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Art. 227, CR1988: 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. 



 

 “Segundo estudiosos 

da matéria, o 

Estatuto da Criança 

e do Adolescente 

perfilha a Doutrina 

da Proteção 

Integral” (ISHIDA, 

2015, p.2). 



 “Na vigência do Código de Menores, não 

havia distinção entre criança e adolescente 

(havia apenas a denominação „menor‟) e não 

havia obediência aos direitos fundamentais, 

admitindo-se, p., ex., a apreensão fora da 

hipótese de flagrante ou de busca e 

apreensão” (ISHIDA, 2015, p.5). 



 Criança: a pessoa até 

doze anos de idade 

incompletos; 

 Adolescente: pessoa 

entre doze e dezoito 

anos de idade; 

 Jovem adulto: pessoa 

entre dezoito e vinte 

e um anos de idade 

(em alguns casos o 

ECA será aplicado 

para eles). 

 

 



 

 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. 



Responsabilidade pelos direitos: 



A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência. 



Os casos de suspeita ou confirmação de 

castigo físico, de tratamento cruel ou 

degradante e de maus-tratos contra criança 

ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais. 



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. 



 ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; 

 opinião e expressão; 

 crença e culto religioso; 

 brincar, praticar esportes e divertir-se; 

 participar da vida familiar e comunitária, 

sem discriminação; 

 participar da vida política, na forma da lei; 

 buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 

 



A criança e o adolescente têm o direito de 

ser educados e cuidados sem o uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou 

degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro 

pretexto, (...).  

Menino Bernardo: vítima de constantes maus tratos, foi morto por sua 
própria família.  



 Entende-se por 

família natural a 

comunidade 

formada pelos pais 

ou qualquer deles e 

seus descendentes. 

 Entende-se por 

família extensa ou 

ampliada aquela 

que se estende para 

além da unidade 

pais e filhos ou da 

unidade do casal 

(vínculos de 

afinidade e 

afetividade).   



A colocação em 

família substituta 

far-se-á mediante 

guarda, tutela ou 

adoção.  

 

 Sempre que 

possível, a criança 

ou o adolescente 

será previamente 

ouvido por equipe 

interprofissional.  



A guarda obriga a prestação de assistência 

material, moral e educacional à criança ou 

adolescente; 

 

  Destina-se a regularizar a posse de fato; 

 

 “... prevalece o melhor interesse do menor” 

(ISHIDA, 2015, p.90).  



A guarda confere à criança ou adolescente a 

condição de dependente, para todos os fins e 

efeitos de direito, inclusive previdenciários; 

 

A guarda poderá ser revogada a qualquer 

tempo, mediante ato judicial fundamentado, 

ouvido o Ministério Público. 

 



  “A tutela é uma das formas de colocação do 

menor em família substituta de modo 

definitivo. Diferentemente da adoção, a 

tutela visa suprir a carência de 

representação legal. Fora do caso dos pais, a 

tutela traduz tecnicamente como modo 

efetivo de ser o representante legal” 

(ISHIDA, 2015, p.105). 

 



A tutela será deferida, nos termos da lei 

civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos 

incompletos.  

 

Art. 1.734, CC:  As crianças e os adolescentes 

cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou 

que tiverem sido suspensos ou destituídos do 

poder familiar terão tutores nomeados pelo 

Juiz ou serão incluídos em programa de 

colocação familiar, na forma prevista 

pela Lei no 8.069 (...).       

 



 A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 

qual se deve recorrer apenas quando esgotados 

os recursos de manutenção da criança ou 

adolescente na família natural ou extensa; 

 

 O adotando deve contar com, no máximo, 

dezoito anos à data do pedido, salvo se já 

estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 



A adoção atribui a condição de filho ao 

adotado, com os mesmos direitos e 

deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais 

e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais; 

 

Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) 

anos, independentemente do estado civil. 



 Para adoção conjunta, é indispensável que os 

adotantes sejam casados civilmente ou 

mantenham união estável, comprovada a 

estabilidade da família; 

 

O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 

anos mais velho do que o adotando; 

 

 Em se tratando de adotando maior de doze 

anos de idade, será também necessário o seu 

consentimento. 



