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Resumo: O presente artigo pretende apresentar uma proposta inovadora como solução e 
prevenção de conflitos gerados em decorrência da prática de atos de alienação parental, 
visando à participação e conscientização de todos os envolvidos, com a finalidade de evitar o 
processo de instauração da síndrome da alienação parental, através da utilização das práticas 
circulares. O objetivo do trabalho é apresentar as principais definições de alienação parental, 
suas consequências e possíveis sanções, bem como demonstrar que a utilização das Práticas 
Circulares nesses casos é a metodologia que melhor se adequa ao tratamento e prevenção de 
instauração da referida síndrome. A previsão da Lei 12.318 acerta em tentar reestabelecer os 
laços entre o genitor alienado e o filho, pois assim tentará sanar emergencialmente o problema 
gerado, entretanto, não trata da sua origem, privilegiando o viés sancionador. A família 
necessita de algo além da punição, para que possa reestabelecer de forma saudável os vínculos 
que foram rompidos, para que as crianças e os adolescentes sejam atingidos o mínimo 
possível pelo fim da relação. Um trabalho preventivo e o tratamento da família por meio das 
Práticas Circulares gerariam resultados muito mais efetivos, na construção de relacionamentos 
embasados no diálogo e no respeito às vivências do outro, decidindo-se conjuntamente os 
rumos a serem tomados. 
Palavras-Chave: Alienação Parental, Círculos Restaurativos, Lei 12.318. 

 
Abstract: This article aims to provide an innovative approach to solve and prevent conflicts 
generated as a result of acts of parental alienation, seeking the participation and awareness of 
all stakeholders, in order to avoid the process of establishment of the parental alienation 
syndrome through the use of circular practices. The objective is to present the main 
definitions of parental alienation, their consequences and possible sanctions, as well as 
demonstrate that the use of Circular Practices in these cases is the method that best suits the 
treatment and prevention of initiation of the syndrome. The forecast of Law 12.318 hits on 
trying to reestablish the ties between the alienated parent and the child, as well as an 
emergency try to remedy the problem generated, however, does not address the original 
problem, establishing ways to punish the alienating. The family needs something beyond 
punishment, so you can reestablish a healthy way links that were broken, so that children and 
adolescents are affected as little as possible at the end of the relationship. Treatment of family 
and preventive work through Circular practices would generate more effective results in 
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building relationships grounded in dialogue and respect for each other 's experiences, deciding 
along the routes to be taken . 
Keywords: Parental Alienation, Restorative Circles, Law 12.318. 
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1.  Introdução 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta inovadora para 

prevenção e solução de conflitos gerados em decorrência da prática de atos de alienação 

parental, visando a participação e conscientização de todos os envolvidos, com a finalidade de 

evitar o processo de instauração da síndrome da alienação parental, através da utilização das 

práticas circulares. 

Inicialmente abordou-se a temática da alienação parental, apresentando-se uma breve 

discussão acerca da relevância do tema na atualidade e sua incidência na sociedade, depois 

foram debatidos os conceitos elaborados pelos estudiosos do tema, as formas que podem 

ocorrer, a sua gravidade e as sanções previstas em lei. 

Em seguida, foi apresentada uma crítica ao veto presidencial do artigo 9º da Lei 

12.318 de 2010, que previa a possibilidade de utilização da mediação como meio extrajudicial 

de solução de conflito. Atribuindo-se a essa postura de priorizar a judicialização dos litígios 

como um dos principais catalisadores da atual crise do sistema judiciário. 

Posteriormente, explorou-se a temática das práticas circulares, expondo-se 

suscintamente acerca do seu conceito, metodologia, aplicabilidade, princípios norteadores e 

elementos essenciais. 

Para finalizar, foi demonstrado como as práticas circulares podem ser aplicadas a 

conflitos de âmbito familiar, especificamente nos casos de alienação parental, não só numa 

perspectiva preventiva, mas também como tratamento após a instauração da síndrome. 

Tomou-se como referência principal, o estudo do “Guia de Práticas Circulares”, das autoras 

Carolyn Boyes-Watson e Kay Pranis. 

 

2. A Síndrome da Alienação Parental 

A Alienação Parental é uma realidade cada vez mais comum no âmbito das famílias 

brasileiras, que vem sendo evidenciada especialmente a partir da introdução do instituto da 
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guarda compartilhada, pela Lei Federal nº 11.698/2008, através da qual foram alterados os 

artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil (SOUSA, BRITO, 2010). 

Com a vigência da referida lei, passou a existir a previsão da “responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”, ou seja, distribuição igualitária do poder 

familiar sobre os filhos menores nos casos em que os pais morem em casas diferentes. 

Anteriormente, a guarda era deferida quase que automaticamente às mães, 

consideradas naturalmente mais adequadas a exercer os cuidados dos filhos, porém, os pais 

passaram a reivindicar esse direito e exigir que fosse analisado, à luz de cada caso concreto, 

qual genitor seria mais apto a exercer os cuidados dos filhos, visando o melhor interesse da 

criança. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa Estatística (IBGE) no ano de 2007, 

a responsabilidade pela guarda dos filhos menores foi concedida unilateralmente às mulheres 

em 89,1% dos divórcios. No ano de 2011 não houve uma grande modificação desse quadro, 

posto que em 87,6% dos divórcios concedidos no Brasil a responsabilidade pela guarda dos 

filhos menores foi delegada unilateralmente às mulheres. Em apenas 5,4% dos casos a 

responsabilidade pela guarda foi deferida a ambos e, em 5,3%, foi atribuída unilateralmente 

aos homens. 

Dentre todas as unidades da federação, o estado de Sergipe obteve os menores índices 

de guarda dos filhos concedida a ambos os pais, de 2,4%, bem como da guarda dos filhos 

concedida unilateralmente aos homens, de 2,2%. 

Essa situação de deferimento unilateral da guarda às mulheres, juntamente com as 

dificuldades inerentes ao processo de separação, contribui muito para a disseminação de 

práticas de alienação parental realizadas, em sua maioria, pelas mulheres. 

Os motivos que levam a realização desses atos podem ser diversos, seja para atingir o 

antigo cônjuge, como uma forma de vingança, em razão de não ter superado o fim do 

relacionamento, ou um sentimento egoísta de querer ser o único responsável pelo 

desenvolvimento do filho. 

A guarda compartilhada é o modelo que tenta diminuir os efeitos da alienação 

parental, pois proporciona o maior convívio com ambos os pais, a divisão das tarefas e da 

responsabilidade, visando atender ao melhor interesse da criança e do adolescente e minimizar 
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o sofrimento gerado pela ausência de um dos genitores, oriundo do processo natural da 

separação. 

Em 1985, o psiquiatra americano Richard Gardner (2002, p.2) introduziu o termo 

“Síndrome de Alienação Parental” como consequência dos danos gerados pela alienação 

parental, sugerindo a seguinte definição: 
 
A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que aparece 
quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua 
manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma 
campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta 
da combinação das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, 
programação, doutrinação”) e contribuições da própria criança para caluniar o 
genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão 
presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de 
Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável. 
 

No Brasil, a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, dispõe sobre a alienação parental, 

definindo-a em seu artigo 2º como “a interferência na formação psicológica da criança ou do 

adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 

criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou 

que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este”. 

Pode-se inferir da análise dos estudos desenvolvidos sobre o tema que qualquer um 

que possua a criança ou o adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, pode ser o 

sujeito ativo da alienação parental, ao interferir na sua formação psicológica, de modo a 

prejudicar a relação entre a criança ou o adolescente e o genitor. 

A distinção entre os termos “Alienação parental” e “Síndrome da Alienação Parental” 

pode ser feita considerando o segundo como consequência do primeiro, ou seja, um processo 

patológico da instauração da síndrome e seus efeitos emocionais e psicológicos, como 

demonstra Correia (2011, p.2): 
 
Como consequência deste contexto surge um fenômeno chamado alienação parental, 
que não se confunde com a síndrome de alienação parental, a segunda decorre da 
primeira, ou seja, a alienação parental é o afastamento de um dos genitores, 
provocado pelo outro (guardião) de forma voluntária. Já o processo patológico da 
síndrome diz respeito às sequelas emocionais e o comportamento que a criança vem 
a sofrer vítima deste alijamento.  
 

A alienação parental pode ser caracterizada por diferentes maneiras, assim, a Lei 

12.318/10, no parágrafo único do artigo 2º, apresenta o seguinte rol, meramente 

exemplificativo: 
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I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 
paternidade ou maternidade;  
II - dificultar o exercício da autoridade parental;  
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;  
V- omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a 
criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;  
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, 
para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;  
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a 
convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou 
com avós. 
 

A prática de qualquer um desses atos fere o direito fundamental da criança a 

convivência familiar pacífica, previsto pela Constituição Federal em seu artigo 227, e no 

artigo 3º da Lei 12.318/2010, bem como contraria a política sobre a proteção integral à 

criança e ao adolescente, disposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 

8.069/90. 

O processo de implantação da Síndrome da Alienação Parental pode ocorrer de 

diferentes maneiras e quando instalado o filho alienado poderá perder o convívio e a 

influência da parte alienada, se afastando, não somente do alienado, como também daqueles 

que formam seu círculo de relacionamentos, como a família e amigos.  

Havendo indício de ato de alienação parental, a Lei 12.318/2010 pretende assegurar a 

proteção ao melhor interesse da criança ou adolescente. Pois, consoante Beatrice Paulo (2011, 

p. 6), “Como todo abuso emocional, a alienação parental é uma violência difícil de ser 

detectada. Acontece no interior dos lares, sem evidências imediatas”. 
 
Art. 4º Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, 
em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o 
processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o 
Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da 
integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua 
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o 
caso. 
 

