htm>. Acesso em: 20 jul 2017. 
74

 REZENDE, Dailson Soares de; LÉPORE. Paulo; ROSSATO. Luciano Alves. Op. cit. p. 13. 



36 
 

Código Mello Mattos, datado de 1927 e que vigeu até a edição do Código de Menores de 

1979
75

. 

De cunho jurídico-assistencialista, o Código de Mello Mattos de 1927 tencionou 

consolidar e conferir base legal, por meio de assistência e proteção, a toda e qualquer ação 

referente aos menores abandonados, delinquentes ou em situação de o ser, declarando como 

objetivo e fins da lei: 

 

Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 

menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás 

medidas de assistencia e protecção contidas neste Codigo
76

. (redação 

original). 

 

Da leitura do artigo supracitado tem-se que a infância ficou caracterizada, no Código 

de Mello Mattos, por duas grandes vertentes: crianças abandonadas e crianças delinquentes, o 

que remete à doutrina de situação irregular que embasou toda a elaboração do código em 

questão, bem como, ainda, deu azo à própria Doutrina da Situação Irregular, doutrina esta 

trazida de forma expressa no código seguinte datado de 1979, o intitulado Código de 

Menores. 

O Código de Menores de 1979, que revogou o Código de Mello Mattos de 1927, foi o 

código aplicável às crianças e adolescentes que se encontravam em situação irregular. E é 

desta situação de fato que se originou a nomenclatura “Doutrina da Situação Irregular”. 

O objeto desta doutrina eram os menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade, 

mas não no sentido em que ela é entendida atualmente, mas especificamente aquelas que se 

amoldavam em seu conceito de situação irregular
77

, sendo esta, na prática, semelhante às 

realidades de abandono ou delinquência abrangidas pela legislação anterior. 
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Sobre esse contexto, Andréa Rodrigues Amin esclarece que o campo de atuação do 

Juiz de Menores se restringia ao binômio carência/delinquência, sendo que as demais questões 

que envolvessem crianças e adolescentes deveriam ser discutidas na Vara de Família e regidas 

pelo Código Civil: 

 

Não era uma doutrina garantista, até porque não enunciava direitos, mas 

apenas pré-definia situações e determinava uma atuação de resultados. Agia-

se apenas na consequência e não na causa do problema. 

 

E complementa: 

A tutela da infância, nesse momento histórico, caracterizava-se pelo regime 

de internações com quebra dos vínculos familiares, substituídos por vínculos 

institucionais. O objetivo era recuperar o menor, adequando-o ao 

comportamento ditado pelo Estado, mesmo que o afastasse por completo da 

família. A preocupação era correcional e não afetiva
78

. 

 

Arremata, Amin, concluindo que a Doutrina da Situação Irregular tornou-se a fase da 

criminalização da infância pobre, pois havia por parte do Estado uma consciência geral de que 

teria o dever de proteger os menores, mesmo que isso resultasse na supressão de suas 

garantias. 

Outrossim, não havia diferenciação etária entre crianças e adolescentes, sendo todos 

considerados menores quando não maiores de dezoito anos de idade. 

Em referência ao tema em tela, Antonio Cezar Lima da Fonseca, citado por Nucci, 

dispõe que:  

 

O Código de Menores, a rigor, ‘não passava de um Código Penal do Menor’, 

uma vez que suas normas tinham mais um caráter sancionatório do que 

protetivo ou assistencial. Trouxe consigo a ‘Doutrina do Menor em Situação 

Irregular’, quando poucas foram as modificações; era o tempo do ‘menor’, 

do ‘menor abandonado’, do ‘menor delinquente’, expressões que 

estigmatizavam crianças e adolescentes e que ainda hoje albergam uma 

espécie de ranço, quando se ouve dizer: ‘ele é de menor’. Nessa fase o juiz 

não julgava o menor, apenas definia a ‘situação irregular’ aplicando medidas 

terapêuticas
79

. 
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Para os termos da lei considerava em situação irregular o menor que: se encontrava em 

situação de pobreza, o menor que fosse vítima de maus tratos, em “perigo moral” devido 

encontrar-se em local contrário aos bons costumes, ou explorar essa atividade, privado de 

representação ou assistência legal, com “desvio de conduta” e autor de infração penal
80

. 

 

Apesar das diversas medidas de assistência e proteção previstas pela lei para 

regularizar a situação dos menores, a prática era de uma atuação segregatória 

na qual, normalmente, estes eram levados para internatos ou, no caso de 

infratores, institutos de detenção mantidos pela Febem. Inexistia 

preocupação em manter vínculos familiares, até porque a família ou a 

falta dela era considerada a causa da situação irregular (sem destaque no 

original). 

Em resumo, a situação irregular era uma doutrina não universal, restrita, de 

forma quase absoluta, a um limitado público infantojuvenil.  

Segundo José Ricardo Cunha, “os menores considerados em situação 

irregular passam a ser identificados por um rosto muito concreto: são os 

filhos das famílias empobrecidas, geralmente negros ou pardos, vindos do 

interior e das periferias”.  

Não era uma doutrina garantista, até porque não enunciava direitos, mas 

apenas predefinia situações e determinava uma atuação de resultados. Agia-

se apenas na consequência e não na causa do problema, “apagando-se 

incêndios”. Era um Direito do Menor, ou seja, que agia sobre ele, como 

objeto de proteção e não como sujeito de direitos. Daí a grande dificuldade 

de, por exemplo, exigir do Poder Público construção de escolas, atendimento 

pré-natal, transporte escolar, direitos fundamentais que, por não encontrarem 

previsão no código menorista, não eram, em princípio, passíveis de tutela 

jurídica
81

. 

 

Sob a sua égide, a restrição da liberdade e a retirada da família eram práticas comuns, 

sendo que essas decisões eram tomadas pelo melhor entendimento do juiz, enquanto que, 

atualmente, com a Doutrina da Proteção Integral, a retirada da criança da família natural é 

medida excepcional, podendo ocorrer somente nas situações previstas em lei. 

Finalmente, nessa fase, as crianças passaram a ser objetos de tutela, porém sob uma 

perspectiva assistencialista, já que a doutrina da situação irregular as tinham como objetos de 

proteção
82

, contudo, sem conferir-lhes, direitos. Ou seja, eram apenas sujeitos passivos frente 

à esfera estatal. 
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2.2.1. Características da doutrina da situação irregular 

 

 

A fim de se contrastar as diferenças existentes entre a doutrina da situação irregular e a 

atual doutrina da proteção integral, que será abordada adiante, far-se-á o apontamento de suas 

principais características. 

E, neste sentido, tem-se que sob a égide da doutrina da situação irregular havia apenas 

a aplicação de medidas de recuperação, ou seja, sua atuação somente teria início quando 

verificados o cometimento de atos e comportamentos desviantes e, conforme os ensinamentos 

de Luciano Rossato, ainda que estes não fossem considerados crimes quando praticados por 

adultos, sendo permitindo extrair, deste modo, que a sua aplicabilidade não se daria ante a 

mera ameaça de lesão, de modo a prevenir a sua ocorrência, mas apenas na efetiva lesão 

ensejadora da situação considerada como irregular.  

Outra marcante característica é a sua abrangência relativa, ou seja, o seu campo de 

atuação era restrito aos menores que se encontravam na situação irregular, e não a todas as 

crianças indistintamente, pois não visava à proteção, mas apenas a repressão específica 

daqueles que estivessem em situação irregular, caracterizando-se, por este motivo, como 

discriminatória, já que as mesmas atitudes quando praticadas por adolescentes de famílias 

abastadas não ensejariam a aplicação da norma, visto que estes não eram, por não se 

amoldarem nas hipóteses expressas na lei, considerados em situação irregular. Era 

considerado também em situação irregular o menor que não tivesse o seu sustento 

adequadamente provido pelos pais, culminando na possibilidade de afastamento das crianças 

pela impossibilidade financeira dos pais e, de forma mais absurda, independentemente de tal 

condição ser involuntária ou não
83

. 

Ante o exposto, verifica-se que a atuação do Código de Menores, ao atuar apenas de 

modo repressivo, e não preventivo, não agia na promoção dos direitos da criança como 

pretendido atualmente. 

No mais, considerando ainda que à época sequer a criança era possuidora de direitos, 

mas meros objetos de proteção, infere-se que a intenção legal não era a proteção, o bem estar 

da criança ou do adolescente em si, mas apenas tirar do campo de visão social aqueles que 

não se encaixavam nos padrões sociais e comportamentais considerados como regulares, 

tendo em vista que quem se amoldava à irregularidade eram somente as crianças pobres, os 

chamados menores, e os que não se amoldavam a ela eram socialmente vistas como crianças. 

                                                           
83

 ALVES, Luciano. Op. cit. 



40 
 

Pertinentes à época, manchetes como: “menor assalta criança” mostram-se suficientes para 

diferenciar facilmente quem era quem. 

 

  



41 
 

3. A PROTEÇÃO DA CRIANÇA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

A proteção da criança na Constituição Federal de 1988 encontra-se insculpida em seu 

artigo 227, o qual contém verdadeira declaração de direitos sobre a criança e o adolescente. 

 

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
84

. 

 

Este artigo inaugura em nosso ordenamento jurídico a chamada “Doutrina da Proteção 

Integral”, a qual estabelece às crianças e aos adolescentes não só a tutela estatal, mas também 

os tornam sujeitos de direito, imputando o dever de assegurar a sua observância à família, à 

sociedade e ao Estado, em corresponsabilidade. 

Ante essa imputação específica de direitos aos que se encontram nesse período da 

vida, tem-se que, além de todos os direitos fundamentais inerentes a toda pessoa humana, as 

crianças e os adolescentes possuem uma proteção a mais prevista na Carta Magna, conforme 

Nucci preceitua: 

 

As crianças e adolescentes possuem os mesmos direitos fundamentais dos 

adultos, que são maximizados pela proteção integral. Logo, essa proteção 

nada mais é do que um complemento fortificador; jamais excludente de 

direitos
85

. 

 

A previsão de atenção diferenciada se dá pela condição específica de pessoas em 

desenvolvimento na qual se encontram, decorrendo desta a necessidade de, além desse plus de 

direitos e proteção, buscar a sua efetivação com absoluta prioridade quando face a outras 

pessoas que não se encontram nesse mesmo período. 

A observância dessa prioridade na busca da efetivação desses direitos dá origem a 

outro princípio norteador da tutela jurídica em questão, denominado “Princípio da Prioridade 

Absoluta”, e que encontra previsão constitucional no mesmo artigo 227 retrocitado. 

                                                           
84

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Op. cit. 
85

 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: em busca da Constituição 

Federal das crianças e dos adolescentes. Op.cit. p. 46. 



42 
 

Pode-se dizer que, em âmbito interno, foi com a promulgação da Constituição que 

esses direitos passaram a ser expressamente garantidos, incluindo agora, além dos pais ou 

responsáveis, o Estado e a sociedade como sujeitos garantidores, já que, anteriormente a ela, 

não era o que ocorria. 

 

Historicamente a faixa etária da primeira infância tendeu a ter privilégios 

residuais, ínfimos, uma vez que o Poder Público não volvia seus olhos para 

as crianças do país, deixando o cuidado com os menores exclusivamente a 

cargo dos genitores
86

. 

 

A vigência da atual Constituição ensejou no rompimento com a Doutrina da Situação 

Irregular e como consequência resultou em duas grandes mudanças, quais sejam, a ocorrida 

no âmbito social, pelo atendimento municipalizado das ações e aquela ocorrida no âmbito 

jurídico, pela solução dos conflitos em torno dos direitos violados e ameaçados. 

 

Com ela, constrói-se um novo paradigma para o direito infantojuvenil. 

Formalmente, sai de cena a Doutrina da Situação Irregular, de caráter 

filantrópico e assistencial, com gestão centralizadora do Poder Judiciário, a 

quem cabia a execução de qualquer medida referente aos menores que 

integravam o binômio abandono-delinquência. 

Em seu lugar, implanta-se a Doutrina da Proteção Integral, com caráter de 

política pública. Crianças e adolescentes deixam de ser objeto de proteção 

assistencial e passam a titulares de direitos subjetivos. Para assegurá-los é 

estabelecido um sistema de garantia de direitos, que se materializa no 

Município, a quem cabe estabelecer a política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente, por meio do Conselho Municipal de Direito da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), bem como, numa cogestão com a 

sociedade civil, executá-la. 

Trata-se de um novo modelo, democrático e participativo, no qual família, 

sociedade e Estado são cogestores do sistema de garantias que não se 

restringe à infância e juventude pobres, protagonistas da doutrina da situação 

irregular, mas sim a todas as crianças e adolescentes, pobres ou ricos, 

lesados em seus direitos fundamentais de pessoas em desenvolvimento 

Novos atores entram em cena: a comunidade local, por meio dos Conselhos 

Municipal e Tutelar; a família, cumprindo os deveres inerentes ao poder 

familiar; o Judiciário, exercendo a função judicante; o Ministério Público 

como um grande agente garantidor de toda a rede, fiscalizando seu 

funcionamento, exigindo resultados, assegurando o respeito prioritário aos 

direitos fundamentais infantojuvenis estabelecidos na Lei Maior 
87

. 

 

Os direitos declarados fundamentais servem como uma limitação e controle dos 

abusos do próprio Estado e de suas autoridades constituídas, bem como declaração de 

prestações positivas a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana, incidindo, 
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igualmente esta compreensão, sobre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, os 

quais gozam de um especial sistema de garantias de direitos
88

. 

A título de complementação, interessante pontuar que após a Emenda Constitucional 

nº 65 de 13 de julho de 2010, essa declaração de direitos passou a ter também como titulares 

não só a criança e o adolescente, mas também a figura do jovem, prevendo a eles a criação de 

um estatuto próprio. Denominado de “Estatuto da Juventude” e instituído pela Lei nº 12.852, 

de 5 de agosto de 2013, essa lei dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes 

das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE
89

. 