A adoção será precedida de estágio de 

convivência com a criança ou adolescente, 

pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, 

observadas as peculiaridades do caso; 

 

O vínculo da adoção constitui-se por 

sentença judicial, que será inscrita no 

registro civil mediante mandado do qual não 

se fornecerá certidão. 



 igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

 direito de ser respeitado por seus 

educadores; 

 direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

 direito de organização e participação em 

entidades estudantis; 

 acesso à escola pública e gratuita próxima de 

sua residência. 



 armas, munições e explosivos; 

 bebidas alcoólicas; 

 produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica ainda que por 

utilização indevida; 

 fogos de estampido e de artifício, exceto 

aqueles que pelo seu reduzido potencial 

sejam incapazes de provocar qualquer dano 

físico em caso de utilização indevida; 

 

 



 revistas e publicações inadequadas; 

 bilhetes lotéricos e equivalentes. 

 

 

OBS: É proibida a hospedagem de criança ou 

adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, salvo se 

autorizado ou acompanhado pelos pais ou 

responsável. 

 



Nenhuma criança poderá viajar para fora da 

comarca onde reside, desacompanhada dos 

pais ou responsável, sem expressa 

autorização judicial. 

 

A autorização não será exigida quando: 

 a) tratar-se de comarca contígua à da 

residência da criança, se na mesma unidade 

da Federação, ou incluída na mesma região 

metropolitana 



 b) a criança estiver acompanhada: 

1) de ascendente ou colateral maior, até o 

terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco; 

2) de pessoa maior, expressamente autorizada 

pelo pai, mãe ou responsável. 

 

OBS: A autoridade judiciária poderá, a 

pedido dos pais ou responsável, conceder 

autorização válida por dois anos. 

 

 



Quando se tratar de viagem ao exterior, a 

autorização é dispensável, se a criança ou 

adolescente: 

 

 - estiver acompanhado de ambos os pais ou 

responsável; 

 - viajar na companhia de um dos pais, 

autorizado expressamente pelo outro através 

de documento com firma reconhecida. 

 

 



por ação ou 

omissão da 

sociedade ou do 

Estado; 

por falta, omissão 

ou abuso dos pais 

ou responsável; 

em razão de sua 

conduta. 

 

OBS: Aplicadas pelo Conselho 
Tutelar ou pela autoridade judiciária. 



 encaminhamento aos pais ou responsável, 

mediante termo de responsabilidade; 

 orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; 

matrícula e frequência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

  inclusão em serviços e programas oficiais ou 

comunitários de proteção, apoio e promoção 

da família, da criança e do adolescente;  



 requisição de tratamento médico, psicológico 

ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; 

 inclusão em programa oficial ou comunitário 

de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

  acolhimento institucional;   

 inclusão em programa de acolhimento 

familiar;  

  colocação em família substituta.  

 

 



  conduta descrita 

como crime ou 

contravenção penal; 

lembrando que são 

penalmente 

inimputáveis os 

menores de dezoito 

anos, sujeitos às 

medidas previstas no 

ECA. 

 
Súmula: 108, STJ: A APLICAÇÃO DE 
MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS AO 
ADOLESCENTE, PELA PRATICA DE ATO 
INFRACIONAL, E DA COMPETENCIA 
EXCLUSIVA DO JUIZ. 
 



 deve ser considerada a idade do adolescente 

à data do fato; 

 nenhum adolescente será privado de sua 

liberdade senão em flagrante de ato 

infracional ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária 

competente; 

 nenhum adolescente será privado de sua 

liberdade sem o devido processo legal. 

 



 1. Advertência 

 2. obrigação de reparar o dano 

 3. Prestação de Serviço à comunidade 

 4. liberdade assistida 

 5. Semiliberdade 

 6. Internação 

 

 

 

 



A advertência consistirá em admoestação 

verbal, que será reduzida a termo e 

assinada. 

 



 Em se tratando de ato infracional com 

reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 

determinar, se for o caso, que o adolescente 

restitua a coisa, promova o ressarcimento do 

dano, ou, por outra forma, compense o 

prejuízo da vítima. 