Caso seja necessário, será determinada a perícia psicológica ou biopsicossocial e a 

preferência na atribuição ou alteração da guarda será dada ao genitor que viabiliza a efetiva 

convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que seja inviável 

a guarda compartilhada, de acordo com previsão dos artigos 5º e 7º da Lei 12.318/10. 

A forma mais grave da alienação parental ocorre quando há denúncias de abuso sexual 

ou de violência física, fazendo-se necessário que sejam tomadas atitudes imediatas para 
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proteção do menor, bem como a apuração acerca da veracidade da denúncia, para evitar o 

afastamento indevido do genitor acusado. 

Para que seja preservada a integridade psíquica da criança, vem sendo implementado 

um projeto denominado “depoimento sem dano”, idealizado pelo magistrado Antônio Daltoé 

Cesar e iniciado no Rio Grande do Sul em 2003. 

O projeto consiste em adaptar as instalações do fórum para que a criança possa ser 

ouvida por um profissional qualificado, que realizará os questionamentos do Juiz, Promotor e 

Defensor, em um ambiente apropriado, separado da sala de audiência, por um sistema vídeo 

gravado, permitindo assim que o depoimento seja revisto em outras fases processuais sem que 

haja a necessidade de a criança ser ouvida novamente, visando evitar a revitimização ou 

revivência do trauma. 

Depois de instaurada a síndrome, as consequências para o desenvolvimento 

psicológico e mental da criança ou do adolescente serão diversas, podendo acarretar doenças 

psicológicas e, em casos extremos, o suicídio. Nos casos extremados da síndrome, em que 

ocorrem falsas denúncias de abuso sexual ou violência física, as consequências para o 

alienado são semelhantes aos efeitos gerados nos casos em que essas denúncias são 

verdadeiras, conforme Hironaka e Monaco (2010, p. 6): 
 
Os efeitos da síndrome podem se manifestar às perdas importantes - morte de pais, 
familiares próximos, amigos, etc. Como decorrência, a criança (ou o adulto) passa a 
revelar sintomas diversos: ora apresenta-se como portadora de doenças 
psicossomáticas, ora mostra-se ansiosa, deprimida, nervosa e, principalmente, 
agressiva. Os relatos acerca das consequências da síndrome da alienação parental 
abrangem ainda depressão crônica, transtornos de identidade, comportamento hostil, 
desorganização mental e, às vezes, suicídio. É escusado dizer que, como toda 
conduta inadequada, a tendência ao alcoolismo e ao uso de drogas também é 
apontada como consequência da síndrome. 
 

A lei sobre alienação parental apresenta um caráter mais educativo que punitivo, com 

a finalidade de conscientizar os pais, que muitas vezes sequer têm consciência sobre o que 

estão passando. Entretanto, prevê algumas penalidades que podem ser aplicadas ao agente 

transgressor, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de possíveis responsabilizações 

cíveis ou criminais, em seu artigo 6º:  
Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 
dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 
incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 
aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: 
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; 
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; 
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III - estipular multa ao alienador; 
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 
V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; 
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; 
VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 
Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou 
obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar 
para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das 
alternâncias dos períodos de convivência familiar. 
 

 

3. Veto à Mediação como Solução Extrajudicial do Conflito: reflexões críticas 

O artigo 9º da Lei que trata da alienação parental previa a possibilidade de utilizar uma 

das formas de solução de conflito extrajudicial, a mediação, porém, de acordo com a 

mensagem n° 513, foi vetado pelo Presidente da República, sob o argumento de que a 

convivência familiar é um direito indisponível da criança e do adolescente nos termos do 

artigo 227 da Constituição Federal, não cabendo, portanto, sua apreciação por mecanismos 

extrajudiciais de solução de conflitos. 

Entretanto, o parágrafo terceiro do artigo vetado solucionaria a questão na medida em 

que exigia que o termo gerado pelo procedimento de mediação fosse submetido ao exame do 

Ministério Público e à homologação judicial, a fim de evitar que fosse indevidamente 

aplicado e assegurar o direito da criança e do adolescente à convivência familiar. 

Alega-se ainda que o referido dispositivo é contrário a aplicação do princípio da 

intervenção mínima extraído da Lei nº 8.069, pelo qual medidas de proteção da criança e do 

adolescente devem ser exercidos por autoridades e instituições cuja ação seja indispensável. 

A maior parte da doutrina se posicionou de forma contrária ao veto do presidente que 

deixou de apreciar as formas de solução de conflito extrajudiciais, favorecendo a 

judicialização das questões de foro íntimo que poderiam ser solucionadas de forma mais 

célere e com a efetiva participação dos envolvidos. 
 
O certo é que o Poder Executivo perdeu uma boa oportunidade para a disseminação 
dessa prática na sociedade brasileira e o consequente estabelecimento de uma nova 
cultura que inclua opções cooperativas e pacíficas para o tratamento dos conflitos 
existentes no seio familiar. (ROSA, 2010, p. 1) 
 

As formas de solução de conflitos extrajudiciais têm se demonstrando uma saída 

viável para aproximar o procedimento dos interesses da sociedade, utilizando-se de técnicas 

de diálogos entre as partes em conflito, para que em conjunto possam encontrar uma forma de 
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solucionar o litígio. É dentro desse contexto que se efetiva o verdadeiro acesso à justiça, 

conforme conceito de Marinone (2000, p. 28): 
 
(...) acesso à justiça quer dizer acesso a um processo justo, a garantia de acesso a 
uma justiça imparcial, que não só possibilite a participação efetiva e adequada das 
partes no processo jurisdicional, mas que também permita a efetividade da tutela dos 
direitos, consideradas as diferentes posições sociais e as específicas situações de 
direito substancial. Acesso à justiça significa, ainda, acesso à manifestação e à 
orientação jurídicas e a todos os meios alternativos de composição de conflitos. 
 

O crescimento das demandas, juntamente com o aumento da complexidade dos casos, 

impossibilita o Poder Judiciário, em seu modelo atual, de proporcionar respostas satisfatórias 

e adequadas a esses casos que apresentam uma maior intersubjetividade, principalmente, 

quando envolvem relações continuadas. O modelo adversarial de justiça nem sempre 

proporciona o almejado acesso à justiça e, portanto, não deveria ser o único modelo adotado 

para a solução de conflitos. 

 

4. As Práticas Circulares 

Os Círculos Restaurativos são encontros em que vítimas, ofensores e participantes da 

comunidade se reúnem para, de forma respeitosa e consensual, reparar os danos sofridos, 

restaurar dignidade, segurança e fortalecer os laços de justiça e coesão social. 
 
O círculo é um processo estruturado para organizar a comunicação em grupo, a 
construção de relacionamentos, tomada de decisões e resolução de conflitos de 
forma eficiente. O processo cria um espaço à parte de nossos modos de estarmos 
juntos. O círculo incorpora e nutre uma filosofia de relacionamento e de 
interconectividade que pode nos guiar em todas as circunstâncias – dentro do círculo 
e fora dele. (BOYES-WATSON, PRANIS, 2011, p. 35) 
 

Fundamentada na cultura indígena, esta metodologia relaciona elementos tradicionais 

numa forma moderna e contemporânea de solução de conflitos, agrupa as pessoas para que 

cheguem a um entendimento mútuo, contribui para fortalecer os relacionamentos e soluciona 

os problemas em concordância com a conclusão conjunta e compromisso assumido por todos 

os participantes. 
 
Os Círculos de Construção de Paz descendem diretamente dos tradicionais Círculos 
de Diálogo comuns aos povos indígenas da América do Norte. Reunir-se numa roda 
para discutir questões comunitárias importantes é algo que faz parte das raízes 
tribais da maioria dos povos. Essas práticas ainda são cultivadas entre povos 
indígenas do mundo todo e temos em relação a eles uma imensa dívida de gratidão, 
pois mantiveram vivas práticas que vieram a ser fonte de sabedoria e inspiração para 
as nossas culturas ocidentais modernas. (PRANIS, 2010, p.19) 
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A metodologia utilizada nas práticas circulares procura desenvolver uma inteligência 

emocional, que proporcionará aos seus participantes melhores condições de tomar decisões 

saudáveis para a sua vida, respeitando o outro e possibilita um melhor conhecimento do 

próximo. 
 
O processo do Círculo é um processo que se realiza através do contar histórias. Cada 
pessoa tem uma história, e cada história oferece uma lição. No Círculo as pessoas se 
aproximam das vidas umas das outras através da partilha de histórias significativas 
para elas. (PRANIS, 2010, p. 16) 
 

Este processo valoriza a experiência pessoal de cada participante, de forma a 

contribuir para que todos os participantes tenham igual oportunidade de expor sua vivência 

pessoal e particular, extraindo-se de cada história, uma lição, um aprendizado, que poderá 

gerar uma nova compreensão do outro, da problemática e a possibilidade de solução criada 

em conjunto. 

O formato circular é utilizado para demonstrar que todos são iguais entre os 

integrantes do círculo, não havendo um que seja mais importante do que outro, possibilita a 

visão geral de todos os integrantes, bem como representa o comprometimento, a 

conectividade e o respeito mútuo a todos, independentemente do que tenha ocorrido. 

A participação no círculo deverá ser voluntária, ninguém será obrigado a participar ou 

a expor a sua experiência, os resultados geralmente são de redução de conflitos através da 

comunicação não violenta e como a conclusão é realizada de forma conjunta por todos, isso 

fortalece o sentimento de fazer parte de um grupo e o compromisso de cumprir a meta 

estabelecida, reduzindo, assim, a reincidência. 

No âmbito do Judiciário, são muito utilizados no desenvolvimento da Justiça 

Restaurativa, na qual recebem o nome Círculos Restaurativos, têm possibilitado a resolução 

de litígios de diversas naturezas, inclusive nas esferas familiar e penal, nas quais a carga 

emocional é muito grande.  
 
