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Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Art. 3º, ECA: “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”. 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- 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”. 

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Esse artigo marca a mudança de perspectiva em relação à doutrina 

do “direito penal do menor”, que era adotada pelo antigo Código de 

Menores de 1979. 

- Sujeitos de direitos: a criança e o adolescente são titulares de todos 

os direitos fundamentais assegurados aos adultos (e mais alguns, 

relativos à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento). 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Atenção: como são considerados um grupo vulnerável, a criança e o 

adolescente devem ser tratados de modo desigual (na medida de sua 

desigualdade) quando isso for necessário para preservar seu melhor 

interesse e para assegurar a sua igualdade material. 

- Igualdade formal e igualdade material.  

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Exigibilidade (e justiciabilidade) dos direitos: cabe ao Poder Público 

garantir a implementação das políticas necessárias para a realização 

destes direitos.  

- Se não forem implementados voluntariamente, é possível a 

determinação judicial para o cumprimento coercitivo.  

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- STF: “A educação infantil representa prerrogativa constitucional 

indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de 

seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo 

de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola. 

Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por 

efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a 

obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de 

maneira concreta, em favor das ‘crianças até 5 (cinco) anos de idade’ 

(CF, art. 208, IV), (...) 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- (...) o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-

escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, 

apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo 

Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da 

Constituição Federal. A educação infantil, por qualificar-se 

como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu 

processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 

Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo 

governamental” (ARE 639337/AgR/SP).  

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Busca-se assegurar condições para um desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, necessários para uma formação 

“completa” do futuro adulto.  

- Note que a proteção da criança e do adolescente se dá por si – e não 

porque são “projetos de adultos”. 

- Condições de liberdade e dignidade: a criança e o adolescente devem 

ser respeitados e protegidos, considerando-se as etapas de seu 

desenvolvimento.  

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Art. 4º, ECA: “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”. 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

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. 

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- São praticamente os mesmos direitos assegurados pelo art. 227 da 

CF/88. 

- A garantia destes direitos exige uma ação conjunta e articulada da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público.  

- Atenção: primazia, precedência, preferência e destinação privilegiada 

de recursos – a intenção é impedir que os interesses da criança e do 

adolescente sejam deixados em segundo plano.  

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Família: natural ou substituta. Já há uma série de obrigações 

decorrentes do poder familiar, mas, além disso, há uma obrigação de 

zelo pelo bem-estar da criança e do adolescente.  

- Família ampliada: a que se estende para além do núcleo “pais e 

filhos”, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos próximos de afinidade e 

afetividade (art. 25, p. único)  

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Comunidade: parcela da sociedade que é mais próxima da criança ou 

do adolescente. Mesma região, mesmos costumes – vizinhos, igreja, 

comunidade escolar.  

- Sociedade:  em sentido mais amplo, é chamada a participar de 

órgãos colegiados e tem a responsabilidade de zelar pela efetivação 

dos direitos garantidos.  

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Poder Público: em todas as esferas, tem o dever de respeitar estes 

direitos e gerir os recursos públicos de modo a atender às 

disposições estatutárias.  

- Obs.: as competências legislativas e administrativas da União, 

Estados e Municípios estão previstas na CF/88; cabe ao Poder 

Legislativo a principal responsabilidade pela elaboração de leis, ao 

Poder Executivo, a responsabilidade pela administração do aparato 

estatal e ao Poder Judiciário, a solução de conflitos.  

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Art. 5º, ECA: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 

ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. 

- Várias condutas são previstas como crimes ou infrações 

administrativas, no próprio Estatuto ou em outras normas.  

 

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Negligência: ato omissivo, falta de cuidado. 

- Discriminação: forma de evitar o contato, impedir o acesso, negar 

direito. 

- Exploração: extrair proveito da conduta da c/a. 

- Violência, crueldade e opressão: coerção exercida de forma ilícita, 

ilegítima ou imoral. 

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Art. 6º, ECA: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os 

fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da 

criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”. 

- Regra geral para a interpretação do Estatuto. Não se pode adotar 

uma interpretação que desvirtue o seu sentido original.  

 

 

 

 

 

 



Conceito de Criança e Adol. e Doutrina da Proteção Integral 

- Fins sociais e exigências do bem comum: preocupação com a ação 

social do Estatuto e compromisso com um ideal de justiça. 

- Direitos e deveres, individuais e coletivos. 

- Pessoas em desenvolvimento: atenção e respeito às particularidades 

e peculiaridades de cada fase da vida. 

 

 

 

 

 



 