 

3.1. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL – O MENOR COMO SUJEITO DE 

DIREITOS 

 

Na esfera internacional, a Doutrina da Proteção Integral é originária da Declaração 

sobre os Direitos da Criança e solidificou-se com a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança. 

As recomendações contidas nas declarações internacionais constituíram-se como 

influências externas determinantes para a transição da doutrina da situação irregular para a 

doutrina ora vigente. 

Sobre o tema, Valter Kenji Ishida ensina que essa doutrina é baseada no 

reconhecimento de direitos especiais e específicos a todas as crianças e adolescentes, a qual se 

constitui em uma nova forma de pensar, com o escopo de efetivação dos direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, enfatizando que:  

 

A CF, em seu art. 227, afastou a doutrina da situação irregular e passou a 

assegurar direitos fundamentais à criança e ao adolescente. Tratou na 

verdade de uma alteração de modelos, ou de forma de atuação
90

. 

. 

 

Muito embora a Doutrina da Proteção Integral tenha surgido em 1959 com a 

Declaração, sua entrada no ordenamento jurídico pátrio somente se deu com a promulgação 

da Constituição de 1988, no artigo acima referido. 
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Tem-se, assim, que foi por esta doutrina que crianças e adolescentes passaram a ser 

considerados sujeitos de direitos e não mais objetos de proteção, inferindo-se, por mais óbvio 

que se pareça, que crianças e adolescentes possuem os mesmos direitos que os adultos, além 

de outros que lhes são próprios por se encontrarem em uma situação peculiar de 

desenvolvimento, e por isso necessitarem de uma atenção prioritária do Estado. 

São, portanto, conforme bem esclarece Antonio Carlos Gomes da Costa, pessoas 

diferenciadas dos adultos, não obstante possuam os mesmos direitos: 

 

Cada fase do desenvolvimento deve ser reconhecida como revestida de 

singularidade e de completude relativa, ou seja, a criança e o adolescente não 

são seres inacabados, a caminho de uma plenitude a ser consumada na idade 

adulta, enquanto portadora de responsabilidades pessoais, cívicas e 

produtivas plenas. Cada etapa é, à sua maneira, um período de plenitude que 

deve ser compreendida e acatada pelo mundo adulto, ou seja, pela família, 

pela sociedade e pelo Estado. A consequência prática de tudo isto reside no 

reconhecimento de que crianças e adolescentes são detentores de todos os 

direitos que têm os adultos e que sejam aplicáveis à sua idade e mais direitos 

especiais, que decorrem precisamente do seu estatuto ontológico próprio de 

‘pessoa em condição peculiar de desenvolvimento
91

. 

 

Trata-se de princípio exclusivo do âmbito da tutela jurídica da criança e do 

adolescente. 

 

Significa que, além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora todas 

as garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e os 

adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa e indisponível 

tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera, ao menos durante a 

fase de seu amadurecimento
92

. 

 

Conclui-se, pois, que, em seara infraconstitucional, a Doutrina da Proteção Integral da 

criança e do adolescente está consubstanciada em cada dispositivo do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, já que o seu nascimento, conforme redação de seu artigo primeiro, foi 

justamente com o fito de regulamentá-la: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à 

criança e ao adolescente”. 

A integralidade de sua proteção pode ser vista quando o Estatuto busca abarcar todas 

as esferas das necessidades da pessoa humana a fim de facultar-lhe o pleno desenvolvimento: 
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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 

(sem destaques no original). 

 

Infere-se, ainda do artigo 3º, que a proteção é dita integral ante sua abrangência 

alcançar todas as crianças e os adolescentes, desvinculando-se da doutrina anterior que visava 

crianças e adolescentes que se encontravam em situações específicas por ela previstas: 

 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação 

familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 

condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, 

ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie 

as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem (sem destaque no 

original). 

 

Ante a elevação à condição de sujeitos de direitos, a ampliação de seu campo de 

atuação e o reconhecimento de sua especial condição de pessoa em desenvolvimento, o 

Estatuto, em conformidade com os documentos internacionais e com a própria Constituição, 

com o fito de promover e efetivar a Doutrina agora estatuída, conferiu-lhes ainda a prioridade 

destes direitos quando em conflito com outros que não se encontram na mesma condição 

especial. 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

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 (sem destaques no original). 

 

Arremata-se, portanto, que a proteção integral é o princípio da dignidade da pessoa 

humana que, em conjugação com o princípio da prioridade absoluta, é elevado a nível 

superior quando confrontado com idêntico cenário em relação aos adultos, sendo esta 
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elevação resultante do reconhecimento de condição especial de fragilidade e dependência do 

outro para possibilitar o seu desenvolvimento de forma mais plena possível. 

Por derradeiro, no intuito de melhor evidenciar a diferença entre a Doutrina da 

Proteção Integral e a Doutrina da Situação Irregular, brilhante é a colocação de Edson Sêda a 

seguir transcrita: 

 

Antes da doutrina da proteção integral trazida ao ordenamento jurídico 

brasileiro pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto de 1990, vigorava a 

doutrina da situação irregular. Na doutrina da situação irregular, a criança 

desprotegida, juridicamente rotulada de menor, é que era percebida, vista, 

considerada, conceituada como em situação irregular. 

Na doutrina da proteção integral, hoje em vigor, quem está em situação 

irregular é quem ameaça e viola os direitos de quem tem direito à proteção
93

. 

  

Conclui-se, pois, ante todo o exposto no presente capítulo, que a Doutrina da Proteção 

Integral foi a responsável por promover a ruptura, em nosso ordenamento jurídico, com a 

Doutrina da Situação Irregular, prescrevendo em seu conteúdo os direitos e a proteção a eles, 

bem como os meios necessários a sua efetivação e promoção, adequando-se aquilo que já 

previa os documentos internacionais, quais sejam, a Declaração dos Direitos da Criança, de 

1959, e a Convenção sobre Direitos da Criança, de 1989, dos quais inclusive o Brasil já era 

signatário à época da vigência do Código de Menores de 1979, mas que, como visto 

anteriormente, este não reconhecia como sujeito de direitos a criança e o adolescente. 

Com a promulgação e vigência da Constituição em 1988, abriu-se caminho para a 

instituição de um código agora protetivo e próprio aos seus sujeitos, qual seja, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, estabelecendo princípios próprios, bem como toda uma rede de 

proteção na busca de sua efetivação e a constituição de um sistema de garantias com autores e 

instrumentos específicos à sua observância, e os quais serão objetos de melhor análise no 

capítulo seguinte. 
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4. A PROTEÇÃO À CRIANÇA NO ECA 

 

 

As normas inauguradas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente tencionam à 

proteção de direitos fundamentais da criança e do adolescente. 

Almejando a concretização dessa proteção, o Estatuto constituiu-se de um 

microssistema jurídico, criando mecanismos de amparo e proteção à criança e ao adolescente 

e garantindo-lhes instrumentos efetivos de defesa
94

. 

A denominação de microssistema dada ao Estatuto é devida ao fato de esse haver 

elencado em sua Parte Geral os direitos fundamentais da criança e do adolescente, 

reafirmando na lei infraconstitucional a doutrina da proteção integral. Já em sua parte especial 

instituiu regras administrativas baseadas no poder de polícia, bem como os instrumentos para 

a garantia da efetivação desses direitos fundamentais da criança e do adolescente
95

. 

Postulando a observância do princípio norteador da proteção integral, o Estatuto 

estabeleceu que essa proteção deverá se dar de forma prioritária, constituindo-se no princípio 

da prioridade absoluta: 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária
96

. 

 

Outrossim, como de se esperar, o Estatuto trouxe consigo mudanças significativas: 

 

 (...) Com o antigo direito, também eram considerados em ‘situação 

irregular’ tantos os ‘menores’ que eram violados em seus direitos, como os 

que violavam os direitos alheios. E o elenco de medidas aplicáveis pelo 

magistrado não diferiam entre um caso e outro. (...) Agora as medidas a 

serem aplicadas são de dois tipos. Um para crianças e adolescentes vítimas e 

outro, bem diverso para os que fazem vítimas. Ou seja, o que é desrespeitado 

em sua cidadania é tratado pela Justiça de um jeito; os que desrespeitam a 

cidadania alheia, de forma apropriadamente diversa
97

”. 
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Porém, mesmo nos dias atuais, a implementação integral do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ainda representa um desafio para todos os envolvidos e comprometidos em 

garantir a concretização dos direitos da população infanto-juvenil, incluído, portanto, nesse 

mesmo contexto, o desafio da observância pela proteção àqueles que se encontram na 

primeira infância. 

 

4.1. O CONCEITO JURÍDICO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

A definição legal de criança e de adolescente adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro está previsto no artigo 2º da lei 8069/60, assim descrito: “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 idade98”. 

 

Essa distinção possui relevância prática tanto no que concerne às medidas 

socioeducativas quanto à colocação em família substituta: é que a criança 

infratora não pode sofrer medida socioeducativa, apenas medida de proteção 

(art. 101), enquanto o adolescente infrator se submete a medida 

socioeducativa (art. 112). Da mesma forma, para fins de adoção, o 

adolescente deve necessariamente ser ouvido (art. 45, § 2°). É de se notar 

que a Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que criança é toda 

pessoa menor de 18 anos (art. 1.°), salvo se a maioridade for alcançada antes 

pela lei do país, não fazendo distinção entre criança e adolescente como faz 

o ECA
99

. 

 

Deste modo, será considerada criança a pessoa que possuir até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente, aqueles que se encontram na idade entre doze e dezoito anos de 

idade incompletos. 

Por conseguinte, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente não faz tal 

distinção técnica, considerando criança todo ser humano menor de 18 anos de idade. 

 

Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser 

humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 

antes
100

. 
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Há, assim, o enquadramento da lei nacional àquilo que estabeleceu a Convenção, haja 

vista tal catalogação não reduzir o seu alcance de proteção. 

 

4.2. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

No sistema jurídico brasileiro, as crianças e os adolescentes gozam de todos os direitos 

fundamentais garantidos à pessoa humana, tanto aqueles reconhecidos pelo direito interno 

brasileiro quanto os previstos nos tratados internacionais de que o Brasil faz parte. Além 

disso, gozam da proteção integral de que trata o próprio ECA
101

. 

Assim, em conformidade com o Estatuto retro mencionado, os direitos fundamentais 

das crianças e dos adolescentes podem ser assim elencados: direito à vida e à saúde; direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade; direito à convivência familiar e comunitária; direito à 

educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; e direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho
102

. 

Ademais, considerando que os direitos das crianças e dos adolescentes inserem-se, de 

forma una, na categoria de direitos humanos, ou seja, carregam a qualidade de serem 

indivisíveis entre si, o desrespeito a qualquer um deles acarreta na violação de todos eles. 

Sobre o assunto Flávia Piovezan sintetiza que: 

 

A caracterização dos direitos das crianças e dos adolescentes como direitos 

humanos realça a inalienabilidade desses direitos e compromete o Estado, 

tanto no âmbito interno quanto internacional, a respeitá-los, defendê-los e 

promovê-los. Tendo em vista que os mais recentes instrumentos 

internacionais de direitos humanos frisam a indivisibilidade entre os direitos 

civis, políticos, econômicos, culturais e sociais, ao considerarem-se os 

direitos das crianças e dos adolescentes como direitos humanos, eles devem 

ser garantidos em seu conjunto, sob uma perspectiva integral. Isso implica 

que o desrespeito a qualquer direito faz com que todos os direitos humanos, 

de um modo ou de outro, sejam violados, já que estão interligados e a 

garantia de um direito pressupõe a garantia dos demais direitos humanos
103

. 

 

Nesse sentido, reafirmando o que preceitua a Constituição, o artigo 3º do Estatuto em 

tela estabeleceu que: 

 

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 
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facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade
104

. 

 

Resta claro, portanto, que os documentos protetivos, seja de cunho nacional ou 

internacional, reconhecem e estabelecem a universalidade e a indivisibilidade de todos os 

direitos que possui uma pessoa adulta, que faz jus, esta, ante sua única condição de pessoa 

humana, e fundamentada exclusivamente na sua dignidade de pessoa humana, a todas as 

crianças e adolescentes, reservando-lhes, contudo, no âmago de facultar-lhes e facilitar-lhes o 

pleno desenvolvimento de suas capacidades físicas, mentais, morais, espirituais e sociais, 

direitos especiais. 

 

Os direitos especiais reconhecidos às crianças e aos adolescentes decorrem 

de sua peculiar condição de ser humano em desenvolvimento. Como 

consequência, o Estado e a sociedade devem assegurar, por meio de leis ou 

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 

o pleno desenvolvimento das capacidades físicas, mentais, morais, 

espirituais e sociais, cuidando para que isso se dê em condições de liberdade 

e de dignidade
105

. 

 

Deste rol de direitos fundamentais extraem-se alguns princípios norteadores dos 

direitos infantis. E, com a especificidade de se elencar aqueles de maior relevância e 

direcionamento à infância, tendo em vista a presente abordagem temática ser voltada ao 

período denominado como primeira infância, abordar-se-á, a seguir, os mais importantes. 

 

4.3. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS DIREITOS DA CRIANÇA NO ECA 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um microssistema, assim denominado por 

ser constituído de tipos penais, princípios interpretativos, normas de direito administrativo, 

regras processuais e política legislativa
106

. Deste modo, considerando possuir em seu bojo 

tanto regras quanto princípios, far-se-á, acerca destes, nas lições de Luís Roberto Barroso, e 

introdutoriamente, breve distinção. 