Pranis & Boyes têm usado largamente o termo “Práticas Circulares” para ampliar o 
alcance, visto que os círculos não são somente para serem usados no âmbito de uma 
justiça restaurativa criminal, mas como práticas restaurativas as mais diversas, tais 
como reintegração, perdas, questões de sexualidade, cura, conflitos escolares e 
outros. (PELIZZOLI, 2013, p.1) 
 

Desta forma, o termo Práticas Circulares amplia as possibilidades de aplicação dessa 

metodologia para as diversas áreas de conflito enfrentadas no desenvolvimento humano, com 

a finalidade de otimizar os relacionamentos e a forma de comunicação entre as pessoas. 
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Das práticas restaurativas mais comuns, destacam-se os Círculos Restaurativos, que 
são os momentos que a comunidade cria para reunir os envolvidos num conflito. 
Nesse encontro são compassivamente ouvidos e acolhidos os sentimentos e as 
necessidades dos envolvidos, acertadas as formas de reparação, e estimulada a 
reconciliação. (GAMA, 2008, p. 61) 
 

Embora o instituto da Justiça Restaurativa tenha se originado com a finalidade de ser 

uma resposta para o crime, não se pode excluir a possibilidade de se expandir a aplicação da 

sua metodologia no Direito de Família e na Justiça do Trabalho (Ribeiro, 2012). 

A metodologia utilizada na Justiça Restaurativa é uma forma de solução de conflito 

não violenta, pois a decisão não será imposta às partes por um terceiro, através do diálogo 

será decidida a melhor forma de solução e como os envolvidos deverão conviver com as 

consequências oriundas de suas atitudes. 
 
A justiça restaurativa é uma aproximação que privilegia toda a forma de ação, 
individual ou coletiva, visando corrigir as consequências vivenciadas por ocasião de 
uma infração, a resolução de um conflito ou a reconciliação das partes ligadas a um 
conflito. (JACCOUD, 2005, p. 169) 
 

Desta forma, as Práticas Circulares podem ser aplicadas na solução de conflitos de 

diferentes naturezas, entretanto, para que seu desenvolvimento ocorra da forma devida e os 

resultados sejam obtidos efetivamente, faz-se necessária a existência de alguns elementos 

essenciais à sua configuração, conforme demonstrado a seguir. 

 

4.1 Elementos Essenciais dos Círculos 

O facilitador é o responsável por auxiliar na formação e organização do Círculo, na 

criação do ambiente seguro, para que as pessoas sintam-se à vontade para expor seus 

verdadeiros sentimentos, anseios e receios; orientar os participantes a cumprirem suas 

diretrizes; prestar assistência no encaminhamento do diálogo e monitorar a qualidade da 

integração entre os membros do Círculo. 

Entretanto, não há um líder, não é o facilitador que determinará as diretrizes do 

Círculo, ele também é um membro e poderá participar expondo suas próprias experiências e 

impressões sobre o que está sendo discutido. Contudo, é permitido ao facilitador falar, mesmo 

sem o objeto da palavra, somente no caso de assegurar o atendimento aos valores e diretrizes 

do Círculo, ou seja, a integridade do processo. 

Existem vários modelos diferentes de círculos, que podem ser utilizados e adaptados 

em diferentes contextos e situações, mas alguns elementos estruturais são essenciais para a 
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composição do círculo, criando um espaço respeitoso e seguro, para que todos possam expor 

seus sentimentos e atenciosamente escutar e compreender o que o outro irá expor. 

Em primeiro lugar, é de suma importância que a geometria se estabeleça com todos 

sentando-se em círculo. Este formato cria um senso de foco convergente, incentiva a 

conectividade e evita a polarização, evita-se que lados sejam criados e influenciem a tomada 

apriorística de posições. As pessoas podem se sentir incomodadas, num primeiro momento, 

com a retirada das mesas e este rearranjo diferente ao que elas estão acostumadas, mas sentar-

se em círculo aumenta a responsabilização, uma vez que a linguagem corporal de cada um 

consegue ser melhor assimilada por todos.   

O Círculo utiliza uma Cerimônia para marcar sua abertura e fechamento, de modo que 

esse marco de identificação signifique que a partir daquele momento todos estão 

comprometidos a falar abertamente a verdade e a escutar plenamente o que o outro tem a 

dizer, ou seja, dentro do período demarcado pela realização do Círculo, os participantes são 

convidados a retirar suas máscaras para a sociedade e exporem seu “verdadeiro eu”3, 

proporcionando que eles mesmos entrem em contato com seu eu interior. 

É importante que o facilitador use uma peça central para criar um ponto de 

convergência que “dá apoio ao falar de coração e escutar de coração” (PRANIS, 2011, p. 14). 

A ideia é que a peça seja algo representativo para aqueles que estão em círculo, podem ser 

símbolos individuais ou culturais, algo que possa uni-los nos momentos de crise: pode incluir 

objetos que evoquem o “eu verdadeiro”, os princípios que alicerçam o processo, uma visão 

compartilhada do grupo. À medida que os encontros vão acontecendo, é possível incorporar 

novos elementos ao centro, que podem ser trazidos pelos participantes, portanto, é possível 

que os centros sejam construídos de forma coletiva. 

Além da peça central, utiliza-se do objeto da palavra como ferramenta para estruturar 

o diálogo e a escuta respeitosa dentro do círculo. O objeto da palavra é utilizado para 

regulamentar o momento da fala de cada um. Os participantes deverão respeitar o objeto, 

sendo que apenas o participante que está segurando o objeto da palavra pode falar, passando 

                                                           
3 “Nós acreditamos que cada um tem um eu que é bom, sábio, poderoso e sempre presente. Neste Guia de 
Práticas Circulares, nós nos referimos a isto como ‘o eu verdadeiro’ que está em cada um. Está em você, em 
jovens e nas famílias com quem você trabalha. A natureza do eu verdadeiro é sábia, gentil, justa, boa e poderosa. 
O eu verdadeiro não pode ser destruído. Não importa o que alguém tenha feito no passado e não importa o que 
tenha acontecido com ele ou ela, o verdadeiro eu permanece tão bom, sábio e poderoso como no dia em que 
nasceu. Este modelo do eu distingue entre o fazer e o ser. O que nós fazemos não é o todo que nós somos. Nós 
frequentemente confundimos isso.” (BOYES-WATSON, PRANIS, 2011, p. 22) 
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por todos os integrantes do círculo na ordem em que se encontrem quantas vezes forem 

necessárias. 

Permitindo que todos falem e sejam ouvidos, bem como proporciona que os 

participantes desenvolvam a atenção plena, para poder escutar o que o outro tem a expor e 

extrair de sua fala ensinamentos e compreensão da situação do próximo e do problema. 
 
Ela se inspira, por exemplo, na antiga tradição dos índios norte-americanos de usar 
um objeto chamado bastão de fala, que passa de pessoa para pessoa dentro do grupo, 
e que confere a seu detentor o direito de falar enquanto os outros ouvem. Essa antiga 
tradição se mescla aos conceitos contemporâneos de democracia e inclusão, próprios 
de uma complexa sociedade multicultural. (PRANIS, 2010, p.15) 
 

Uma vez tendo sido apresentado o objeto, o facilitador iniciará a Rodada de 

Apresentação ou Check-in. O melhor é que o facilitador seja o primeiro, uma vez que os 

demais tenderão a seguir o modelo por ele apresentado. Assim, ele se apresenta e fala 

rapidamente como está se sentindo naquele momento e convidará que todos façam o mesmo a 

partir do momento em que o objeto chegue a suas mãos, de modo que todos sejam levados a 

uma rápida apresentação.  

O próximo passo é definir valores e diretrizes que irão nortear a discussão. Os 

participantes decidirão os valores importantes e a maneira como deverão se comportar durante 

a realização do Círculo, as diretrizes para a condução do diálogo, de forma que o local se 

transforme em um lugar seguro e propício para que expressem sua verdade. O facilitador deve 

pedir aos participantes que pensem em um valor importante para o bom andamento dos 

trabalhos e o anote; depois, o objeto da palavra deve ser passado a fim de que todos 

compartilhem o valor escolhido, explicando as razões da escolha feita, depositando o valor no 

centro do círculo. Após estabelecer os valores, devem-se estabelecer as diretrizes para o 

Círculo. “O objetivo das diretrizes é descrever os comportamentos que os participantes 

sentem que farão com que o espaço seja um lugar seguro para que eles falem suas verdades” 

(PRANIS, 2011, p. 15). O facilitador deverá anotar todas as diretrizes sugeridas num quadro 

ou folha de papel e, ao final, ler a lista completa e perguntar aos participantes se eles aceitam 

as diretrizes, em caso de alguma negativa, deverá explorar as objeções, no sentido de achar 

diretrizes que sejam aceitáveis para todos. Como elaboram conjuntamente as diretrizes, 

também são responsáveis mutuamente para observá-las no decorrer do Círculo.  

As decisões tomadas no Círculo são por consenso, devendo ser aceitável para todos e 

não necessariamente a ideal para todos. Através do diálogo desenvolvido e dos valores 
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partilhados, a decisão final deve ser construída com a participação de todos, que deverão se 

comprometer em implementá-la para que possa funcionar devidamente. 

A construção dos relacionamentos é uma característica do Círculo. Antes da discussão 

da questão central, realizam-se algumas rodadas com o intuito de possibilitar aos participantes 

se conhecerem melhor, criar empatia, compartilhar histórias com a finalidade de elevar a 

conexão do grupo, a segurança emocional para que consequentemente as verdades mais 

profundas possam ser libertadas. “As histórias com frequência põe por terra estereótipos ou 

suposições que as partes em conflito têm uma da outra, tornando possível que elas escutem o 

que cada uma tem a dizer com mais clareza, quando discutirem os problemas mais tarde no 

círculo” (PRANIS, 2011, p. 29).  