 

Havendo manifesta impossibilidade, a 

medida poderá ser substituída por outra 

adequada. 

 



A prestação de serviços comunitários consiste 

na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a 

seis meses, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas (...).  

 

 cumpridas durante jornada máxima de oito 

horas semanais, aos sábados, domingos e 

feriados ou em dias úteis, de modo a não 

prejudicar a escola ou trabalho. 

 



A liberdade assistida será adotada sempre 

que se afigurar a medida mais adequada para 

o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 

adolescente; 

 

 Será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 

podendo a qualquer tempo ser prorrogada, 

revogada ou substituída por outra medida, 

ouvido o orientador, o Ministério Público e o 

defensor. 

 



 Incumbe ao orientador, com o apoio e a 

supervisão da autoridade competente: 

 - promover socialmente o adolescente e sua 

família;  

 -supervisionar a frequência e o 

aproveitamento escolar do adolescente; 

 -profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho; 

 - apresentar relatório do caso. 

 



 Pode ser determinado desde o início, ou como 

forma de transição para o meio aberto, 

possibilitada a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial;  

 

 São obrigatórias a escolarização e a 

profissionalização;  

 

 A medida não comporta prazo determinado 

aplicando-se, no que couber, as disposições 

relativas à internação. 

 



A internação constitui medida privativa da 

liberdade, sujeita aos princípios de 

brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento; 

 

 Será permitida a realização de atividades 

externas, a critério da equipe técnica da 

entidade, salvo expressa determinação 

judicial em contrário. 



 A medida não comporta prazo determinado, 

devendo sua manutenção ser reavaliada, 

mediante decisão fundamentada, no máximo a 

cada seis meses. 

 

  Em nenhuma hipótese o período máximo de 

internação excederá a três anos. 

 

 Atingido o limite estabelecido o adolescente 

deverá ser liberado, colocado em regime de 

semiliberdade ou de liberdade assistida. 

 



A liberação será compulsória aos vinte e um 

anos de idade. 

 

A medida de internação só poderá ser 

aplicada quando: 

- ato infracional cometido mediante grave ameaça 

ou violência a pessoa; 

- por reiteração no cometimento de outras 

infrações graves; 

- por descumprimento reiterado e injustificável da 

medida anteriormente imposta. 

 



 Sinase  é o conjunto ordenado de 

princípios, regras e critérios que envolvem a 

execução de medidas socioeducativas, 

incluindo-se nele, por adesão, os sistemas 

estaduais, distrital e municipais, bem como 

todos os planos, políticas e programas 

específicos de atendimento a adolescente em 

conflito com a lei.  

 



 UNIÃO  irá formular e coordenar a política 

nacional de atendimento socioeducativo. 

 ESTADOS  são responsáveis por criar, 

desenvolver e manter programas para a 

execução das medidas socioeducativas que 

implicam em privação de liberdade 

(semiliberdade e internação). 

 MUNICÍPIOS  são responsáveis por criar e 

manter programas de atendimento para a 

execução das medidas socioeducativas em meio 

aberto (prestação de serviços à comunidade e 

liberdade assistida). 

 



 É assegurado ao adolescente casado ou que 

viva, comprovadamente, em união estável o 

direito à visita íntima.  

 

O visitante será identificado e registrado 

pela direção do programa de atendimento, 

que emitirá documento de identificação, 

pessoal e intransferível, específico para a 

realização da visita íntima.  

 



Você acredita que 

o ECA está 

cumprindo seu 

papel de efetivar 

os direitos das 

crianças e 

adolescentes? 



O que precisamos? 

 

  Melhorar as 

condições de vida 

de nossas crianças 

e adolescentes? 

 

Responsabiliza-los 

antes pelos erros 

cometidos?  





www.profcamilamiranda.com.br - site 

advcamilamiranda@hotmail.com  

– email  

www.facebook.com/profcamilamiranda - 

fanpage 

www.youtube.com/professoracamilamiranda 

- canal 

@profcamilamiranda – instagram  
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