 

Princípios são normas que contêm “exigências de justiça ou equidade ou 

alguma outra exigência de moralidade”. Ao contrário das regras, eles não se 

aplicam na “modalidade tudo ou nada”, e em certas circunstâncias podem 

não prevalecer devido à existência de outras razões ou princípios que 
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apontem para uma direção diferente. Os princípios têm uma “dimensão de 

peso” e quando eles colidem é necessário considerar a importância 

específica de cada um deles naquela situação concreta
107

.  

 

Nesse sentido, para Celso Antônio Bandeira de Mello, violar um princípio é algo 

muito mais grave do que violar uma norma: 

 

(...) violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 

qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório mas a todo sistema de comandos. É a 

mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o 

escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a 

seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com 

ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda estrutura nelas 

esforçada
108

. 

 

A finalidade desses princípios é a de assegurar os direitos fundamentais da criança e 

do adolescente. 

No que pertine ao direito menoristas, dentre os princípios que norteiam todo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Rossato, Lépore e Cunha utilizam a classificação que divide, de 

forma didática, dois deles como sendo metaprincípios, pois extraídos da própria Constituição, 

sendo estes: a proteção integral e a prioridade absoluta
109

, e outros dez, como sendo os 

princípios destes derivados, sendo eles: a condição da criança e do adolescente como sujeitos 

de direitos, a responsabilidade primária e solidária do poder público, a privacidade, a 

intervenção precoce, a intervenção mínima, a proporcionalidade e atualidade, a 

responsabilidade parental, a prevalência da família, obrigatoriedade da informação e a oitiva 

obrigatória e participação
110

. 

Esses autores dispõem ainda que o interesse superior da criança e do adolescente por 

ser preconizado em vários documentos internacionais estaria num campo distinto do desses 

princípios, tratando-se, pois, de postulado normativo, em adesão à classificação proposta pelo 

jurista Humberto Ávila, o qual leciona que os postulados normativos não prescrevem 
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comportamentos imediatos, mas sim modos de raciocínio e argumentação relativamente a 

normas que indiretamente prescrevem comportamentos
111

. 

 

Nesse sentido, sempre que for necessário, o postulado normativo do 

interesse superior da criança será acionado, servindo como norte para a 

aplicação de todos os princípios e regras referente ao direito da criança e do 

adolescente. Ele apresenta-se como um exame de razoabilidade quanto à 

aplicação de uma ou outra norma jurídica, ou quanto à não aplicação de 

normas positivas, sempre com o objetivo de garantia do melhor interesse da 

pessoa em desenvolvimento
112

. 

 

Já, de modo agora mais objetivo, Amin prescreve que três são os princípios gerais e 

orientadores de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, quais sejam: o princípio da 

prioridade absoluta, o princípio do melhor interesse e, por fim, o princípio da 

municipalização. E, a par dos gerais, haveria os princípios específicos a certas áreas de 

atuação ou que respeitam a institutos próprios
113

. 

Acrescenta ainda que, assim como as regras, os princípios também são espécies de 

normas, sendo o Estatuto constituído por ambos: 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um sistema aberto de regras e 

princípios. As regras nos fornecem a segurança necessária para delimitarmos 

a conduta. Os princípios expressam valores relevantes e fundamentam as 

regras, exercendo uma função de integração sistêmica, são os valores 

fundantes da norma. 

 

Neste sentido, arremata que no campo do direito infanto-juvenil brasileiro, ambos, 

regras e princípios, concretizam a doutrina da proteção integral, que seria esta uma espécie de 

espelho do princípio da dignidade da pessoa humana para as crianças e os adolescentes. Ou 

seja, todos os princípios norteadores do Estatuto possuem como propósito um mesmo fim: dar 

luz à doutrina da proteção integral. 

Feitas as colocações introdutórias, passar-se-á, a seguir, às pontuações específicas de 

alguns princípios tidos, de modo oportuno, como sendo os mais importantes e assim 

considerados ante a proteção infantil e com o direcionamento específico ao âmbito da 

primeira infância, a qual constitui o objeto deste trabalho. 
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4.3.1. Princípio da prioridade absoluta 

 

Trata-se de princípio constitucional estabelecido em seu artigo 227, bem como 

estatutário, com previsão nos artigos 4º e 100, parágrafo único, II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, respectivamente: 

 

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
114

. 

 

A prioridade consiste no reconhecimento de que a criança e o adolescente são o futuro 

da sociedade e, por isso, devem ser tratados com absoluta preferência em quatro aspectos 

positivados no parágrafo único do art. 4º.
115

: 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

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. 

 

Esses dispositivos, constitucional e legal, estabelecem a primazia em favor das 

crianças e dos adolescentes em todas as esferas de interesse. Amin esclarece que, em razão 

dessa primazia estabelecida, seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo, social ou 

familiar, o interesse infanto-juvenil deverá sempre preponderar. Não comportando, 

consequentemente, indagações ou ponderações sobre qual o interesse a tutelar em primeiro 

lugar quando em tomadas de decisões, já que a escolha foi realizada pela própria nação por 

meio do legislador constituinte. 

Por conseguinte, complementa: 
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Assim, se o administrador precisar decidir entre a construção de uma creche 

e de um abrigo para idosos, pois ambos são necessários, obrigatoriamente 

terá de optar pela primeira. Isso porque o princípio da prioridade para os 

idosos é infraconstitucional, estabelecido no art. 3º da Lei n. 10.741/2003, 

enquanto a prioridade em favor de crianças é constitucionalmente 

assegurada, integrante da doutrina da proteção integral. 

À primeira vista, pode parecer injusto, mas aqui se tratou de ponderar 

interesses. Ainda que todos os cidadãos sejam iguais, sem desmerecer 

adultos e idosos, quais são aqueles cuja tutela de interesses mostra-se mais 

relevante para o progresso da nossa sociedade, da nossa nação? Se 

pensarmos que o Brasil é “o país do futuro” - frase de efeito ouvida desde a 

década de 1970 - e que este depende de nossas crianças e jovens, torna-se 

razoável e até acertada a opção do legislador constituinte
116

. 

 

Tem-se, assim, que a prioridade prevista da tutela aos direitos da criança e do 

adolescente em relação aos demais indivíduos justifica-se em razão da posição de 

vulnerabilidade em que se encontram. 

Dessa forma, conclui-se que as questões do direito da infância não podem ser tratadas 

de forma alternativa, descabendo qualquer relativização em sua atuação, isto é, contra um 

direito fundamental da criança e do adolescente o Estado não pode opor restrições como a 

reserva do possível
117

 
118

, como ocorre em outras áreas, em razão da prioridade absoluta. 

 

4.3.2. Princípio do melhor interesse  

 

O princípio do melhor interesse permite a interpretação da lei não de maneira formal, 

mas de forma discricionária, em função do caso concreto na busca desse melhor interesse, 

sendo que este, muitas vezes, poderá não coadunar com o interesse efetivo da criança ou do 

adolescente. 

 

O princípio do melhor interesse da criança é o corolário da doutrina da 

proteção integral, inaugurada pela Constituição de 1988. Tal doutrina prega 

que a criança, o adolescente, bem como seus direitos, devem ser protegidos, 

além de garantir-lhes as mesmas prerrogativas que cabe aos adultos. O dever 

de proteção não se limita ao Estado, mas também à sociedade e à família, 

conforme determina o art. 227 da Carta Constitucional, constituindo-se, 

destarte, um dever social. Sua condição prioritária deve-se ao fato de serem 
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pessoas em desenvolvimento, cuja personalidade deve ser protegida e 

promovida mediante o exercício dos direitos fundamentais
119

. 

 

Assim, a ideia de superior interesse é uma ideia de equidade que permite a 

flexibilização da lei em prol de um resultado mais adequado ao caso concreto
120

. 

 

Em outra oportunidade, afirmamos que a proposta de se reconhecer, nos 

documentos internacionais, a proteção especial para a infância já aparece na 

Declaração de Genebra de 1924, onde foi declarada a “necessidade de 

proclamar à criança uma proteção especial”. Por sua vez, a Declaração 

Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948 destaca, para a 

criança, “o direito a cuidados e assistência especiais”. 

Coube à Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 determinar 

que “a criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e 

serviços, a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa 

desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma 

saudável e normal, assim como em condições de liberdade e que se atenderá 

será o interesse superior da criança”. 

Por sua vez, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989 teve 

papel fundamental na confirmação e alargamento deste princípio. Ratificada 

pelo Brasil através do Decreto 99.710/90, destaque-se, em sua tradução 

oficial o que dispõe o artigo 3.1: “todas a ações relativas às crianças, levadas 

a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 

primordialmente, o interesse maior da criança”
121

. 

 

Trata-se, portanto, de princípio orientador direcionado tanto para o legislador quanto 

para o aplicador, determinando a primazia das necessidades da criança e do adolescente como 

critério de interpretação da lei, deslinde dos casos concretos ou mesmo para elaboração de 

regras futuras. Assim, quando da análise de um caso concreto, deverá haver a aplicação do 

princípio do melhor interesse, como princípio garantidor do respeito e observância aos 

direitos fundamentais dos quais são possuidores as crianças e adolescentes
122

. 

 

4.3.3. Princípio da municipalização 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 houve a descentralização das ações 

governamentais na área da assistência social, conforme art. 204, I da CF/88. 
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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
123

; 

 

Seguindo essa linha de raciocínio o Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz em 

seu art. 88, I que: “Art. 88 São diretrizes da política de atendimento: I – municipalização do 

atendimento (...)”124. 

A razão para se estabelecer a municipalização como atuante primeira dessas ações se 

justifica ante o fato de que o mais amplo atendimento das necessidades específicas de cada 

região se dará de forma mais satisfatória quando realizado por aquele que se encontra mais 

próximo dos problemas existentes e, presume-se com isso, conhecer melhor das causas que a 

eles deram existência e, face esse contato mais imediato, presumir-se uma maior 

probabilidade na sua resolução se por estes intermediados
125

. 

No mesmo raciocínio Amin vai além, ponderando que, de modo geral, eventual risco 

social ou mesmo familiar a que submetidos crianças e adolescentes são decorrentes das 

mazelas produzidas pelo próprio meio em que vivem, cabendo, portanto, a este mesmo meio 

resolvê-lo e, principalmente, evitá-lo. Arrematando, em interessante comparação, o princípio 

e situação em questão ao princípio da responsabilidade civil que preconiza que aquele que dá 

causa a um dano tem o dever de repará-lo
126

 
127

. 

 

4.3.4. Princípio da participação popular 

 

De suma importância é o princípio da participação popular na política de atendimento 

à criança e ao adolescente. Considerando que a sociedade civil teve relevante participação 
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quando da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e das disposições nele constantes, 

é também por meio dela que a efetivação da lei em muito depende, e espera. 

Com fundamentação no artigo 227, §§ 3° e 7°, c/c o art. 204, II, da CF, esse princípio 

visa assegurar a participação da população, por meio de suas organizações representativas, na 

formulação das políticas públicas bem como no controle das ações em todos os níveis 

relacionados à infância e à juventude
128

. 

Nesse diapasão tem-se que, a participação popular na busca da efetividade e garantia 

desses direitos dar-se-á tanto em âmbito jurisdicional quanto na esfera das políticas públicas, 

já que a sociedade é tida como legitimada da sociedade civil organizada para a provocação da 

tutela jurisdicional em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, bem como foi chamada 

constitucionalmente a atuar frente aos interesses das crianças e adolescentes na formulação, 

controle e execução de políticas públicas
129

. 

 

Essa participação da comunidade organizada na defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes reforça a noção de proteção integral deles e, penso, 

deriva também da peculiar condição de pessoa humana em desenvolvimento, 

pela faceta de maior vulnerabilidade que ela traz em si, mas, sobretudo, pela 

faceta de força potencial de transformação da realidade para redução das 

desigualdades sociais, ligadas ao principio fundante da dignidade humana e 

aos objetivos fundamentais da Republica referidos no artigo 3º da 

Constituição Federal 
130

 
131

. 

 

4.3.5. Princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento 

 

Por este princípio reconhece-se que crianças e adolescentes são sujeitos em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social e por isso merecedores de uma proteção especial ante suas 

necessidades especiais, carecendo de apoio externo para que seus direitos fundamentais 

possam se efetivar
132

. 
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O destinatário do direito da infância e da juventude é a criança e o 

adolescente, ou seja, alguém que está vivenciando um processo de formação 

e de transformação física e psíquica. 

As condições que a família, a sociedade e o Estado tiverem ofertado a esse 

sujeito serão marcantes na sua formação, motivo pelo qual toda e qualquer 

medida a ser aplicada a ele deverá considerar que o destinatário da norma é 

um sujeito especial de direito que está vivenciando um momento mágico e 

único, próprio de quem está em pleno processo de formação
133

. 

 

Destarte, considerando que a pretensão de todos os princípios dos direitos infanto-

juvenis é dar base à proteção que reclama a sua peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento, visando ser esse desenvolvimento da forma mais plena possível, é crível 

inferir que a sua formação deficitária ante a inobservância de seus preceitos acarretará em 

uma violação generalizada, já que, entre eles, há um encadeamento, não se bastando de forma 

isolada, sendo, portanto, um meio destinado a determinado fim, e não o fim em si. 

De mesmo argumento, corroborando com a contextualização retro mencionada, 

Martha de Toledo Machado aduz que “não há direitos da personalidade em sua plenitude sem 

a preexistência da personalidade humana formada como tal” 
134

. Aduz ainda que da aceitação 

dessa premissa, e desta partindo, restará que os direitos elencados nos artigos 227 e 228 da 

Constituição Federal são mais do que aclamados direitos fundamentais do ser humano, mas 

direitos fundamentais de um ser humano especial. E que, para que seja possível a 

materialização desses direitos fundamentais, exige-se um amoldamento especial com 

estruturação diversa daquela cominada aos direitos fundamentais dos adultos, “eis que, se 

assim não se concebesse faltaria o "minimum necessário e imprescindível" que constitui o 

conteúdo da noção de personalidade” 
135

. 