Com esse intuito pode-se utilizar questões norteadoras para estimular a participação 

dos integrantes e desta forma adquire-se uma compreensão sobre os sentimentos do outro e da 

humanidade existente em todos. O facilitador passa o objeto da palavra, lançando uma 

pergunta a respeito do problema ou preocupação que seja o objetivo do círculo e prossegue 

com múltiplas rodadas sobre sentimentos, impactos, preocupações relativas ao problema.  

Após explorar os problemas, busca-se delinear planos para reparar danos e construir 

um futuro melhor. E, na sequencia, uma nova rodada em que o foco será no que o agressor e, 

inclusive, os demais participantes, podem oferecer para que o futuro melhor se torne 

realidade. A partir daí, determinam-se os planos ou compromissos que sejam importantes para 

o círculo e com os quais todos concordem. Tudo deve ser anotado, a fim de que o 

compromisso assumido, após a concordância de todos, possa ser acompanhado com vistas à 

integridade do processo. O tipo de acompanhamento à execução do acordo também deverá ser 

estabelecido dentro o Círculo. 

Uma vez assumido o compromisso e estabelecida a forma de acompanhamento do seu 

cumprimento, faz-se uma rodada de check-out, em que os participantes compartilharão, 

sempre fazendo uso do objeto da palavra, seus pensamentos sobre o círculo, que podem ser 

resumidos em uma única palavra que descreva como estão se sentindo. Por fim, o facilitador 

encerra as atividades com uma cerimônia de fechamento. “As cerimônias de fechamento 

reconhecem os esforços realizados pelo círculo, afirmam a interconectividade dos presentes, 

transmite um sentido de esperança para o futuro e prepara os participantes para que retornem 

ao espaço de suas próprias vidas” (PRANIS, 2011, p. 16). 
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O encontro restaurativo propicia uma construção plural de justiça. É no opositor, no 

outro, no diferente, que se nos revela a nós mesmos aquilo que somos, incitando-nos a nos 

conhecer melhor. A experiência de enfrentar o justo que queremos com o justo para o outro 

gera uma oportunidade única de elaboração do conflito e, só então, se partirá para a 

celebração de compromissos, com o chamamento à responsabilidade individual. Esse 

engajamento volitivo para a determinação do justo, pela grandeza de seu poder de construir o 

futuro, implica num maior grau de comprometimento individual e comunitário, envolvendo 

todos os participantes do círculo, o que impacta em resultados mais efetivos, sentidos na 

redução dos índices de reincidência, que vêm apresentando número menor do que os que 

ocorrem em outros sistemas. 

 

5. A Utilização das Práticas Circulares na Alienação Parental 

Em muitos casos de alienação parental, a pessoa alienadora nem percebe que está 

cometendo atos alienadores, desconhece a natureza de suas ações e como suas consequências 

podem ser prejudiciais para criança ou adolescente que está em formação.  

Por esta razão, a difusão de trabalhos preventivos com a finalidade de disseminar o 

entendimento acerca dos atos que se caracterizariam como alienação parental e colocar estas 

pessoas em contato com experiências de outras pessoas que sofrem, ou já sofreram, em razão 

da alienação parental, seria de suma importância para prevenir e elaborar o tratamento desta 

síndrome. 

Para Boyes-Watson e Pranis (2011, p. 14) “Conscientizar-se de suas próprias emoções, 

as emoções dos outros, e como cada um causa impacto no outro é, reconhecidamente, uma 

habilidade interpessoal decisiva para uma vida bem sucedida, tanto pessoal como 

profissionalmente”. Neste sentido, “A mudança de comportamento só é possível com 

educação, transmitindo valores humanitários e fazendo com que o infrator entenda que não 

deveria agir daquela maneira” (RIBEIRO, 2012, p. 480). 

Outro ponto importante é o acompanhamento psicológico, que se faz necessário para 

toda família ao passar por um processo de ruptura, para que os envolvidos possam aprender a 

lidar com a nova relação que está se estabelecendo. Sousa e Brito (2010, p. 46) ressaltam a 

importância de se “oferecer às famílias que vivenciam o divórcio a possibilidade de 

atendimento, colaborando para que preservem as relações parentais”. 
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No contexto da criação dos filhos, os pais tornaram-se mais participativos e inseriram-

se em um campo tradicionalmente feminino, contudo, o sistema judiciário continua resistente 

em observar as mudanças atuais no âmbito familiar. “As mudanças nas atribuições parentais, 

assim como nos modelos familiares, vêm se processando lentamente, com a composição de 

repertórios que transitam entre o ‘tradicional’ e o ‘novo’” (SOUSA e BRITO, 2010, p. 56). 

Embora a relação conjugal tenha acabado, a relação parental permanece, os direitos e 

deveres inerentes ao relacionamento com os filhos deverão ser exercidos igualmente pelos 

pais. 

É importante que sejam feitas alterações nas concepções de como lidar com esses 

conflitos de foro íntimo, direcionando o foco punitivo para uma visão educativa, mediativa e 

preventiva, baseada no diálogo. “Outro recurso, não jurídico, precisa ser incluído para que a 

criança seja, ao menos, parcialmente poupada e sua integridade preservada” (SOUZA, 2010, 

p. 40).  

Neste sentido, as Práticas Circulares são ideais para realização da prevenção e 

tratamento de conflitos oriundos da Síndrome da Alienação Parental, inicialmente por 

reestabelecer o diálogo e o respeito entre as partes envolvidas, possibilitando que elas possam 

se expressar e serem ouvidas plenamente, proporcionando uma melhor compreensão do outro, 

da própria pessoa, como da problemática em si.  

Em contrapartida, a pessoa, ao entrar em contato com o sofrimento causado ao 

próximo, poderá compreender melhor a situação e perceber o mal que causará aos seus 

próprios filhos caso não ocorra uma mudança de conduta, possibilitando a construção de 

melhores relacionamentos e melhores decisões futuras sobre como lidar com os conflitos em 

sua vida. 
 
A meta é viabilizar uma intervenção integrada, dispensando rótulos propostos pelos 
modismos, norteando-se pela prevenção de novos ataques e danos advindos da 
família convulsionada, bem antes que o sintoma atual tenha se encaminhado para a 
ação jurídica. (SOUZA, 2010, p. 35) 
 

As Práticas Circulares proporcionam que as pessoas entrem em contato consigo 

mesmas, compreendendo melhor seus sentimentos e suas emoções, desta forma, o 

relacionamento com o outro será otimizado, uma vez que não se utilizará de meios escusos 

para direcionar ao outro suas mágoas e frustrações. 

A aplicação das Práticas Circulares poderá ser inserida em diferentes contextos, como 

forma de prevenir a instauração da Síndrome da Alienação Parental, como em escolas, 
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Associações de Pais, Associações de Moradores, na própria Vara de Família. Estas e outras 

instituições poderão promover eventos em que se realizem os Círculos, para que as pessoas 

conheçam e discutam sobre a temática relacionada. 

Existem diferentes modelos de círculos, que se aplicam a diversos tipos de problemas 

e forma de enfrentá-los, são diferentes de acordo com as funções que desempenham, por 

exemplo: Círculos de Diálogo, Círculos de Compreensão, Círculos para Desenvolvimento de 

Competência Emocional, Círculos para Construção de Relacionamentos Saudáveis, entre 

outros. Utilizam a estrutura essencial apresentada e são, acima de tudo, um lugar para criar 

relacionamentos.  
É um espaço em que os participantes podem se conectar uns com os outros. (...) O 
círculo pode ajudar a fortalecer a família, dando a seus membros a chance de 
reconhecer seus próprios recursos. (...) O círculo de construção de paz é um lugar 
para se adquirir habilidades e hábitos para formar relacionamentos saudáveis, não só 
dentro do círculo, mas também fora dele. (BOYES-WATSON, PRANIS, 2011, p. 
16) (grifos nossos) 

 

As Práticas Circulares, a partir da sua estrutura essencial, podem ser aplicadas para 

prevenir e tratar a prática de ato de alienação parental, em que participarão pais, filhos e 

demais interessados no ato, para que possam ser discutidas questões inerentes ao 

relacionamento desses pais entre si, e o relacionamento entre eles e seus filhos. 

Uma experiência realizada através de um Círculo de Diálogo, que ocorreu em um 

Centro de Formação em Caxias do Sul com jovens e profissionais que frequentam o local, 

concluiu que é importante atribuir um novo olhar para as relações e o Círculo pode contribuir 

para isto, possibilitando o desenvolvimento da empatia e do respeito mútuo, que passam a ser 

valores significativos nos relacionamentos (FURTADO, 2012). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ritmo acelerado da sociedade contemporânea desestrutura as relações de afeto e 

desfavorece a comunicação através de diálogos, as pessoas encontram-se tão imersas em suas 

atividades cotidianas que se descuidam de suas habilidades de lidar com seus sentimentos e 

expor suas emoções, como consequência disto acabam tomando decisões que podem ser 

prejudiciais ao próximo, sem avaliar os danos que suas atitudes podem gerar. 

A alienação parental é um exemplo de situação em que uma pessoa não consegue lidar 

com suas próprias emoções e acaba utilizando-se de seus próprios filhos como uma arma para 

atingir o outro, muitas vezes sem perceber que com essa atitude estará prejudicando não só 
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seu relacionamento com o filho, mas também o desenvolvimento psicológico deste, 

fundamental para seus relacionamentos futuros. 

A previsão da Lei 12.318 acerta em tentar reestabelecer os laços entre o genitor 

alienado e o filho, pois assim tentará sanar emergencialmente o problema gerado, entretanto, 

não trata da origem do problema, focando nos meios de punir o alienador. A família necessita 

de algo além da punição, para que possa reestabelecer de forma saudável os vínculos que 

foram rompidos, para que as crianças e os adolescentes sejam atingidos o mínimo possível 

pelo fim da relação.  

Crianças e adolescentes, como se encontram em processo de formação, merecem 

receber a proteção integral do Estado, para que seja assegurado um desenvolvimento sadio e, 

como consequência desse desenvolvimento, se transformem em adultos saudáveis, que 

consigam manter bons relacionamentos plenos nas diversas áreas da vida. 