Deste modo, a exigência de uma proteção mais ativa atuará como forma de garantia do 

seu desenvolvimento integral, bem, ainda, como forma de promover a igualdade material 

entre estes sujeitos de condição tão específica dentro de suas realidades e necessidades tão 

particulares. No mais, para uma melhor compreensão deste princípio, deve haver a 

consciência de que, não obstante duas crianças convivam em mesma realidade, não terão elas 

as mesmas necessidades qualquer que seja a esfera observada. Quiçá, de outro modo, quando 

crianças de realidades totalmente adversas e/ou de regiões distintas, quedando necessária, 

quando da análise de casos concretos, a sensibilidade do princípio em tela, que adverte para 

esta realidade. 
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4.3.6. Princípio geral da prevenção 

 

O princípio da prevenção preconiza que todo o sistema de proteção infanto-juvenil 

deve atuar com o fito de repelir ameaças aos seus direitos garantidos, produzindo não apenas 

os meios formais, mas também os meios materiais para sua garantia e para a reparação de 

violações eventualmente ocorridas. 

Conforme redação do art. 70, do ECA: “É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”
136

. Inovou o estatuto em 

questão, quando em comparação à legislação anterior, qual seja, o Código de Menores de 

1979, haja vista que, sob sua égide, só se verificaria a sua aplicabilidade a casos concretos, ou 

seja, na efetiva ocorrência das chamadas situações irregulares por ele previstas, enquanto, 

agora, basta a ameaça, o mero risco para acionar o sistema de proteção, preterindo-se agir na 

prevenção, de modo a repelir as possíveis ameaças, mas aplicando-se, contudo, também aos 

casos de efetiva violação de direitos
137

. 

A decorrência fundamental do sistema de proteção é a necessidade de atenção às 

políticas públicas, garantidoras primárias dos direitos fundamentais que se constituem em 

ferramentas colocadas não apenas à disposição do Estado, mas principalmente da sociedade e 

da família que têm o dever de reivindica-las a fim de viabilizar a materialização da doutrina 

da proteção integral. 

 

4.3.7. Princípio da convivência familiar 

 

Considerando que a família é reconhecida como base fundamental do estado, este 

princípio, pautando-se ainda na dignidade da pessoa humana, busca assegurar à criança e ao 

adolescente um crescimento saudável e, para que isso ocorra, é tido como essencial a 

convivência familiar, já que esta é reconhecida como a base primeira para a formação dos 

seus indivíduos. 

 

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral. 
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Do artigo supra ainda extrai-se que nos casos de família substituta, seja decorrente de 

adoção, tutela ou guarda, ficará ela responsável por proporcionar a proteção por ela pretendida 

ao menor, ou seja, a responsabilidade que anteriormente era direcionada à família natural 

agora passa a ser de sua observância
138

. 

Todo o encadeamento perseguido entre os tópicos expostos no presente estudo, até o 

momento, teve como condão externalizar a sua interdependência que resulta na 

impossibilidade, como regra geral, de se esperar resultados satisfatórios de uma natureza 

indivisível, ignorando uma determinada esfera, como, por exemplo, garantir a alimentação, a 

educação, mas vedar os olhos em relação ao direito, e necessidade humana, da convivência 

familiar, comunitária, vez que fontes primárias e naturais de afeto.  

 

A História demonstrou, entretanto, que a personalidade humana não se 

desenvolve, nas suas potencialidades mínimas e básicas, nas instituições 

totais, basicamente porque a criança não cresce sadiamente sem a 

constituição de um vínculo afetivo estreito e verdadeiro com um adulto, o 

que é impossível de se dar em tais instituições (os trabalhadores de tais 

internatos, por mais bem-intencionados e corretos que o sejam, mantêm uma 

ligação profissional com as crianças, não afetiva-pessoal)
139

. 

 

Sobre o mesmo tema, e de semelhante posição, acrescenta Amin: 

 

Em outras palavras, conviver em família e na comunidade é sinônimo de 

segurança e estabilidade para o desenvolvimento de um ser em formação. 

Afastamento do núcleo familiar representa grave violação do direito à vida 

de um infante. Desta sorte, a convivência em família é, sem dúvida, um 

porto seguro para a integridade física e emocional de toda criança e todo 

adolescente. Ser criado e educado junto aos pais biológicos ou adotivos deve 

representar para o menor de 18 anos estar integrado a um núcleo de amor, 

respeito e proteção
140

. 

 

Resta demonstrado, desta forma, que a convivência familiar e comunitária é mais do 

que um simples direito conferido às crianças e adolescentes enquanto sujeito inserido em 

sociedade. Trata-se de necessidade inerente à qualidade de qualquer pessoa humana, 

sobressaindo-se, desta natural necessidade, as crianças e os adolescentes em razão de se 

encontrarem em importante fase de desenvolvimento, já que, como exposto e reforçado 
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anteriormente, os vínculos ali estabelecidos exercerão importantes reflexos em seu futuro, seja 

em aspecto emocional ou social. Não se ignorando, acima de tudo, que, em regra geral, são 

das pessoas mais próximos que se espera a incumbência de propiciar a essas especiais pessoas 

o suprimento dessas necessidades relacionais de afeto, bem como o empenho dos esforços 

para garantir o mínimo estabelecido constitucionalmente.   

Além dos princípios retro abordados, extraem-se outros do ECA, como, por exemplo, 

o princípio da excepcionalidade, da brevidade. No entanto, como estes se referem aqueles de 

observância quando da aplicação das medidas sócioeducativas em consequência da ocorrência 

de atos infracionais, não foram aqui expostos, haja vista não serem as crianças sujeitas a tal 

aplicação, já que, embora possam praticar atos infracionais, recebem apenas medidas de 

proteção condizente com a sua situação. 

 

4.4. MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO PRETENDIDA 

 

O ECA prevê, para os fins de se possibilitar a efetivação dos direitos e da proteção 

conferida aos seus sujeitos, mecanismos pelos quais os seus atores poderão orientar-se e 

utilizar-se nessa busca. 

Dá-se a esse conjunto de atores e instituições a denominação de Rede de Proteção, 

cujo objetivo é zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes, em um esquema de 

responsabilidades civis, penais e administrativas que poderão ser acionadas com vista à 

garantia e cumprimento de suas normas
141

. De forma gradativa e cumulativa, dever-se-á 

haver, pelos atores dessa rede de proteção, a observância dos seguintes sistemas de atuação: 

primário, secundário e terciário, que serão, a título de compreensão, objetivamente descritos a 

seguir. 

 

4.4.1. Sistema Primário 

 

Esse sistema refere-se à criação e aplicação de políticas públicas no atendimento 

integral da população infanto-juvenil. Diz-se, aqui, integral, pois essas ações visam abarcar 

todas as necessidades inerentes a sua natureza humana de condições específicas, e por abarcar 
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toda essa categoria, sem quaisquer distinções, com respaldo previsto especialmente pelos arts. 

4º
142

, 86
143

 e 87
144

, do ECA
145

. 

 

4.4.2. Sistema Secundário 

 

A aplicação do chamado sistema secundário vai ter vez quando constatada a falha do 

sistema anterior. Essa falha pode ter como causa a ineficácia da aplicação das políticas 

públicas pertinentes ao caso concreto, ou sendo essas deficitárias, ou pior, quando inexistente 

as medidas amoldáveis ao caso. 

O sistema secundário constitui-se de medidas de proteção e possui natureza não só 

preventiva, mas também repressiva, direcionando-as às crianças e aos adolescentes que se 

encontram na iminência de terem os seus direitos violados e também aos casos em que tal 

violação já se efetivou
146

.  

Sua previsão legal encontra-se disposta especialmente nos arts. 98
147

 e 101
148

, do 

ECA. 
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4.4.3. Sistema Terciário 

 

O sistema terciário trata das medidas socioeducativas destinadas especificamente aos 

adolescentes por ocorrência de cometimento de atos infracionais
149

. 

As medidas sócioeducativas encontram-se dispostas no art. 112
150

, do ECA, e terão 

vez quando verificado o cometimento de ato infracional, que, de acordo com o art. 103 do 

estatuto: “Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 

Deste modo, considerado o fato de que, embora tanto crianças quanto adolescentes 

possam praticar ato infracional, insta salientar que as medidas sócioeducativas não se aplicam 

às primeiras, reforçando-se que essas são apenas passivas das medidas de proteção quando de 

sua prática: “Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas 

previstas no art. 101
151

”. 

Essas medidas serão chamadas a atuar quando constatada a falha dos sistemas 

anteriores, ou seja, as políticas públicas e as medidas de proteção não foram suficientes por si 

só para evitar a transgressão
152

 do adolescente. No entanto, embora a sua cominação reclame 

a aplicabilidade gradativa dos sistemas que, teoricamente, lhe antecedem, mais comumente na 

pratica o que se verifica como regra geral é a sua imposição de forma direta, não por falha dos 

outros dois sistemas, mas por inexistência de sua aplicação ao caso concreto, mesmo que 

existentes. E mais comum ainda, a sua não aplicação por simplesmente não existirem além 

daquilo disposto no papel em muitas localidades, atuando, desta forma, mais como meio 

repressivo que preventivo.  

No mais, considerando a existência dos três sistemas expostos, pode-se concluir pela 

possibilidade de classificá-los em sistema protetivo ou repressivo. Na categoria da prevenção 

encontram-se inseridas as chamadas políticas públicas, como repressivo, ante a ameaça ou 
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lesão dos direitos da infância e da adolescência, as medidas de proteção, e apenas à 

adolescência, as medidas sócioeducativas. 

Os sistemas ora abordados podem ser tidos como um caminho a ser percorrido na 

busca da efetivação daquilo que prevê o ECA.  

No próximo tópico será exposto outro sistema, o chamado sistema de garantia de 

direitos, que se diferencia dos primeiros por se constituir em instrumento a materializar, por 

intermédio de seus atores, aquelas projeções pré-estabelecidas, de modo a demonstrar a 

relevância de sua atuação, sem a qual o sistema de proteção resumir-se-ia em mera letra fria 

de lei. 

 

4.4.4. Sistema de garantia de direitos  

 

Dentre os atores que compõem o chamado sistema de garantia de direitos (SGD) estão 

o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos, o Juizado da Infância e da Juventude e os 

integrantes das equipes técnicas que nele atuam, o Ministério Público, a Defensoria Pública, 

as Delegacias de Proteção às Crianças e aos Adolescentes, as organizações não-

governamentais de atendimento e defesa dos direitos da infância, e ainda, os educadores 

sociais, os profissionais que trabalham em entidades sociais e nos Centros de Referência da 

Assistência Social (Cras), policiais das delegacias especializadas da criança e adolescente, e 

ainda, membros de entidades de defesa dos direitos humanos de criança e adolescentes, entre 

outros
153

. 

O sistema de garantia de direitos divide-se em três eixos de atuação, quais sejam, 

promoção, controle social e defesa, sendo assim relacionados: a promoção dos direitos 

instituídos, a defesa quando de sua violação e o controle na implementação de ações que 

visam realizá-los. 

O eixo da promoção é responsável pelo atendimento direto dos direitos da criança e do 

adolescente. Compreende os serviços públicos nas áreas de educação, saúde e assistência 

social, entre outras, com foco nas políticas públicas, visando garantir os direitos das crianças e 

adolescentes por meio do cumprimento dos deveres da família, do Estado e da sociedade
154

. 

Já o eixo de controle e efetivação social reúne os órgãos e as instituições responsáveis 

pela vigilância, pelo acompanhamento e pela avaliação do funcionamento geral do sistema de 
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garantias, realizando-se principalmente pelos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente, sejam municipais, estaduais ou nacional e os Conselhos Setoriais nas áreas 

afins, como Conselhos de Saúde, Educação, Assistência Social, entre outros. No mais, de 

forma geral, o controle social é exercido soberanamente pela sociedade civil através das suas 

organizações e articulações representativas
155

. 

Por fim, o eixo de defesa atua na responsabilização pelo não cumprimento ou violação 

dos direitos previstos no ECA
156

, sendo este eixo representado, dentre outros, pelas 

Defensorias Públicas, Ministério Público, Varas da Infância e Juventude, Advocacia, Polícia 

Civil e Militar, Conselho Tutelar
157

, caracterizando-se, este eixo, por seu âmbito jurídico-

social. 

Insta destacar que a existência de harmoniosa integração entre os atores pertencentes 

aos três eixos do sistema é fundamental, haja vista que nenhum deles atua de forma isolada 

ante a interdependência entre si. 

 

Importante ressaltar que a expressão “sistema de garantia de direitos” denota 

a impossibilidade de se considerar isoladamente a atuação de quaisquer dos 

componentes do conjunto, já que seus papéis e atribuições estão entrelaçados 

e apenas ganham efetividade se conduzidos de maneira integrada
158

. 

 

E ainda: 

 

Para que isto se torne uma prática corrente em todos os municípios 

brasileiros, é fundamental que o papel de cada órgão, entidade e autoridade 

seja claramente definido, assimilado por todos e efetivamente cumprido, pois 

a falha de um único componente do “Sistema de Garantias” e/ou sua atuação 

desconexa em relação aos demais, fatalmente a todos prejudicará, impedindo 

que o objetivo comum seja alcançado
159

. 
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Vê-se, portanto, que, para que seja possível a efetiva proteção dos direitos da criança e 

do adolescente, conforme pretende de legislação, deve haver a interação entre as diversas 

áreas de atuação, bem como a sintonia entre os atores que nela atuam, já que estes são quem 

possuem a incumbência de sua observância. 