O tratamento da família e um trabalho preventivo por meio das Práticas Circulares 

gerariam resultados muito mais efetivos, na construção de relacionamentos embasados no 

diálogo e no respeito às vivências do outro, decidindo-se conjuntamente os rumos a serem 

tomados. 

Desta forma, evidencia-se que as Práticas Circulares ou Círculos Restaurativos podem 

oferecer uma metodologia adequada aos conflitos oriundos da alienação parental, vez que a 

solução emerge do diálogo entre as partes envolvidas diretamente no conflito, com o auxílio 

dos membros da família e da comunidade que tenham sido chamados para participar do 

processo. Todos se sentem corresponsáveis pelo compromisso assumido, cuja finalidade 

maior é uma efetiva transformação do conflito e restauração dos laços rompidos, gerando 

resultados mais positivos, com impactos, inclusive, na redução dos índices de reincidência. 
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Resumo 
 
Este texto discute os processos de psiquiatrização de crianças e adolescentes, aqui entendidos 
como a utilização dos temas da saúde mental na perspectiva da defesa social, quando as ideias 
de proteção e do direito à saúde servem de pretexto para o controle social. Tais tecnologias 
subjacentes a uma lógica penal-sanitarista são funcionais à gestão dos conflitos que crianças e 
adolescentes protagonizam no campo social, especialmente aqueles usuários de álcool e 
outras drogas. Tomaremos dois casos como analisadores desta lógica: um, em torno da 
internação/abrigamento compulsório de crianças e adolescentes em situação de rua; outro, em 
torno dos destinos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa quando 
submetidos a “tratamento para a dependência química”. Visamos problematizar, a partir 
destes dois casos, e em diálogo com os conceitos de biopoder e psiquiatrizaçao em Foucault, 
os sentidos de proteção integral, direito à saúde, autonomia e cuidado, de forma a traçar pistas 
para outros modos do agir em saúde e de garantir a proteção integral quando falamos de 
crianças e adolescentes. 
Palavras-chave: psiquiatrização, drogas, criança, adolescente, direito à saúde.     
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This text discusses the psychiatrization processes of children and adolescents, understood as 
the appropriation of the mental health issues, under the social defense perspective, when the 
protection of ideas and the right to health serve as a pretext for social control. Such 
technologies underlying a penal-sanitary logic are functional to the management of conflicts 
that children and adolescents perform in the social field, especially those who are addicted to 
alcohol and other drugs. We will take two cases as analyzers of this logic: one related to the 
compulsory admission/internment of children and adolescent living on the streets; the other, 
related to adolescents complying socioeducative measures when submitted to “chemical 
dependence treatment”. We intend to discuss, from these two cases, and in dialogue with the 
concepts of biopower and psychiatrization in Foucault, the senses of integral protection, right 
to health, autonomy and care in order to draw clues to other modes of action in health and to 
ensure integral protection of children and adolescents. 
Key words: psychiatrization, drugs, child, adolescent, right to health. 
 
 
 
Introdução    

Vemos ampliarem-se em todo o país as redes de atenção à saúde1 e, com elas, as estratégias 

de qualificação das tecnologias leve e leve-dura2 (MEHRY, 2002) no processo saúde-doença-

cuidado de crianças e adolescentes, no sentido da afirmação de seus direitos humanos, sob a 

orientação de sua liberdade e autonomia. Considerando o princípio da equidade3, ao olharmos 

para essa população, há parcelas que apresentam notáveis singularidades na atenção, seja a 

parcela que se encontra nos circuitos entre sistemas de justiça e socioeducativo, seja também a 

que está nos circuitos entre as ruas e os sistemas sociais e de justiça. 

Entretanto, por meio de algumas práticas e serviços dirigidos a esses dois públicos, assistimos 

à continuidade e mesmo ao recrudescimento dos processos de psiquiatrização de crianças e 

adolescentes, quando os discursos e as ações de atenção à saúde mental são centrais e 

funcionais à gestão dos conflitos que os mesmos protagonizam no campo social. Mais 

especificamente os adolescentes autores de ato infracional e as crianças e adolescentes em 

                                                 
1 Organizadas sob a Portaria GM/MS n. 4279/2010 (BRASIL, 2010) e o Decreto n. 7508/2011 (BRASIL, 2011), 
as Redes de Atenção à Saúde são: rede de atenção psicossocial, rede de cuidado à pessoa com deficiência, rede 
de atenção às urgências e emergências, rede cegonha, rede de atenção às doenças e condições crônicas. 
2 Classificada, pelo autor, em dura, leve-dura e leve, a primeira refere-se, em poucas palavras, ao complexo de 
equipamentos de serviços, máquinas diagnósticas e de intervenção e sistemas de informações; a leve-dura à 
dimensão da estruturação do processo de trabalho e as estratégias de ação; a leve, ao trabalho em ato e relacional 
com os demais sujeitos, usuários e trabalhadores, numa dimensão ético-política que confere aos envolvidos a 
condição de produzir vínculos, afetações e desejos de cuidado. 
3 Embora equidade não seja princípio expressamente nomeado nas leis basilares do Sistema Único de Saúde, sua 
concepção é identificada tanto na Constituição Federal (art. 196. “acesso universal e igualitário às ações e 
serviços”) (BRASIL, 1988) quanto na lei federal n. 8080/90 (art. 1o. “acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”) (BRASIL, 1990a). Igualitário, cabe esclarecer, no 
sentido de justo, introduzindo ao lado da universalidade (saúde para todos) a singularidade da atenção (mais aos 
que precisam mais; diferentemente aos que precisam diferentemente).   
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situação de rua têm sido afetados pela recorrente associação de suas expressões, demandas e 

conflitos à periculosidade. 

Tais modalidades de articulação entre saúde mental e defesa social não apenas são imbricadas 

em alguns processos cotidianos de atenção à saúde, como também são identificadas no bojo 

de uma crescente de iniciativas do Estado. É o que verificamos em propostas de modificações 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), com a proposição de sanções 

similares às medidas de segurança para os adolescentes aos quais se atribuam diagnósticos 

psiquiátricos4 associados à suposta prática de atos infracionais considerados graves, bem 

como nos dispositivos para sua operacionalização dessas medidas, como é o caso da Unidade 

Experimental de Saúde5.   

Tal processo se dá no cenário colocado em nosso país, desde o final do século XX, quanto à 

gestão dos indesejáveis e perigosos: a discussão da redução da idade penal; o recurso 

crescente ao encarceramento e o abandono do discurso ressocializador; a criminalização da 

pobreza e o genocídio de jovens; as políticas de guerra às drogas; o retorno e/ou renovação de 

concepções biologicistas sobre a loucura e a violência; o recrudescimento das posições contra 

a Reforma Psiquiátrica; a patologização da conduta criminosa e a revigorada parceria entre os 

saberes médico-psicológicos e a justiça. (cf. KOLKER, 2005). 

Trata-se de cenários que compõem o mosaico da psiquiatrização, noção trabalhada por 

Foucault (2006) e por Donzelot (1980) para problematizar os modos de governo de crianças e 

suas famílias por meio de estratégias classificatórias e interventivas acionadas pelo saber-

poder psiquiátrico. Tal noção tem sido utilizada em nosso país no sentido de criticar o caráter 

violador de direitos humanos, como ocorre a partir de estratégias de suposta proteção como a 

internação psiquiátrica compulsória e o acolhimento/abrigamento compulsório. As 

vinculações entre o cuidado em saúde e os mecanismos de segurança e de controle da 

                                                 
4 Entre outros, os Projetos de Lei federais n. 321/01 (autoria dep. Alberto Fraga, PMDB/DF), n. 489/05 (autoria 
dep. Medeiros. PL/SP), n. 73/07 (autoria dep. Alfredo Kaefer, PSDB/PR), n. 85/07 (autoria dep. Onix Lorenzoni, 
DEM/RS), n. 125/07 (autoria dep. Fernando de Fabinho, DEM/BA), n. 348/11 (autoria dep. Hugo Leal, 
PSC/RJ), n. 1052/11 (autoria dep. Ubiali, PSB/SP), n. 23/12 (autoria dep. Aloysio Nunes, PSDB/SP). 
5 O caso da Unidade Experimental de Saúde, criada em 2006 no Estado de São Paulo e refundada pelo Decreto 
estadual n. 53.427/08, é paradigmático para dar a dimensão desta relação. O equipamento foi destinado a 
oferecer atendimento para autores de ato infracional portadores de diagnóstico de transtorno de personalidade 
e/ou de periculosidade, durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação, em regime de 
contenção. Propiciando a privação de liberdade por tempo indeterminado desses casos, a Unidade assume a 
função primordial de contenção daqueles tidos como intratáveis e incuráveis. Essa espécie de manicômio 
judiciário juvenil denuncia como as relações entre transtornos mentais e ato infracional vem chancelando os 
critérios de periculosidade e de defesa social, produzindo práticas de reclusão na exceção do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e da Lei da Reforma Psiquiátrica (VICENTIN, GRAMKOW, ROSA, 2010; GRAMKOW, 2012; 
ASSIS, 2012). 
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circulação no meio urbano podem ser mais bem compreendidas à luz da noção de biopoder 

em Foucault (1999, 2008), sendo a psiquiatrização uma de suas facetas. 

Veremos neste trabalho como estes dois conceitos nos ajudam a compreender os referidos 

processos. Além disso, mostraremos como esta lógica penal-sanitarista (ASSIS, 2012) tem se 

configurado em situações atuais envolvendo crianças e adolescentes usuárias ou supostamente 

usuárias de álcool e outras drogas, em plena vigência do ECA e do Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 1990a).  O recorte drogas6, portanto, colore o cenário de nossa análise. Tal escolha 

se justifica pela centralidade que o tema do uso de álcool e outras drogas, bem como o debate 

sobre as políticas de “enfrentamento” do crack, tomaram desde a última década, 

especialmente nos processos de criminalização da juventude e na sua psiquiatrização, sob a 

forma da “dependência química”. 