Neste sentido, Edson Sêda acertadamente pontua que ter direitos ou ter deveres 

significa ter acesso aos meios que garantem esses direitos ou deveres
160

. Ou seja, é direito da 

criança e do adolescente possuir a sua disposição os meios de realizá-los, sendo tais meios 

caracterizados pelos atores que integram o sistema de garantia de direitos quaisquer que seja o 

eixo de sua atuação. 

De modo outro, é dever desses chamados atores agir em consonância com o que lhes é 

estabelecido, mas, tendo sempre em vista que, para que seja isso possível, esses também 

necessitam dos meios para tanto. E desta necessidade é que se extrai a importância de toda 

uma interação de setores e atores na busca de um mesmo fim. 

 

Somente tem um direito aquele que dispõe de acesso aos meios sociais, 

administrativos e judiciais, para garantir esse direito
161

.  
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5. O ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

 

Em menção ao Estatuto da Criança e do Adolescente Paolo Vercelone explica que o 

termo “Estatuto”, bem como a técnica legislativa utilizada em sua elaboração, são 

características próprias daquelas constantes dos “momentos de revolução”, ou seja, quando se 

reconhece que uma determinada parcela da população tem sido, de certa forma, até aquele 

momento, excluída da sociedade; colocando-a, agora, em primeiro plano na ordem de 

prioridades dos fins a que o Estado se propõe. Enfatizando, em relação aqueles a quem a lei se 

direciona, que: 

 

Desta vez não se trata de uma classe social ou de uma etnia, mas de uma 

categoria de cidadãos identificada a partir da idade. Mas trata-se, contudo, de 

uma revolução feita por pessoas estranhas àquela categoria, isto é, os adultos 

em favor dos imaturos
162

. 

 

Essa definição, embora direcionada originariamente à Lei 8069/90, se amolda, 

oportunamente, à Lei 13.257/16, qual seja, o Estatuto da Primeira Infância, pois possui como 

sua essência a proteção à determinada categoria infantil, agora de maneira ainda mais 

específica, destinada à primeira infância. 

Somado ao que preconiza a Constituição Federal da República e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, essa lei nasceu com o fito de estabelecer princípios e diretrizes para a 

formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à 

especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil
163

, a 

qual cria, também, uma série de programas, serviços e iniciativas voltados à promoção do 

desenvolvimento integral dessas crianças, destacando-as como prioridade no desenvolvimento 

de programas e na formação dos profissionais
164

. 

Para se iniciar a abordagem, contudo, faz-se necessária a definição da expressão 

“Primeira Infância”, a qual, de acordo com o próprio diploma legal retro, especificamente o 

seu artigo 2º, considera-se como primeira infância, para os efeitos desta lei, o período que 
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abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da 

criança
165

. 

Os argumentos influenciadores da nova lei, em consonância com todos aqueles 

abordados no decorrer deste trabalho, foram de forma bastante clara e objetiva descritos por 

Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, Vice-Presidente da Comissão da Infância e da 

Juventude do Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM, destacando como 

principais: a valorização da família nuclear, a carência de apoio estatal face a inserção da 

mulher nos vários campos da sociedade e a ausência de suporte estatal, a efetivação de justiça 

social, bem como, ainda, os argumentos pedagógicos, econômicos, neurocientíficos e 

constitucionais: 

 

O primeiro argumento para a elaboração de uma lei especial para a primeira 

infância diz respeito à valorização da família nuclear, muitas vezes 

monoparental, e à maior inserção da mulher nos vários campos da atividade 

econômica, social, cultural e política, que carece de apoio do Estado para 

auxiliá-la no cuidado e educação de seus filhos pequenos; o segundo 

argumento diz respeito à efetivação da justiça social, pois enquanto algumas 

crianças, por disporem de condições econômicas favoráveis, têm um 

ambiente estimulante de desenvolvimento na família e em instituições, 

outras são excluídas, acentuando-se e agravando-se as diferenças de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

O argumento pedagógico, igualmente, surge na justificação, posto que é 

notório afirmar que as crianças que têm um ou mais anos de interação com 

outras e com professores qualificados num espaço educativo aprendem 

melhor, formam valores, desenvolvem a iniciativa, reforçam a criatividade e 

têm maiores facilidades no prosseguimento dos estudos nas etapas seguintes 

da educação básica. 

O argumento econômico também foi considerado, uma vez que a educação 

infantil é o melhor investimento de médio e longo prazo que um país pode 

fazer. 

A todos esses importantes contextos acrescentou-se a contribuição da 

neurociência, uma vez que está comprovado por pesquisas nesta área que as 

experiências vividas pela criança nos primeiros anos de vida têm um impacto 

duradouro sobre a arquitetura do cérebro em desenvolvimento. 

Por derradeiro, o argumento mais forte e indiscutível foi o jurídico: 

fortalecer o rol de direitos fundamentais, insculpidos no art. 227 da CF, que 

devem ser assegurados com absoluta prioridade pelos corresponsáveis lá 

enumerados e que possibilitarão às crianças viverem a infância como valor 

em si mesmo, ou seja, uma vida plena de criança feliz, em que suas 

necessidades são atendidas e seus sonhos respeitados, e, de outra parte e na 

mesma dinâmica, criando condições adequadas para que elas alcancem 

progressivos graus de desenvolvimento em vista da vida adulta
166

. 
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Neste contexto, e conforme demonstrando noutras áreas científicas, a razão de ser da 

lei em questão é deveras pertinente, não apenas do ponto de vista social, mas dada a razão da 

própria dignidade da pessoa humana ante a fragilidade e imaturidade, física e moral, dos 

sujeitos objetos da novel legislação, visto que incapazes de exercerem e exigirem, por si só, a 

efetivação de seus direitos. 

Em consonância com o conteúdo da justificação
167

 do próprio projeto de lei e 

reafirmando os pontos elencados da temática ora explorada, Vital Didonet, em entrevista, 

esclarece, acerca da fragilidade e dependência de cuidados que necessita a criança que se 

encontra nesse período da chamada primeira infância, que não se trata apenas de garantir a 

sobrevivência, é ir além, é garantir o desenvolvimento em todas as suas esferas, física, 

emocional e social:  

 

A primeira infância é o período da vida humana que mais precisa de 

cuidados para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento do indivíduo. 

Diz-se que os humanos nascem antes do tempo, pois não conseguem 

sobreviver sem um cuidado zeloso de sua mãe, de sua família. Não penso 

que seja um nascimento prematuro, mas diferente da gestação dos animais. 

A diferença está em que o ser humano é um ser social, ser que se faz na 

relação com o outro. Ele se forma em dois úteros: o corpo materno e o útero 

social. Essa dependência do cuidado mostra a beleza de ser gente: desde o 

começo somos tecidos pelo cuidado, pelo olhar, pelo gesto de proteção, pelo 

toque que nos faz ser o que vamos sendo ao longo da vida. O conceito de 

cuidado vai muito além da proteção física. Inclui o cuidado do corpo, do 

sentimento, das relações, das emoções, dos desejos do bebê
168

. 

 

Verifica-se, portanto, que o nascimento deste Estatuto deu-se da gritante necessidade 

de se voltar os olhos dos responsáveis, de modo concreto e efetivo, às crianças que se 

encontram na faixa etária por ele abrangida, agora com a atenção firmada em uma questão 

além da esfera jurídica, já que da natural dinâmica social infere-se, atualmente, que esse 

período reclama, bem como o Estatuto proclama, mais que a positivação de direitos, mas sim 

a de suas necessidades, sem as quais se resultará, cada vez mais, no distanciamento do 

atingimento pleno das capacidades do indivíduo. Sobre essa necessidade, Didonet completa: 

 

Direitos da criança são necessidades dela reconhecidas pela sociedade para 

que ela possa viver, crescer, desenvolver-se e participar, como sujeito, da 
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vida de sua comunidade, do país e do mundo. Mais do que necessidades, são 

também condições fundamentais, sem as quais seu projeto de vida fica 

truncado. Para além de definições em um documento formal – Declaração, 

Convenção, Constituição ou lei ordinária – os direitos são exigências 

intrínsecas da pessoa ou do grupo social para que eles se realizem
169

. 

 

Vê-se, pois, que a mobilização social e legislativa está em conformidade com a 

determinação constitucional que atribuiu a observância pelos cuidados e proteção dessas 

crianças à família, à sociedade e ao Estado, em corresponsabilidade. 

Em sua última obra, Ishida faz breve e interessante análise sobre o novo Estatuto, 

pontuando informações legais e sociais em consonância com aquelas anteriormente expostas 

neste trabalho e que reafirma a necessária interdisciplinaridade do tema: 

 

A Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 estipula princípios (enunciados, que 

por sua generalidade, ocupam posição de destaque) e diretrizes (instruções 

para estabelecer um plano) para a formulação (elaboração) e a 

implementação (efetivação) de políticas públicas (conjunto de programas, 

ações e atividades, desenvolvidas pelo Estado, com a participação de entes 

públicos e privados, visando assegurar determinado direito) para a primeira 

infância. Isso em razão das peculiaridades e o destaque dessa fase no 

desenvolvimento infantil e do próprio ser humano. Nesse diapasão, ocorrem 

nessa fase da criança, o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro 

(desenvolvimento da maioria das ligações dos neurônios), o aprendizado dos 

movimentos (p. ex. os primeiros passos ocorrem aproximadamente com um 

ano), o início do desenvolvimento do aprendizado e ainda a iniciação social 

e afetiva
170

.  

 

De tal modo, extrai-se que o referido diploma legal, à vista de simples olhar, mostra-se 

singelo, mas no que pertine à matéria objeto de sua tutela trata-se de indubitável relevância 

para todo um futuro. E não somente um futuro individual, mas da sociedade em geral, indo ao 

encontro do princípio basilar do melhor interesse da criança. 

Além de dispor sobre as políticas públicas para a primeira infância, faz alterações 

significativas no ordenamento jurídico, tendo reflexos principalmente no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, no Direito do Trabalho, na Lei nº 11.770/2008, na Lei nº 12.662/2012 e no 

Direito Processual Penal. 

As alterações ocorridas fora da Lei. 8069/90 deram-se da seguinte forma: incluiu o 

inciso X ao artigo 6º, o §10 ao artigo 185, o § 4º ao artigo 304 e alterou o inciso IV do artigo 

318, bem como adicionou os incisos V e VI do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(Código de Processo Penal); acrescentou os incisos X e XI ao artigo 473 da Consolidação das 
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Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; alterou 

o artigo 1º, incluindo ainda a ele os incisos I e II, alterando a redação do seu §1º, incluindo 

ainda a ele os incisos I e II, alterou também o seu §2º, alterou o artigo 3º, incluindo a ele os 

incisos I e II, alterou a redação do artigo 4º e de seu parágrafo único, bem como alterou o 

artigo 5º da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008; e acrescentou, por fim, os parágrafos 3º 

e 4º ao art. 5º da Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012.  

As mencionadas alterações serão objeto de melhor análise adiante. 
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6. OS IMPACTOS DO ESTATUTO NO SISTEMA JURÍDICO 

 

 

Como anteriormente mencionado, o Estatuto da Primeira Infância alterou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Lei nº 

11.770/2008, a Lei 12.662/2012 e o Código de Processo Penal (CPP). 

Em seu artigo 1º, o Estatuto da Primeira Infância dispõe que esta lei: 

 

(...) altera a Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); altera os arts. 6
o
, 185, 304 e 318 do Decreto-Lei n

o
 3.689, de 

3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal); acrescenta incisos ao art. 

473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-

Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943; altera os arts. 1

o
, 3

o
, 4

o
 e 5

o
 da Lei 

n
o
 11.770, de 9 de setembro de 2008; e acrescenta parágrafos ao art. 

5
o
 da Lei n

o
 12.662, de 5 de junho de 2012

171
. (sem destaque no original). 

 

De forma pontual e objetiva, este tópico objetivará colacionar as alterações e 

inovações ocorridas em nosso ordenamento jurídico, possibilitando verificar assim os 

impactos causados pela vigência do Estatuto. 

 

6.1. ALTERAÇÕES NO ECA 

 

A vigência do Estatuto gerou várias alterações no ECA, porém, insta salientar que, em 

que pese haver ocorrido a alteração e a introdução de vários novos dispositivos, estes não 

foram de conteúdo jurídico, diga-se, imediato, mas sim com o fito de fortalecer  o princípio 

nuclear que rege a primeira infância, qual seja, o princípio da proteção integral, traçando 

objetivos a serem percorridos na busca da sua efetividade por meio das chamadas políticas 

públicas
172

. 

Num total, ao todo 19 (dezenove) artigos do Estatuto foram afetados, ampliados, ou 

reforçados/melhorados, sobretudo no que atine às questões de educação e saúde dos menores 

em idade da primeira infância
173

. 

Os dispositivos alterados foram os seguintes: art. 3º parágrafo único; art. 8º e seus 

parágrafos; at. 9º, §§1 e 2º; art. 11 e §§1º, 2º e 3º; art. 12; art. 13, §§1º e 2º; art. 14, §2º 3º e 4º, 

art. 19, §3º; art. 22, parágrafo único; art. 23, §1º; art. 34, §§3º e 4º, inciso II do art. 87; art. 88, 
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incisos VIII, IX e X; arts. 92, 101, inciso IV; art. 102, §§ 5º e 6º; art. 129, I; §§1º-A e 2º do 

art. 260; 265-A. 

Como destaque, e exemplos, vale observar os três abaixo descritos: 

 

Art. 13, § 1º As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar 

seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 

constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. 

Art. 102, § 5º Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer 

tempo, do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, 

custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. 

Art. 102, § 6º São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do 

reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão 

correspondente
174

. 

 

Vê-se, portanto, em vista destes, que as mudanças insertas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente não trouxeram a aquisição de novos direitos, mas sim meios de garantir, facilitar 

e incentivar a promoção da proteção perseguida
175

. 

Quanto às politicas públicas, citadas na lei retro referida e de indiscutível importância 

na efetivação dos objetivos nela pretendidos, vale destacar que possuem razão de ser 

exatamente na existência dos direitos sociais, sendo coerente dizer que elas são hoje 

importantíssimos instrumentos de ação dos governos. Assim, conceitualmente, pode-se dizer 

que as políticas públicas são a coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando 

as atividades estatais e privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados
176

. 

 

6.2. ALTERAÇÕES NA CLT 

 

Na Consolidação das Leis do Trabalho, o Estatuto da Primeira Infância acrescentou 

dois incisos ao artigo 473, quais sejam, incisos X e XI antes não existentes, bem como 

possibilitou a ampliação da licença-paternidade ao alterar a redação da Lei nº 11.770/2008. 

O artigo 473 arrola diversas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho por 

pequeno prazo, ou seja, hipóteses em que o empregado está autorizado a se ausentar ao 

serviço sem prejuízo do seu salário. Essas faltas, nas lições de Ricardo Resende, são 
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consideradas “faltas justificadas por excelência”, citando, como exemplo, aquelas em virtude 

de gala, nojo, licença-paternidade, doação de sangue, alistamento eleitoral, entre outras
177

. 

Dentre as duas novas possibilidades de interrupção do contrato de trabalho, preconiza 

o artigo 473, inciso X: 

 

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo 

do salário: 

(...)  

X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames 

complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou 

companheira;  

 

Esta hipótese, ainda nas palavras de Resende, cuida de mecanismo que visa à proteção 

da primeira infância, propiciando ao nascituro a maior participação do pai já durante o 

período pré-natal, pontuando que a participação paterna desde o período gestacional 

certamente colaborará para que se estreitem, futuramente, os laços afetivos entre pai e filho. 

Cumpre registrar, conforme redação expressa, que a lei não faz distinção entre o 

casamento tradicional e outras modalidades de união, prescrevendo expressamente, de 

maneira certa e a fim de se evitar dúvidas e discussões futuras, que o empregado poderá 

ausentar-se do trabalho para acompanhar as consultas médicas e também os exames 

complementares da “esposa ou companheira” durante o período de gravidez. 

A possibilidade de ausência nessas hipóteses antes da vigência do Estatuto dependia 

de autorização em convenção ou acordo coletivo de trabalho, regulamento de empresa ou 

mesmo em cláusula do contrato individual de trabalho. Ressalte-se, porém que mesmo agora 

após a sua vigência, havendo uma norma que seja mais favorável ao empregado, ampliando a 

quantidade de dias, deverá esta ser aplicada ao caso concreto, com fundamento no art. 

7º, caput, da Constituição da República
178

. 

A segunda inovação legislativa inserta na lei trabalhista é também uma causa de 

interrupção do contrato de trabalho, e diz: 

 

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo 

do salário: 

(...)  

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em 

consulta médica.  
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Sua finalidade é a mesma da hipótese anterior, qual seja a proteção da primeira 

infância mediante a maior participação dos pais em momentos importantes da vida da criança. 

Trata-se, essa possibilidade, diferentemente do inciso exposto anteriormente, de direito tanto 

da mãe empregada quanto do pai empregado. 

Outrossim, interessante constar que antes mesmo da alteração mencionada, a 

jurisprudência já considerava como falta justificada a ausência ao trabalho, da empregada, 

para o acompanhamento do filho em atendimento médico
179

, considerando a incidência do art. 

227 da Constituição Federal, conforme ementa que ora se transcreve: 

 

DESCONTO NO SALÁRIO – FALTA JUSTIFICADA – ATESTADO DE 

ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR – DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES – OBRIGATORIEDADE – "Ausência ao trabalho para 

acompanhamento de filho menor à consulta médica. Devolução de 

descontos. O art. 473 da CLT, não inclui dentre as ausências justificadas ali 

previstas as decorrentes de acompanhamento do filho menor à consulta 

médica. Não obstante, deve ser assegurado à trabalhadora o salário dos dias 

de ausência por motivo de acompanhamento do filho menor em atendimento 

médico, com vistas à efetivação do direito fundamental do menor à saúde, 

previsto no art. 227 da Constituição Federal (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) e 

também no art. 4º, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Trata-se de direito fundamental a ser garantido, 

obrigatoriamente e em caráter prioritário, por toda a sociedade. Tendo em 

conta essa garantia alcançada ao menor, imprescindível que se propicie à 

mãe (no caso) o direito de ausentar-se do trabalho para acompanhar o 

atendimento médico do filho menor, que se encontra com saúde debilitada, 

sem que seja essa penalizada com a perda do salário. Recurso do autor ao 

qual se dá provimento.
180 

 

E ainda pela edição do precedente normativo do Tribunal Superior do Trabalho de nº 

95: 

 

ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO AO MÉDICO (positivo) 

Assegura-se o direito à ausência remunerada de 1 (um) dia por semestre ao 
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empregado, para levar ao médico filho menor ou dependente previdenciário 

de até 6 (seis) anos de idade, mediante comprovação no prazo de 48 horas
181

. 

 

Tem-se, assim, que atuação legislativa adequou-se à dinâmica social, que não é 

estática, bem como ao entendimento das decisões judiciais que já considerava a ausência 

nessas hipóteses como justificada em consonância com o artigo precursor da doutrina da 

proteção integral no ordenamento jurídico pátrio. 

Por fim, a sua ideia, na essência, é a formação e a consolidação dos vínculos afetivos e 

o estímulo ao desenvolvimento integral na primeira infância
182

. Tendo-se em conta, ainda, que 

a criança não poderia por si, sem o acompanhamento de seus pais ou responsáveis, 

comparecer às consultas médicas, necessárias estas ao seu sadio desenvolvimento. Necessário 

considerar também que esses acompanhamentos não deveriam, ou não devem, comportar 

limitação na pratica como dispõe a lei, tendo em vista que a disposição constitucional, ao 

instituir o direito à saúde, assim não o fez, e mais, ao impor como dever da família, da 

sociedade e do Estado a observância de seus preceitos, abarcou intrinsecamente os 

empregadores, não podendo estes, portanto, lesar seus colaboradores em razão dos cuidados 

destes com o infante.  

 

6.2.1. Prorrogação do tempo de licença-paternidade 

 

O artigo 7º da Constituição Federal de 1988 diz que é direito dos trabalhadores, 

urbanos e rurais, a licença paternidade, informando que tal direito deverá ser regulamentado 

por lei. 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei
183

; 

 

Contudo, enquanto não sobrevém a lei disciplinando tal direito, o § 1º do artigo 10 do 

Ato das disposições constitucionais transitórias é quem estabelece que será de 5 (cinco) dias 
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esse período: “Art. 10 (...) § 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da 

Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias
184

”. 

Essa disposição instituída pela atual Constituição substituiu aquela hipótese prevista 

no inciso III do artigo 473 da CLT: 

 

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 

prejuízo do salário: 

(...) 

III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira 

semana;  

 

Essa divergência se justifica ante o fato de a CLT ser anterior à Carta Magna, sendo 

datada de 1943 e recepcionada em 1988 quando da promulgação da Lei Maior. 

A concessão deste 01 (um) dia pela CLT possuía, originariamente, o condão de 

permitir ao pai que se dirigisse ao cartório a fim de registrar o filho. Alice Monteiro de Barros 

entende, minoritariamente, mas acertadamente à luz da doutrina da proteção integral, que o 

artigo acima não foi revogado, ou assim não deveria ter sido, aduzindo que o dia concedido 

pela legislação trabalhista ainda possui a mesma finalidade, qual seja, o registro do filho, 

enquanto o período de 5 (cinco) dias trazido pelo ADCT destina-se aos cuidados com a 

família, ou seja, ambos os artigos coexistem resultando na soma de seus períodos
185

. 

Frise-se que, segundo a posição majoritária, o inciso III do artigo 473, não foi 

recepcionado pela Constituição da República, no entanto, permanece a redação de que este 

afastamento estará autorizado “no decorrer da primeira semana” de nascimento
186

. 

A abordagem acerca da temática licença paternidade exposta até esse momento 

configura-se na regra a ser aplicada a todos os empregados regidos pela lei trabalhista. 

Adiante, passar-se-á à temática aplicada a empregados de empresas específicas tendo em vista 

as alterações sofridas neste âmbito, alterações estas resultantes do novo Estatuto infantil. 

 

6.2.2. Programa Empresa Cidadã (lei nº 11.770/2008) 

 

A Lei n. 11.770, publicada em 9 de setembro de 2008, criou o Programa Empresa-

Cidadã. Essa lei, conforme redação do seu próprio preâmbulo, foi criada com a finalidade de 
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prorrogar a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da 

Constituição Federal, mediante a concessão de incentivos fiscais às empresas aderintes
187

, 

conforme redação transcrita: “Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 

licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal188
”. 

De acordo com a disposição constitucional, o prazo mínimo a ser observado no gozo 

da licença maternidade é o de 120 dias. 

Com a vigência da lei 11.770/2008, a empresa poderá conceder às suas empregadas 60 

dias a mais que o já previsto, ou seja, totalizará num montante de 180 dias. Contudo, como as 

empresas não são obrigadas a conceder essa dilação, a forma que o Governo idealizou de 

incentivar que elas forneçam esses 60 dias a mais foi por meio de incentivos fiscais
189

. 

Nesse intuito, o artigo 5º da lei em tela previu que a empresas que aderirem ao 

Programa Empresa Cidadã terão como estímulo um incentivo fiscal para atuarem na garantia 

dessa melhoria das condições sociais das trabalhadoras. Esse estímulo consiste em deduzir do 

imposto de renda da empresa o total da remuneração integral da empregada pago nos dias de 

prorrogação de sua licença-maternidade, ou seja, de forma objetiva, a empresa poderá 

descontar do imposto de renda o valor pago pelos 60 dias a mais concedidos
190

. 

 

Art. 5
o
  A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do 

imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração 

integral da empregada e do empregado pago nos dias de prorrogação de sua 

licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como 

despesa operacional
191

. 

 

No tocante à inovação legislativa, a alteração trazida pelo Estatuto da Primeira 

Infância na aplicabilidade da Lei nº 11.770/2008 foi a possibilidade da ampliação do prazo 

também para a licença-paternidade, não previsto originariamente. 

Constitucionalmente, o prazo previsto para a licença-paternidade é de 5 dias, em 

conformidade com o seu artigo 7, inciso XIX; com a mudança esse prazo poderá ser 

prorrogado em mais 15 dias, totalizando, assim, aos empregados das empresas participantes 

do programa Empresa-Cidadã, 20 dias de licença-paternidade. 
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Redação original: “Art. 1
º
 É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a 

prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do 

caput do art. 7
o
 da Constituição Federal”. 

Redação atual: 

 

Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: (...) 

II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta 

Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1
o
 do art. 10 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias”
192

. 

 

Porém, em que pese o inquestionável benefício trazido às mães e aos pais com a 

concessão de um prazo mais amplo destinado ao importante período despendido com os 

cuidados do neonato, a adesão ao programa ainda é considerada baixa. E isso possivelmente 

ocorre em razão de não serem todas as empresas autorizadas pela lei a aderirem ao programa: 

 

O ponto negativo da Lei nº 11.770/2008 é que este incentivo foi muito 

tímido, já que a dedução do imposto de renda só vale para empregadores que 

sejam pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real (o que exclui 

milhares de empresas do benefício, fazendo com que elas não tenham 

qualquer incentivo para conceder a licença prorrogada)
193

. 

 

Neste sentido, da leitura do artigo 5º
194

 resta claro que somente as pessoas jurídicas 

tributadas com base no lucro real poderão valer-se das vantagens fiscais instituídas pelo 

Programa Empresa Cidadã. 

Destaca-se, contudo, como bem observa Luciano Martinez, que houve veto 

presidencial
195

 ao parágrafo único do art. 5º, sendo que este trazia a previsão da aplicabilidade 

                                                           
192

 BRASIL. Lei 11.770, de 9 de setembro de 2008. Programa Empresa Cidadã. Op. cit. 
193

 CAVALVANTE, Márcio André Lopes. Op. cit. 
194

 “Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada 

período de apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias de 

prorrogação de sua licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como despesa 

operacional.” 
195

 Mensagem nº 679, de 9 de setembro de 2008. Razões do veto: “A medida cria uma modalidade de dedução 

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ sem qualquer limite, alcançado, além das empresas 

tributadas com base no lucro real, as empresas optantes pelo lucro presumido, e as inscritas no Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte – Simples Nacional. Para as empresas que optam pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido, a 

apuração do lucro é realizada por meio da aplicação de um percentual de presunção sobre a receita bruta 

auferida, dependendo da natureza das atividades das empresas, as quais, geralmente, não mantêm controles 

contábeis precisos, segundo a Receita Federal do Brasil. Assim, o proposto no parágrafo único prejudicaria a 

essência do benefício garantido a essas empresas, além de dificultar a fiscalização por parte da Receita Federal 

do Brasil. Como o Simples Nacional engloba o pagamento de vários tributos, inclusive estaduais e municipais, 

mediante aplicação de uma única alíquota por faixa de receita bruta, o modelo proposto torna-se inexequível do 

ponto de vista operacional. Cria-se sério complicador para segregar a parcela relativa ao imposto de renda, para 



80 
 

da lei também às pessoas jurídicas enquadradas no regime do lucro presumido e às optantes 

pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
196

. 

Ponto importantíssimo a se destacar é que não é somente o parto o fato gerador desse 

benefício de prorrogação. Esta será garantida, nos moldes do § 2º do art. 1º da ora analisada 

lei, na mesma proporção, também à empregada ou ao empregado que adotar ou obtiver guarda 

judicial para fins de adoção de criança
197

, conforme transcrição: “§ 2
o 

A prorrogação será 

garantida, na mesma proporção, à empregada e ao empregado que adotar ou obtiver guarda 

judicial para fins de adoção de criança
198

”. 