Nesta perspectiva, se as relações adolescência/saúde mental/justiça parecem “menores” do 

ponto de vista quantitativo, são, no entanto, estratégicas para evidenciar as tendências de 

governo das vidas de crianças e adolescentes, configurando-se como um analisador. Isto é, 

como evento crítico que permite explicitar o jogo de forças atuando numa determinada 

situação, bem como arguir determinadas naturalizações (LOURAU, 1993).  

Tomaremos dois casos como analisadores desta lógica: um, em torno da 

internação/abrigamento compulsório de crianças e adolescentes em situação de rua; outro, em 

torno dos destinos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação 

quando em “tratamento para a dependência”. Visamos problematizar, a partir destes dois 

casos, os sentidos de proteção integral, direito à saúde, autonomia e cuidado, de forma a traçar 

pistas para outros modos do agir em saúde e de garantir a proteção integral quando falamos de 

crianças e adolescentes.  

 

1. A psiquiatrização de crianças e adolescentes hoje e sua faceta extremada quando se 

trata do uso de drogas 

 

1.1.  Psiquiatrização: um conceito central para pensarmos a saúde de crianças e 

adolescentes      

Ainda que nos debrucemos sobre a atualidade, Foucault (2001, 2006) e Donzelot (1980) 

convidam-nos a retomar o período histórico situado entre o séc. XVIII ao XX, com destaque 
                                                 
6 Ainda que o termo substâncias psicoativas venha sendo utilizado na tentativa de desvincular os cuidados em 
saúde dos juízos morais em torno de seu consumo, utilizaremos o termo drogas, tal como Fiore (2006), a fim de 
fazer visivel o imbricamento das perspectivas morais, criminais e sanitárias e evitando a forte carga 
medicalizante do primeiro termo, como Rui (2014). 
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para o séc. XIX, para compreender a incorporação da infância pelos discursos e práticas 

psiquiátricas. Segundo Donzelot, período histórico, ao mesmo tempo em que a criança 

deixaria de ser tratada como mini-adulto, seria nela identificada uma representação social 

constituída pelos comportamentos histérico (patologia da vontade), débil (patologia da raça) e 

perverso (síntese dos dois primeiros). Considerava-se ainda que “todos os componentes da 

atitude vagabunda têm sua origem, em maior ou menor grau, na natureza infantil, sua 

sugestibilidade, sua emotividade, sua excessiva imaginação” (DONZELOT, 1980). Os 

comportamentos acima apontados seriam justamente os principais objetos de uma nova 

psiquiatria que, pautada pela nosografia emergente, viria reorganizar as populações, com 

destaque para as crianças e os adolescentes, resultando também no processo de 

psiquiatrização da vagabundagem, iniciada ao fim do século XIX. 

Foucault (2006) chamou de psiquiatrização a expansão da psiquiatria para outros domínios – 

para além da distinção e gestão da população demarcada como doente mental, incapaz de 

convívio social –, quando os procedimentos psiquiátricos passam a circunscrever todas as 

condutas consideradas desviantes ou anormais e a ingressar nos domínios da educação, da 

justiça, do trabalho. Tal deslocamento, que se consolida a partir da metade do século XIX, não 

se dá especificamente no âmbito da psiquiatria, mas configura uma modificação mais geral 

nas lógicas de saber-poder-subjetivação, que Foucault designará como biopoder: as práticas 

contínuas de regulação, correção, qualificação, medição, avaliação e hierarquização da vida 

(FOUCAULT, 1999) e como poder disciplinar7, ou seja, as tecnologias de gestão do espaço-

tempo, visando ampliar a docilidade e a utilidade dos indivíduos (FOUCAULT, 1977). 

De acordo com Foucault (1999, 2008), foi a partir do séc. XVIII na Europa que a arte do 

governo alcançou um desenvolvimento expressivo com a emergência da população como 

objeto privilegiado de governo, para zelar por seu bem-estar e em defesa da vida. Serão os 

corpos dos indivíduos os novos alvos do poder que se exercerá em duas direções 

complementares: a do corpo máquina (disciplinas) e a do corpo espécie (biopoder).  As 

crianças passam a ser alvo privilegiado destas operações: tornam-se objeto de operações 

                                                 
7 Segundo Foucault, ao longo dos séculos XVII e XVIII, multiplicaram-se por todo o corpo social as instituições 
de disciplina, tais como as oficinas, as fábricas, as escolas e as prisões que se materializam nos corpos dos 
indivíduos por meio de tecnologias de gestão do espaço e do tempo (vigilância, sanção normalizadora, exame) 
visando ampliar a docilidade e a utilidade de todos os indivíduos necessários ao  modo capitalista de produção. 
Já o biopoder, lógica de poder que se instala também na Modernidade aplica-se aos fenômenos coletivos que 
podem atingir a população e afetá-la (os nascimentos, as doenças e as mortes constituem exemplos desses 
processos), quando os modos de ação são de regulamentação e regulação. A norma é o elemento em comum que 
transita entre o poder disciplinar e o biopoder, entre a disciplina e a regulamentação. A norma da disciplina e a 
norma da regulamentação dão origem ao que Foucault chama de sociedade de normalização, uma sociedade 
regida por essa norma ambivalente, na qual coexistem indivíduo e população, corpo e vida, individualização e 
massificação, disciplina e regulamentação. (FONSECA, 2002).  
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políticas, de intervenções econômicas, de campanhas ideológicas de moralização e de 

escolarização, de uma intervenção calculada. 

Trata-se, ainda de acordo com Foucault (1999), de um tempo em que prevalece a ordem da 

norma e não a ordem da lei. Na ordem da lei, o tipo de poder operado é essencialmente 

coercitivo, repressivo e busca extinguir e impedir o indesejável, o ilegal; na ordem da norma, 

ainda que ela possa incluir o aspecto repressivo, trata-se de uma vontade de controle, 

regulação e prevenção, que não se satisfaz com a pura abolição do indesejável, mas busca 

criar, estimular a produção de novas características corporais, sentimentais e sociais. Na 

ordem da norma, que circunscreve modos certos de ser e regula suas variações em qualquer 

área da vida, o desvio será considerado anomalia para a psiquiatria. Em nome da proteção, 

toda e qualquer referência de anormalidade será circunscrita ao âmbito da medicalização, e a 

psiquiatria assumirá a função de “defesa da sociedade contra os perigos que minam do 

interior” (FOUCAULT, 2001, p. 403)8. 

Tal generalização do poder psiquiátrico9 realizou-se, tanto para Donzelot (1980); quanto para 
Foucault (2006), a partir da infância:   

Parece-me que essa difusão do poder psiquiátrico realizou-se a partir da infância, 
isto é, a partir da psiquiatrização da infância. Claro, vocês podem encontrar esboços, 
formas, dessa generalização a partir de certo número de personagens que não são o 
personagem da criança – podemos encontrá-los, por exemplo, a propósito do 
criminoso, e isso já bem cedo, desde a elaboração tanto das perícias psiquiátrico-
legais como da noção de monomania – mas, enfim, parece-me que em todo o século 
XIX foi principalmente a criança o suporte da difusão do poder psiquiátrico; foi 
muito mais a criança que o adulto. (FOUCAULT, 2006 p.255).  

Mais ainda, foi por intermédio da criança não-louca que se fez a psiquiatrização da criança: ao 

longo do século XIX, “é do lado dos pares hospital-escola, instituição sanitária-instituição 

pedagógica, modelo de saúde-sistema de aprendizagem que se deve buscar o princípio de 

difusão desse poder psiquiátrico” (FOUCAULT, 2006, p. 255-256)10. A psiquiatria do fim do 

séc. XIX corporificou as funções de governo das crianças e adolescentes com respaldo em 

Pinel e Morel, baluartes que encamparam o que, posteriormente, denominar-se-ia de 
                                                 
8 Neste processo, cabe lembrar que a teoria da degeneração será “a peça teórica maior da medicalização do 
anormal”, uma vez é que por este meio que a psiquiatria ganha a “possibilidade de ingerência indefinida nos 
comportamentos humanos” (FOUCAULT, 2001, p.401), nos portadores de qualquer desvio: “ela se torna a 
ciência da proteção biológica da espécie” (FOUCAULT, 2001, p. 402).  
9  Cabe sinalizar ainda que o poder psiquiátrico em questão não se liga especialmente ao saber psiquiátrico, mas 
à função-psi (FOUCAULT, 2001), isto é, ao conjunto de agentes, discursos, instituições, objetos que operam 
processos de normalização com vistas à defesa e a proteção da ordem social.  Portanto, função psicológica, 
psiquiátrica, psicopatológica, psicossociológica, psicocriminológica, psicanalítica etc.  
10 Ainda segundo Foucault (2006), a anexação institucional da anomalia aos espaços da psiquiatria ocorre a partir 
da necessidade do modelo capitalista de trabalho: frente à necessidade de liberar os pais para o trabalho, a 
internação destas “crianças-obstáculos” se coloca. (p.271). 
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“medicina do não patológico”, ramo da medicina  “defensora da ordem social, reclamando 

para si um poder ainda maior que o dos juristas e higienistas, pois demanda a gestão da 

anormalidade” (CAPONI, 2012). 

Desde esta perspectiva histórica não é de se espantar que nos deparemos com a utilização dos 

temas da saúde mental na perspectiva da defesa social, quando as ideias de proteção e do 

direito à saúde se colocam como pretexto para o controle social de adolescentes.  As 

situações que veremos a seguir nos levam a pensar que o que enunciamos como direitos 

humanos e como direito à saúde para crianças e adolescentes guardam conexões estreitas com 

a psiquiatrização, por vezes pela via das normas penais, exercitando, assim, lógicas penal-

sanitaristas (ASSIS, 2012) ou uma polícia da saúde (SCISLESKY et  al, 2013).  

 

1. 2. O recolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua: proteger e cuidar? 

 
Nos primeiros anos da década de 2010, as duas maiores cidades brasileiras sediaram, nos seus 

centros urbanos, ações de recolhimento de pessoas encontradas nas ruas, muitas das quais 

vivendo nessa situação11. Até aí, novidade nenhuma, na esteira da história brasileira de 

segregações prisionais, manicomiais e correcionais (MACHADO, 1978; SILVA, 2011; 

PRIORE, 2006). Essas pessoas, ademais, mantinham as regiões centrais como referência de 

território. As capturadas eram levadas, majoritariamente, para clínicas psiquiátricas, prisões e 

unidades de internação socioeducativa e de acolhimento institucional, situadas, em regra, nas 

bordas das mesmas cidades; as que escapavam das mãos de profissionais da assistência social, 

guardas municipais e policiais rodopiavam, em espiral, mantendo as regiões centrais, contudo, 

como referência. 

Esse movimento de capturas concretas e simbólicas também cercou crianças e adolescentes 

que, tal como os adultos, retornavam novamente aos mesmos territórios, como numa 

afirmação de locus de refúgio e sociabilidade, realizando, inclusive, o direito (de refúgio) 

estabelecido no art. 16, VII do ECA. Nos dinâmicos circuitos de expulsões e permanências, “a 

                                                 
11 Cf. reportagens em: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/199950- 
PROJETO-DE-LEI-PODERA-GARANTIR-INTERNACAO-OBRIGATORIA-DE-CRIANCA- 
VICIADA.html, acesso em 20/01/2012; Brasil de Fato, 05/09/2011: http://brasildefato.com.br/content/crack-
m%C3%A1solu%C3%A7%C3%B5es-para-terr%C3%ADveis-problemas, acesso em 15/02/2012; 
http://legislativossp.wordpress.com/2011/09/01/meninos-do-crac/, 
acesso em 20/01/2012; http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2011/07/internacao-obrigatoria- 
de-menores-dependentes-de-droga-gera-polemica.html , acesso em 15/02/2012. 

http://legislativossp.wordpress.com/2011/09/01/meninos-do-crac/
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gente sai da rua, mas a rua não sai da gente”.12 Esses territórios, lugares de convivência dessa 

população, estão constantemente em disputa política e econômica. Essa disputa, ao que se 

sabe por motivação inédita, deu-se sob a justificativa de proteção estatal frente ao uso de 

substâncias psicoativas ilícitas. Risco social (por serem pessoas em situação de rua) e saúde 

mental (por supostamente estarem em uso das substâncias) tornaram-se os argumentos para o 

encarceramento e dissipação de pessoas indesejadas socialmente. Com especial enfoque, 

crianças e adolescentes encontrados nas ruas passaram a ser perseguidos. Vejamos. 

 Na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com sua Resolução SMAS n. 20, de 30.05.2011, 

todos os adolescentes encontrados nas ruas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social 

devem ser encaminhados às Delegacias de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente 

(Art. 5o, XV). Em recorte, esse mesmo público, se encontrado “nitidamente sob a influência 

do uso de drogas” deve ser, no ato, avaliado e, se “diagnosticada a necessidade de tratamento 

para recuperação”, “mantido abrigado em serviço especializado de forma compulsória” (Art. 

5o, §3o). Outro recorte é a determinação de, durante a noite, “independente de estarem ou não 

sob a influência do uso de drogas”, quaisquer criança e adolescente encontrados nas ruas 

serem “mantidos abrigados/acolhidos de forma compulsória” (Art. 5o, §4o). Oito meses 

depois, 81 crianças e adolescentes estavam “abrigados compulsoriamente por conta do vício 

em drogas psicoativas”13 . 

Mobilizadas pela experiência carioca, iniciativas no âmbito legislativo14 e judiciário15 

emergem no cenário paulista, fazendo da internação compulsória das crianças e adolescentes 

usuários de drogas uma solução para os distúrbios da cidade. Mas é somente em janeiro de 

2012 que os poderes executivos municipal e estadual disparam as primeiras ações de rua com 

base no discurso de proteção social às pessoas usuárias de psicoativos em situação de rua. 

Assim se dispunha a Operação Integrada Centro Legal: “resgate da cidadania, a elevação da 

dignidade humana por meio da reinserção social, a recuperação de áreas degradadas e o 

combate do tráfico de drogas”16. Logo batizada como Operação Dor e Sofrimento pelo 

                                                 
12 Essa expressão, comum de se ouvir de membros dos movimentos de população em situação de rua, 
obviamente não se ajusta a diversas trajetórias de vida, mas aqui se presta a dar um sentido crítico – e de não 
encerramento - à dinâmica generalizada encontrada em práticas que visam a promover a saída das ruas. 
13 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1919827, acesso em 15/02/2012) 
14  No parlamento estadual, o então proposto projeto de lei n. 673, de 29 de junho de 2011, autorizaria “o Poder 
Público a manter sob sua tutela e internar para tratamento médico, as crianças e adolescentes apreendidos em 
situação de risco” (SÃO PAULO, 2011). Em sua Justificativa, o autor do projeto de lei informa que essa 
iniciativa encontra total amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
15 Em setembro de 2011, é a vez do poder judiciário paulista protagonizar: iria “montar um posto na  cracolândia, 
na região da Luz, no centro da capital, para definir a  internação compulsória de crianças e adolescentes viciados 
em crack” Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tj-vai-a-cracolandia-julgar-internacao- 
16 Disponível em http://www.policiamilitar.sp.gov.br/hotsites/centrolegal/boletim.html, acesso em 20/01/2012. 

http://www.policiamilitar.sp.gov.br/hotsites/centrolegal/boletim.html
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coordenador estadual de Políticas sobre Drogas, a ofensiva, deflagrada pela Polícia Militar e 

em total desarticulação com os setores da Saúde ou da Assistência Social, levava aos 

noticiários imagens de pessoas constrangidas pela violência policial, apreendidas 

massivamente e impedidas de permanecerem nas calçadas e vias públicas.  

Se o “mundo da rua” equivale, para os moradores de rua, ao “mundo da casa” para as classes 

sociais hegemônicas (CHAUÍ, 1986) – num ímpeto de privatização e, ao mesmo tempo, 

“horrorização” do espaço público –, a rua se torna arbitrária e violenta, seja pela sua própria 

dinâmica cotidiana, seja pelas intervenções extraordinárias por parte das agências sociais e 

penais do Estado. Nesse cenário de disputa de mundos, de continuidade do acirramento 

histórico pela ocupação, esquadrinhamento e organização da rua, a via penal e repressiva é a 

escolha privilegiada na resolução de conflitos e na criminalização de condutas (CAMPOS, 

2006). 

No início de 2013, era a vez do Judiciário protagonizar a implantação de anexo judiciário ao 

CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, sediado no centro da 

cidade), com vistas a acelerar os encaminhamentos da população de rua e usuária de drogas 

pelos fluxos da saúde, preponderantemente para internação. Na urgência de disponibilizar 

vagas para estas internações, denúncias indicavam a “reserva de vagas” exclusivas para 

aqueles provenientes do plantão judiciário em serviços de saúde. Esta imposição, às margens 

da legalidade, submetia as lógicas próprias da saúde mental e dessassistia os usuários com 

transtorno mental já atendidos pelos serviços da rede17. 

Caso emblemático ocorreu no Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental (CAISM) 

Philippe Pinel, na capital paulista, serviço de referência de internações psiquiátricas, em 

especial de crianças e adolescentes do Estado. Com a implantação do anexo judiciário, os 

leitos do hospital psiquiátrico, inclusive aqueles voltados a crianças e adolescentes, foram 

destinados exclusivamente para a demanda do CRATOD. O resultado foi a transformação do 

serviço em um “depósito de dependentes químicos”18, com usuários sendo  “descarregados” à 

revelia de indicações médicas, e com o serviço impossibilitado de recusá-los, devendo, além 

do mais, mantê-los medicados durante 30 dias (SÃO PAULO, 2013).  

Sob o imperativo do medo e pânico generalizado, sem capacitação nem suporte para receber 

essa nova demanda, o serviço passou a se valer da presença policial ostensiva para controlar 
                                                 
17 Como na cidade de Santos, onde promotora da cidade indicava a reserva de 50% das vagas somente para 
encaminhamentos do CRATOD: “Promotora aponta irregularidades em leitos psiquiátricos do litoral de São 
Paulo”. Mariane Rossi. Portal G1 [online]. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/santos-
regiao/noticia/2013/04/promotora-aponta-irregularidades-em-leitos-psiquiatricos-do-litoral-de-sp.html>. 
18 Palavras utilizadas pelo Ministério Público, ao impetrar Ação Civil Pública responsabilizando o Estado pela 
ilegalidade da medida (SP, 2013). 



30 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.21 a 50,julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

as turbulências institucionais. O imperativo da segurança pública desmontou o aparato 

terapêutico do serviço, resultando na disseminação de ameaças e abusos de toda ordem: o 

assujeitamento dos profissionais de saúde às diretrizes de encaminhamentos compulsórios; a 

mediação pelo medo e pela ameaça nas relações entre usuários e profissionais; e os abusos 

entre os próprios usuários, aglutinados em distintos grupos – os “psicóticos” e os 

“dependentes” –, que reproduzem as violências institucionais sob a forma de agressões e 

estupros. O resultado são efeitos iatrogênicos graves, em que a necessidade de contenção 

prevalece, sob o preço do aumento da vulnerabilidade, da precarização dos quadros de saúde, 

e de violações de direitos (SÃO PAULO, 2013). 