Em conclusão, de todo o exposto é forçoso extrair que a prorrogação do período 

somente será garantida aos empregados que possuírem vínculo empregatício com pessoa 

jurídica que tenha aderido ao Programa “Empresa Cidadã”. Bem como, neste contexto, outro 

ponto negativo é a consequente subtração da possibilidade de extensão da licença-paternidade 

aos empregados e empregadas domésticas, vez que contratados por pessoa física, e a Lei nº 

11.770/2008 é aplicável tão somente a empresas
199

. 

 

6.3. ALTERAÇÕES NO CPP 

 

Com a vigência da Lei nº 13.257/2016, a legislação processual penal também sofreu 

alterações e inovações em seu conteúdo, destarte, dando continuidade às modificações 

trazidas pela norma alteradora no ordenamento jurídico atual, passar-se-á, adiante, à 

abordagem específica referente ao conteúdo do Código de Processo Penal, que, conforme 

menção constante do artigo 1º da nova lei, foi responsável por promover alterações nos 

artigos 6
o
, 185, 304 e 318 do Decreto-Lei n

o
 3.689, de 3 de outubro de 1941, doravante, 

Código de Processo Penal. 

A primeira mudança a ser comentada é a, agora, obrigação da realização de uma nova 

diligência a ser promovida pela autoridade policial, resultante esta da inserção do inciso X ao 

rol exemplificativo do artigo 6° do Código de Processo Penal que regulamenta as diligências a 

serem tomadas na fase do Inquérito Policial. O novo inciso estabelece que a autoridade 

policial competente, sendo, neste caso o Delegado de Polícia, quando da tomada de 
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conhecimento da prática de infração penal, deverá colher informações sobre a existência de 

filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual 

responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa
200

. 

 

Art. 6
º
 Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá: 

X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se 

possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável 

pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa (inclusão). 

 

Há ainda, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, a necessidade de 

colheita dessas mesmas informações. 

 

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o 

condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do 

termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das 

testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a 

imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas 

assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. 

§ 4
o
  Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a 

informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem 

alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos 

cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa (inclusão). 

 

Além dessas providências dirigidas à autoridade policial, há também inovação de 

conduta semelhante a ser realizada pelo magistrado, que deverá, por ocasião do interrogatório 

judicial, fazer o mesmo questionamento à pessoa interrogada
201

. 

 

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no 

curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu 

defensor, constituído ou nomeado. 

§ 10.  Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de 

filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o 

contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela 

pessoa presa (inclusão). 

 

Sobre as alterações e inclusões tidas na lei processual penal, Renato Brasileiro aduz 

que essas objetivaram conferir ao magistrado informações mais completas acerca da pessoa 

presa, ou que poderia vir a ser, para fins de uma possível concessão posterior de prisão 
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domiciliar
202

. Tal ponderação é bastante pertinente, visto que dentre as hipóteses de 

substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, objeto de análise deste mais adiante, 

também foram modificadas pela Lei 13.257/2016.   

Em mesma análise e sentido, porém com uma visão mais objetiva, Nestor Tavora e 

Rosmar Rodrigues Alencar destacam que essa circunstância se justifica numa razão que vai 

muito além da aplicação e execução da pena e da necessidade de sua individualização e 

acompanhamento, mas também como cautela para que filhos não fiquem privados dos 

cuidados necessários em razão da imposição de pena ao pai ou ao responsável
203

, 

circunstância essa que se amolda perfeitamente aos objetivos pretendidos pelo Estatuto da 

Primeira Infância. 

Vale ênfase, ainda na menção destes autores, de que as modificações insertas no 

código processual visam mitigar a denominada transcendência da pena aos familiares do 

apenado. 

 

Sabe-se que a pena não deve passar da pessoa do apenado, porém alguns 

efeitos lhe transcendem alcançando filhos e cônjuge, tais como a 

estigmatização, o vexame e a privação de afeto. Tratando-se de criança, de 

adolescente ou de incapaz, o delegado de polícia fará constar essa 

informação, a fim de que seja levada em conta quando da tornada de 

decisões. 

 

Destarte, sabido que não raramente a prisão imposta à pessoa surte efeitos que vão 

além de sua esfera pessoal, transcendendo aos que lhe são próximos, e objetivando minorar 

esses efeitos aos filhos da pessoa presa preventivamente, ou na possível iminência de o ser, 

que a lei achou por bem colher essas informações com olhos a mitigar seu impacto na vida 

daquela pessoa que se encontra em fase de desenvolvimento físico, psíquico e moral, eis que 

os abalos sofridos por essas pessoas possuem um condão negativo passível de perdurar por 

toda a vida, e gerando reflexos em todas as esferas desta. 

 

6.3.1. Prisão domiciliar 

 

A prisão domiciliar é medida cautelar cerceadora de liberdade que tem lugar toda vez 

que a execução da prisão preventiva não seja recomendada em estabelecimentos prisionais em 

razão de condições especiais em que se encontra o agente. 
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Nestes termos, Renato Marcão bem pontua: 

 

A prisão cautelar domiciliar, substitutiva da prisão preventiva, é instituto 

introduzido no Brasil com a lei 12.403/11, e possibilita, dentre outras, as 

seguintes vantagens: 1º) restringir cautelarmente a liberdade do indivíduo 

preso em razão da decretação de prisão preventiva, sem, contudo, submetê-lo 

às conhecidas mazelas do sistema carcerário; 2º) tratar de maneira 

particularizada situações que fogem da normalidade dos casos e que, em 

razão disso, estão a exigir, por questões humanitárias e de assistência, o 

arrefecimento do rigor carcerário; 3º) reduzir o contingente carcerário, no 

que diz respeito aos presos cautelares; e 4º) reduzir as despesas do Estado 

advindas de encarceramento antecipado. 

Permite, ainda, respeito à integridade física e moral do preso (CF, art. 5º, 

XLIX), bem como assegurar às mulheres presas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (CF, art. 5º, 

L), além de evitar que em certos casos ocorra tratamento desumano (CF, art. 

5º, III). 

Cuida a hipótese de medida cautelar de natureza pessoal; modalidade de 

prisão cautelar
204

. 

 

Em outras palavras, cuida de medida excepcional que prevê ao réu a possibilidade de 

permanecer recolhido em sua residência ao invés de permanecer recolhido em cárcere fechado 

para o cumprimento de prisão preventiva decretada, podendo dela se ausentar somente com 

autorização judicial
205

. Neste sentido é a redação do artigo 317, do CPP, conforme se 

transcreve: “A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua 

residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. 

Dando ensejo às novidades legislativas, no que pertine às possibilidades da concessão 

de substituição da prisão preventiva em domiciliar, há de se registrar a alteração da redação 

do inciso IV do artigo 318, que suprimiu a condição de que a gestante, para ser beneficiária 

desta, deveria estar no período gestacional a partir do sétimo mês, ou sendo esta de alto risco. 

Inovou ainda a lei ao incluir ao rol do artigo 318 mais dois incisos, abarcando, desta forma, 

mais duas hipóteses de enquadramento legal, quais sejam, a mãe de filhos de até doze anos 

incompletos, bem como ao pai quando for o único responsável pelos cuidados do infante 

desta mesma condição. 

Destarte, tem-se que é recente a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela 

prisão domiciliar para as presas provisórias gestantes, já que antes da Lei nº 13.257/2016 
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somente as gestantes que se encontravam no sétimo mês em diante de gravidez é que podiam, 

em regra, se beneficiar pelo recolhimento em sua residência
206

. 

Redação atual: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente for: (...) IV - gestante”; 

Redação anterior: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente for: (...) IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou 

sendo esta de alto risco”. 

Desse modo, agora basta que a investigada ou ré esteja grávida para ter direito à prisão 

domiciliar, não mais se exigindo tempo mínimo de gravidez nem que haja risco à saúde da 

mulher ou mesmo ao feto como ocorria anteriormente. 

 

O legislador reconheceu que a gestante, independentemente do tempo de 

gravidez, pode necessitar de cuidados especiais que não são oferecidos, 

como regra, nas cadeias públicas brasileiras, nem tampouco nas 

penitenciárias. Destarte, deve o juiz avaliar empiricamente a situação 

prisional e individual da gestante presa para, se o caso, concluir pela 

substituição da preventiva pela prisão domiciliar. A exigência de prova 

idônea para tal desiderato está estampada no parágrafo único do art. 318, do 

CPP. Sendo necessário, adotará as medidas fiscalizatórias do cumprimento 

da cautela domiciliar, ajuntando a medida cautelar de monitoração 

eletrônica
207

. 

 

Outra considerável novidade é a possibilidade de sua concessão também aos presos 

provisórios que sejam mães ou pais de filhos que tenham até doze anos incompletos, 

conforme transcrição do conteúdo legal abaixo: 

 

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando 

o agente for: 

(...) 

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; 

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos. 

 

Sobre a possibilidade da substituição da prisão preventiva quando a mulher se amoldar 

na possibilidade trazida pelo inciso V, ou seja, quando ela possuir filho com idade inferior a 

12 anos de idade, Renato Brasileiro adverte que sua interpretação deve ser feita com extrema 

cautela. Essa advertência se justifica no entendimento de que essa condição, por si só, não ser 

suficiente para possibilitar a concessão de tal medida. 
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Isso porque, à primeira vista, fica a impressão de que o simples fato de a 

mulher ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos daria a ela, 

automaticamente, o direito de ter sua prisão preventiva substituída pela 

prisão domiciliar, o que não é correto. Na verdade, se considerarmos que o 

próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudança no 

CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da(o) investigada(o) 

quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma 

deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos 

filhos (CPP, art. 6°, inciso X, art. 185, §10, art. 304, § 4°, todos com redação 

determinada pelo art. 41 da Lei n° 13.257/16), fica evidente que, para fins de 

concessão do beneficio da prisão domiciliar cautelar sob comento, incumbe à 

interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do 

filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Logo, se houver familiares 

(v.g., avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar responsáveis por esse 

filho, não há por que se determinar a substituição da prisão preventiva pela 

domiciliar
208

. 

 

Sobre o mesmo tema, Tavora tem posicionamento diverso, lecionando não haver a 

exigência de que a mulher seja a única responsável pelos cuidados do filho, bastando a 

existência de filhos com idade de até doze anos incompletos, comprovando-se, no entanto,  a 

sua necessidade: 

 

Vale dizer, sendo mulher, com filho de até doze anos de idade incompletos, 

não se exige que ela seja a única responsável pelos cuidados daquele. Ela 

pode, então, contar com a ajuda de terceira pessoa, tal como o cônjuge, 

companheiro ou outro membro da família. No entanto, a necessidade deve 

ser comprovada com documentos que evidenciem, por exemplo, a residência 

comum da mulher relativamente ao seu filho de até doze anos. 

 

Já referente à concessão da substituição da prisão paterna, ao contrário do que consta 

no inciso V, direcionado à mulher, o inciso VI menciona como condição que pai beneficiário 

seja o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, restando claro, inclusive 

na posição de ambos os autores, que a prisão preventiva só será substituída pela domiciliar 

quando não houver ninguém que possa assumir os cuidados do filho de até 12 (doze) anos de 

idade incompletos. 

 

Quanto ao homem, a lei é mais restritiva. Para que seja concedida a prisão 

domiciliar é indeclinável que ele seja o único responsável pelos cuidados do 

filho de até doze anos incompletos. As mesmas razões que expusemos 

quanto à adequação do estabelecimento feminino devem ser invocadas para 

o caso de ser homem o imputado
209

. 
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Em análises de casos concretos acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se 

utilizou da nova norma para fundamentar suas decisões. 

Com aplicabilidade no Estatuto da Primeira Infância, apenas um dia após de sua 

publicação, o ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão 

monocrática no habeas corpus 351.494, concedeu liminar para substituir a prisão preventiva 

por domiciliar de uma jovem mãe de 19 anos que foi presa em flagrante acusada de tráfico 

quando, em visita ao então namorado, tentava adentrar em estabelecimento prisional portando 

drogas. No caso em tela, ao motivar sua decisão, o ministro afirmou que o código processual 

penal, ao elencar as hipóteses de prisão domiciliar e utilizar-se da expressão “poderá”, traz 

uma faculdade ao magistrado, e não uma obrigação como fazem entender alguns. 

 

Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal 

ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única 

hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa 

necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente 

toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a 

permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável 

urgência da medida extrema
210

. 

 

No caso examinado considerou cabível o benefício da prisão domiciliar, justificando-

se este, pelo amoldamento da paciente às hipóteses de cabimento legal imprimida ao art. 318 

do CPP, considerando que, além de se encontrar gestante, ser mãe de uma criança de 2 anos 

de idade, somando-se a isto o fato de o juiz de primeiro grau não indicar as peculiaridades 

concretas que justificassem a manutenção da prisão. 

Mais recentemente, Nefi Cordeiro, também ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

atuando como Relator em casos distintos, mas com mesma pretensão de substituição da prisão 

preventiva em cautelar, tendo como particularidade de em um haver como pretendente a mãe 

e noutro o pai, esclareceu que a Lei 13.257/2016 ao normatizar tratamento cautelar 

diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, ou pai quando único responsável 

pela criança, incorporou ao ordenamento jurídico novo critério geral para a concessão da 

prisão domiciliar
211

. 
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Na condição de gestante e de mãe de criança, nenhum requisito é legalmente 

exigido, afora a prova dessa condição. No caso do pai de criança, é exigida a 

prova de ser o único responsável pelos cuidados da criança. Assim, 

incorpora-se como novo critério geral a concessão da prisão domiciliar em 

proteção da gestação ou da criança (a mãe com legalmente presumida 

necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação), 

cabendo ao magistrado justificar a excepcionalidade - situações onde os 

riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, 

como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o 

cumprimento em estabelecimento prisional
212

 
213

. 

 

Desta forma, com base nos julgados proferidos, infere-se a existência atual de 

diferenciação de requisitos para a concessão da medida cautelar substitutiva em relação ao 

pedido materno e paterno, sendo que, no que pertine à mãe, há a presunção de que é 

necessária à criança, e caso o magistrado decida negar o benefício, deverá justificar o porquê 

da não incidência da prisão domiciliar pelas circunstâncias existentes do caso concreto, 

conforme inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição. 

 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 

a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 

 

Já no que pertine ao pai, para a concessão do pedido, deverá haver a comprovação de 

que é o único responsável aos cuidados do filho. 

Em ambos os casos, para o seu deferimento, é exigido do interessado prova idônea que 

evidencie seu o enquadramento na hipótese legal autorizadora da prisão domiciliar, conforme 

disposição legal a seguir transcrita: “Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova 

idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. 
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Disciplinando sobre a redação do diploma legal retro, Renato Brasileiro expõe que a 

comprovação dos requisitos na hipótese de substituição da preventiva pela domiciliar, trata-se 

de ônus perfeito, ou seja, “quando o in dubio pro reo não favorece” o agente, devendo, 

portanto, ter o pedido indeferido. Esclarece que essa ocorrência é diversa daquela que se dá no 

âmbito do processo penal condenatório, em que o ônus da defesa é imperfeito, ou seja, “basta 

criar uma dúvida razoável para que o magistrado possa absolver o acusado
214

”. 

Ademais, cabe registrar que no exame das disposições acerca da prisão da gestante e 

da proteção a seu filho, é imprescindível a consciência de que as alterações ali insertas 

tiveram como destinatários primeiro a criança. Configura-se como perigosa a superficial 

apreciação dessas normas, vez que levaria à conclusão de que mormentes à proteção exclusiva 

da pessoa privada da liberdade, quando em verdade sua intenção possui como essência a 

proteção constitucional à própria criança considerada sujeito de direito e pessoa em 

desenvolvimento, onde a sua proteção integral e o melhor interesse norteiam e constituem 

prioridade absoluta
215

. 

Entendimento coincidente é o de Renato Marcão, que adverte quem enxerga a 

possibilidade de apreciação de requisitos subjetivos quando da apreciação dos novos incisos. 

 

(...) está com os olhos voltados para o lado errado; olha para a pessoa presa e 

deixa de contemplar a pessoa sobre a qual recai a proteção perseguida pela 

providência excepcional. Essa forma de considerar o quadro processual 

deixa fora das molduras protetivas da lei – e por isso ao desamparo – 

exatamente aquele a quem se encontram endereçados os cuidados 

normativos. 

Não se trata de "dar ou não uma chance" a quem se encontra custodiado. O 

foco é outro
216

. 

 

Por conseguinte, havendo estabelecimento prisional feminino com espaço adequado 

para os cuidados maternos ao menor de doze anos, desde que resguardados os seus direitos, 

poder-se-á argumentar pela não concessão da prisão domiciliar à mãe. É o que pontua Távora. 

No entanto, em reflexão à realidade carcerária brasileira, acrescenta o autor que: 

 

(...) a experiência tem evidenciado que os presídios têm se mostrado 

ambientes inadequados para permanência de crianças e de adolescentes. 

Aliás, o caráter inóspito das cadeias e penitenciárias tem sido objeto de 
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preocupação a nível nacional e internacional, de modo a recomendar que 

seja concedida a prisão domiciliar toda vez que se verificar a manutenção do 

vínculo materno relativamente ao menor de doze anos de idade
217

. 

 

Destarte, tem-se que as mudanças legislativas ocasionadas em âmbito processual penal 

pela introdução do Estatuto da Primeira Infância resultaram da preocupação com o 

desenvolvimento daquela criança cujo responsável teve cerceada a sua liberdade durante a 

instrução processual, intencionando evitar a transcendência dos efeitos penais em sua vida 

precoce, bem como buscar meios de garantir que os laços afetivos e de cuidado entre pais e 

filhos não se percam pelo distanciamento de uma prisão preventiva que, em muitos casos, 

tendo em vista a conhecida realidade processual/judiciária, pode durar muito tempo, até 

anos
218

, causando danos irreversíveis à vida da criança e gerando, consequentemente, um 

círculo vicioso. 

No mais, ante a precariedade dos centros de detenção provisória face o descaso estatal, 

resultando estes em depósito humano, ambiente de caráter totalmente insalubre, 

escancaradamente e conscientemente ignorado pelo poder público, tem-se que a substituição 

da prisão preventiva serve também como um importante instrumento de correção da violação 

de direitos, com possibilidades de permitir o abrandamento das falhas existentes no sistema 

prisional. Pertinente reflexão é a de que se essa violação de direitos é deveras sentida por 

aqueles que cumprem a medida que lhes foi imposta, quiçá aos filhos de tenra idade que 

demandam ainda mais cuidados e que, na esteira de preservar o seu direito à amamentação e 

primeiros cuidados, acabam sendo privados de um desenvolvimento sadio com sequelas por 

toda a vida. 

Por todo o aqui exposto, tem-se que os impactos do Estatuto da Primeira Infância no 

ordenamento jurídico deram-se sim de forma positiva, considerando que as alterações e 

inclusões insertas nos diversos diplomas legais objetivam, com a presença qualitativa de seus 

genitores ou responsáveis, o desenvolvimento mais pleno possível da criança, em todas as 

suas esferas de necessidades, sendo esta a intenção da doutrina da proteção integral, proteger 

e promover os direitos atinentes a sua condição e a solidificação da base familiar. 

Reconhece-se também que ante o significado da proteção integral como objetivo a ser 

perseguido, os seus impactos e a sensibilidade social ocasionada foram, de certo modo, um 

tanto tímidos, porém há de se ter sempre em mente que estes constituem-se em mais 
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instrumentos a serem somados aos já existentes na busca da garantia dos direitos que todas as 

crianças possuem, mas que nem todas vivenciam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ante todo o exposto ao longo do presente trabalho, é possível afirmar desde logo que 

há no ordenamento jurídico pátrio mecanismos legais passíveis de ensejar a efetivação da 

tutela constitucional pretendida, sendo esta a proteção integral. No entanto, embora tais 

mecanismos estejam em regular vigência, resta claro que a sociedade convive diariamente 

com constantes violações de direitos que deveriam ser resguardados, resultando, dessa 

premissa, no questionamento inicial de que, se por si só, a ocorrência de criação de normas 

legais são, ou estão sendo, suficientes para a proteção e promoção da primeira infância e para 

a sua eficácia no plano concreto. 

Nesse intuito, dentre o contexto apresentado, tendo em vista a completude do tema e 

da essência humana, buscou-se, intencionalmente, discuti-lo mediante a apresentação de 

considerações diversas de áreas distintas, a fim de se responder ao questionamento mediante 

uma visão interdisciplinar da questão, e não trata-la de forma isolada. 

Para isto, no decorrer do presente trabalho abordou-se a transição da criança e do 

adolescente de meros objetos de proteção em sujeitos de direitos, transcorrendo os principais 

documentos tanto em âmbito internacional quanto nacional, objetivando-se com isso, 

subjetivamente, afastar também a falsa consciência de que esses meios protetivos constituem-

se em meros meios para a não aplicação de medidas repressivas punitivas quando da pratica 

dos chamados atos infracionais por crianças ou adolescentes, como tem sido defendido 

atualmente por alguns. Procurando, neste sentido, demonstrar pela evolução histórica que é 

exatamente o contrário, a proteção conferida foi conquistada ao decorrer de toda a história 

humana exatamente por se reconhecer a especificidade deste período com reflexos em toda a 

vida da pessoa e consequentemente na sociedade que o habita, objetivando a não necessidade 

dos meios repressivos anteriormente utilizados. 

Destarte, a criação da nova legislação infantil se faz deveras oportuna, mesmo ante 

eventuais  questionamentos de que o ECA e a própria Constituição já abarcariam em seu 

conteúdo o período explicitado pela nova lei, e que restaria, portanto, redundante. Explica-se: 

a pretensão de seus dispositivos foi acolher os atuais reclames das demais áreas da ciência 

humana que se ocupam, bem como se preocupam, da análise desse período sensível. 

O Estatuto da Primeira Infância soma-se ao que já preconiza a Constituição e o ECA, 

pretendendo-se fazer voltar os olhos aos seus sujeitos, investindo-se não em repressão, mas 

em proteção por meio da afeição, da educação, já que consistem em um verdadeiro processo 
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de construção da cidadania, moldando-se as bases da pessoa em construção e permitindo-lhe 

um futuro de mais possibilidades. 

Não é equivocado ainda dizer que nos dias atuais recaiu sobre o ECA o estigma do 

adolescente infrator, esquecendo-se por vezes que ali reside também a pretensão objetivada e 

mais facilmente enxergada, agora, no Estatuto da Primeira Infância. 

Deste modo, ante o questionamento inicial de que, se por si só, a ocorrência de criação 

da nova legislação é autossuficiente pra ensejar os resultados a que se propõe, ou seja, a 

proteção e promoção da primeira infância e sua eficácia no plano concreto, a resposta é por 

óbvio no mundo jurídico que não, mas por vezes não tão obvia assim na sociedade em geral. 

E é nessa consciência coletiva errônea que reside muito da inefetividade do próprio 

ECA e que pode facilmente se repetir com a nova lei. A falsa percepção social de que a 

criação de leis soluciona o problema é a mesma que presume que a previsão de meios 

protetivos afasta a ameaça ou a lesão aos direitos ali estabelecidos. Faz-se necessário ir além 

do simbolismo jurídico, ou seja, avançar do campo da criação de normas como forma 

meramente simbólica de satisfação imediata dos anseios sociais, mas sem qualquer eficácia, já 

que resulta na distorção da realidade, ocultando o abismo entre aquilo que a lei preconiza e o 

que de fato se efetiva, ou melhor, do que não se efetiva. 

Portanto, deste contexto resta claro que a efetividade da lei depende de outros fatores, 

os quais já se encontram inseridos no ECA desde sua vigência em 1990, quais sejam, a 

utilização, quando necessária, dos instrumentos por ele dispostos pelos atores lá legitimados, 

e dentre os quais tem-se como de extrema importância a participação popular, no entanto, não 

tão popularmente assim reconhecida em âmbito social. 

Neste ensejo, tem-se que a simplicidade do meio mais eficaz é o menos explorado e 

divulgado, qual seja, a informação de que a sua efetividade depende de seus atores, instruindo 

principalmente a sociedade acerca dos direitos ali conferidos e bem como acerca dos meios 

disponíveis a fim de ensejar a sua realização no plano fático. 

Deste modo, assim como o ECA, o novo Estatuto depende de seus atores para deixar 

de ser simples letra fria. Relembrando mais uma vez que a Constituição prevê que sua 

observância é dever da família, da Sociedade e do Estado, ou seja, é dever de todos, sem 

ressalvas. E nesse objetivo, o Estado por meio de seus representantes deve observar o que lhes 

imputa a lei, mas quem irá acioná-lo juridicamente em caso de sua não observância se ao 

menos é sabido, no meio social, da existência dos mecanismos disponíveis? E o círculo 

vicioso se repete geração a geração, crianças sem a necessária educação que se transformam 

em adultos também desprovidos da informação que lhes é necessária para a sua construção 
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enquanto cidadão e, por conseguinte, na instrução daqueles que consigo convivem, presos 

neste triste círculo vicioso. 

É a ausência desse conhecimento que acaba por desconstruir a real finalidade do 

estatuto, incutindo por intermédio de outros meios de comunicação, muitas vezes de forma 

intencional, no senso comum que os reais beneficiários de suas ações são outros que não a 

criança. Não há o olhar a quem de direito. 

Nessa intenção, pode-se dizer que o Estatuto da Primeira Infância visa fazer emergir 

aos olhos essa necessidade vista, mas não enxergada. E com o embasamento técnico de outras 

áreas procura se fortalecer e por que não convencer daquilo que apregoa. A neurociência 

mostrando que a vida futura se inicia bem antes de chegada a fase adulta e que as 

desigualdades sociais podem ser mais facilmente superadas se tidos todos os cuidados devidos 

e atenção merecida. A psicologia fundamentando, dentre outras, as relações sadias em 

ambientes que propiciem o desenvolvimento também o mais sadio possível, com impactos em 

sua personalidade e nas diversas relações ao longo de sua vida. E a pedagogia, nesta com um 

olhar diferente, destacando o papel influenciador que exerce sobre a criança no que pertine a 

aquisições de valores, tendo em vista que com a mulher inserta cada vez mais no mercado de 

trabalho, é neste ambiente que a criança permanecerá por longos períodos descobrindo o 

mundo em conjunto com outras crianças desde então. 

Vê-se, pois, que não há como tratar o tema como algo isolado, pois o homem também 

não o é. A essência humana, bem como suas relações, é complexa e não se esgota em si. 

Diante disso conclui pela necessidade de se cuidar do tema e de seus sujeitos com 

olhar diverso daquele que comumente se tem, haja vista o consenso de que a atuação, em 

nossa sociedade, na remediação do problema desencadeado não têm tido resultados 

satisfatórios em corrigir o mal já causado, devendo, pois, como no dito popular, agir na 

prevenção, ou seja, no fortalecimento das bases, sendo esta, no caso em tela, a primeira 

infância, e não apenas aguardar pela utilização do direito penal, o qual deveria ser a última 

medida, e de aplicação somente em caso de esgotamento dos meios que a antecedem, ou que 

deveriam antecedê-la, almejando desfazer a inversão instalada e consequentemente dar a 

dignidade merecida e um futuro de possibilidades àqueles que são tão dependentes do 

próximo. 
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