O processo relatado acima condensa, portanto, as ações estatais conformadas por um modelo 

penal de pensamento e organização social que reage no sentido do disciplinamento da 

população de rua, inclusive de crianças e adolescentes, sob a lógica repressivo-penal, ainda 

que sob a chancela da saúde. Todavia, um aditivo nesse momento histórico: são práticas, por 

assim dizer, de “controle sociopenal” desse público (SILVA, 2011), que conformam um 

modelo não apenas da ordem da delinquência, como também penal-sanitarista de reação às 

liberdades incontinentes nas ruas. 

Voltamos, portanto, a um ponto demarcador fundamental, que apresenta o ineditismo das 

ações de 2011 e 2012: em nome da saúde mental de crianças e adolescentes em situação de 

rua – portanto, de risco social (BRASIL, 2011a) –, violar-se-iam seus direitos de liberdade e 

de convivência familiar e comunitária. Não se trata mais, como historicamente se fez, de 

justificar o recolhimento pelo suposto risco de morte, pela desocupação vadia ou pela ofensa 

imoral e vexatória aos transeuntes. Trata-se de uma psiquiatrização das e nas ruas: das ruas 

por se tornarem um lugar horrendo, em que os enjeitados e anormais as tornam enjeitadas e 

anormais, lugar do adoecimento social e da produção de desvios morais e loucura; nas ruas 

por elas servirem de circuito do discurso propriamente dito da patologização dos sujeitos nela 

encontrados, bem como de circuito do enfrentamento de seus comportamentos – pela 

criminalização das condutas e/ou tutela de suas liberdades. 

 

1.3. Internações psiquiátricas de adolescentes em conflito com a lei motivadas por uso de 

drogas: o circuito das institucionalizações 

  

Desde os anos 2000, identifica-se que o “distúrbio de conduta” já vinha se apresentando como 

uma classificação diagnóstica representante de um “novo perfil” nos processos de 
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psiquiatrização do adolescente em conflito com a lei19 (Vicentin, 2005). Associado a 

comportamentos de rebeldia e insubmissão aos ordenamentos institucionais, inaugura um 

crivo psiquiátrico estratégico, passando a definir especialmente aqueles cujas condutas não se 

adequam à instituição, resistentes às intervenções socioeducativas e terapêuticas e que 

demandariam novos arranjos institucionais de maior contenção20. 

Expressão dos entraves na gestão da saúde mental na Fundação CASA21 são as próprias 

declarações22 de sua presidente, Berenice Gianella, ao afirmar que os jovens com problemas 

relacionados a saúde mental são aqueles que têm as internações socioeducativas prolongadas 

pela dificuldade no atendimento em saúde, e também "são os jovens que causam mais 

problemas no cotidiano das unidades" 23. Na gestão destes conflitos, a administração 

generalizada de psicofármacos, ou contenção química, vem sendo uma importante estratégia 

(CFP, 2006; SEDH/Fiocruz, 2008). 

Nos últimos anos, associada ao tema do “transtorno de conduta” vemos a emergência da 

questão das drogas ganhando centralidade nos processos de psiquiatrização. O 

consumo/comércio de drogas vem obtendo preponderância nos processos de criminalização24 

de segmentos da adolescência, incorporando às unidades de internação adolescentes tidos 
                                                 
19 Importante ressaltar que tal diagnóstico vem se consolidando em todo o campo da saúde mental infantojuvenil, 
produzindo a patologização dos conflitos relacionais, das inadequações aos regramentos escolares e familiares e 
das insubmissões de todas as ordens. No campo socioeducativo, o “transtorno de conduta” inverte a lógica 
diagnóstica: não mais designa as demandas de um sujeito, mas serve à reiteração nosológica da condição de 
privação de liberdade e, logo, como instrumento discursivo para o aumento da vulnerabilidade destes jovens aos 
abusos e arbitrariedades do sistema de justiça. 
20 Conforme exposto acima, a fundação da Unidade Experimental de Saúde forja uma lacuna entre os sistemas 
sociais e seus pontos de atenção, tornando-se justificatica para sua própria existência e funcionamento, haja vista 
que, segundo o Decreto 53.427/08, torna-se necessária essa estratégia considerando “as determinações do Poder 
Judiciário ao Executivo para que adolescentes e jovens adultos, autores de atos infracionais graves, portadores de 
distúrbios de personalidade e de alta periculosidade, tenham a conversão da medida socioeducativa em medida 
protetiva, recebendo tratamento psiquiátrico em local com contenção; e (...) que a política de saúde mental do 
Sistema Único de Saúde - SUS/SP preconiza a atenção psiquiátrica, quando hospitalar, em ambientes livres de 
contenção e preferencialmente em hospitais gerais”. Ou seja, não obedece aos parâmetros do SUS e do ECA. 
21 Instituição vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, 
responsável pela aplicação das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade dos adolescentes do 
Estado. 
22 Realizadas no Seminário Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei, em 2012. Disponível em: 
http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/noticias-home/1347-berenice-critica-internacoes-de-jovens-com-
problemas-mentais 
23 Nesse sentido, a recente regulamentação do sistema socioeducativo pelo SINASE (Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, 2012), que abre espaço para a incorporação e regulamentação de medidas 
protetivas que visam cuidar das questões da saúde mental e de alcool e outras drogas, também cria um perigoso 
dispositivo de interdição civil nestes casos, que favorece a intervenção arbitrária do judiciário e a contenção 
prolongada, justificada como medidas protetivas e terapêuticas. Isso, a despeito de a realidade brasileira apontar 
que a maioria esmagadora do público socioeducativo não seria público de interdição civil, seja por estarem na 
fase adolescente, seja por – e também por isso - não possuir patrimônio significativo. 
24 O aumento do índice de prisões pelo delito de tráfico de drogas, que saltou de 4,76% em 2000 para 42,1% dos 
adolescentes presos em 2012  equiparou o tráfico ao delito de roubo, que historicamente era a maior causa de 
aplicação de medida socioeducativa. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1281551-
traficantes-adolescentes-dobram-a-populacao-da-antiga-febem.shtml 
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como traficantes, majoritariamente varejistas e de baixa importância nas estruturas do crime 

organizado. Somando-se o tráfico às detenções por roubo ou furto associados ao uso de 

drogas, essa questão vem tendo preponderância na saúde mental do sistema socioeducativo: 

em 2012, 74,8% dos jovens internados eram usuários de drogas25 (CNJ, 2012). 

Quanto ao cuidado oferecido a esses adolescentes, além do atendimento psicológico e da 

avaliação psiquiátrica dentro das próprias unidades, prevalecem como encaminhamentos 

externos as comunidades terapêuticas e os hospitais psiquiátricos; (40%) e uma menor 

utilização dos serviços de saúde externos e abertos, como os CAPSad (25%). Isto é, os 

adolescentes se movimentam entre dispositivos similares: das unidades de internação para 

hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, num modelo de cuidado centrado na 

abstinência e na institucionalização (já incentivada pela circunstância de privação total da 

liberdade imposta pelo modelo de responsabilização da medida de internação), em detrimento 

das abordagens de base territorial. Do mesmo modo, unidades socioeducativas afirmam que 

recebem mandado de internação compulsória em serviço de saúde mental emitida pela Vara 

da Infância – ou solicitado pelo Ministério Público – e quase a metade acata o mandado, 

independentemente de buscarem mecanismos de diálogo com o Judiciário (Brasil, SEDH/MS, 

2009). 

Vejamos aqui como essa demanda proveniente do sistema socioeducativo estabelece relações 

problemáticas com um serviço de internação psiquiátrica especializado em dependência 

química26, localizado na cidade de São Paulo, criado em 2010 para atender exclusivamente 

usuários de drogas27. 

Neste serviço, identificou-se que os encaminhamentos da Fundação CASA eram realizados de 

forma tardia e depois de alguns meses de privação de liberdade, contradizendo a indicação 

médica para internação no serviço de saúde, centrada no atendimento à crise e na 

desintoxicação. Em muitos casos, no momento em que o jovem chegava ao serviço, após 

alguns meses de privação de liberdade e abstinência, não tinha mais indicação para 

internação, sendo, no entanto, compulsoriamente atendido. Os encaminhamentos de 

                                                 
25 Nesses casos, temos visto como o uso de drogas também pode acarretar no prolongamento do tempo de 
internação (travestida de “medida protetiva”): dentre os operadores da Justiça, são difundidas as concepções da 
internação socioeducativa como local de desintoxicação e/ou de proteção contra os perigos da droga e das 
ameaças dos traficantes, que, muitas vezes, impedem a desinternação do jovem. 
26 Trata-se do serviço vinculado à Ação Integrada Centro Legal (predecessora da referida Operação Centro 
Legal), inaugurado sob a denominação SAID (Serviço de Atenção Integral ao Dependente) e posteriormente 
renomeado UNAD (Unidade de Atendimento ao Dependente). 
27 Conforme dados de pesquisa apresentada em JOIA, 2014. 
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adolescentes em privação de liberdade eram feitos, em geral, pelos CAPS28, acionados pela 

própria unidade de internação. Não obstante o encaminhamento ser pela via de serviço 

territorial, o que garantiria uma maior possibilidade de produção de um projeto que articulasse 

redes para a vida em liberdade do jovem, tais encaminhamentos aconteciam, muitas vezes, de 

forma burocratizada e sem que se articulassem estratégias intersetoriais de cuidado. 

Como critério de encaminhamento, observou-se que a internação psiquiátrica era utilizada, 

por vezes, mediante o não cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida, ou 

seja, como forma de novamente conter o jovem em uma instiuição fechada, dado o seu 

“fracasso” no cumprimento em liberdade. Quando da alta médica, em alguns casos, 

descartavam-se os encaminhamentos para as redes territoriais presentes no Projeto 

Terapêutico Singular dos jovens, retornando os mesmos para a Fundação CASA. Da mesma 

forma, a morosidade para a autorização de alta do Poder Judiciário resultava em agravo aos 

quadros dos usuários, uma vez que não respeitavam os critérios e processos terapêuticos, 

ficando o serviço e o jovem aguardando tal autorização. 

Como discutido anteriormente, o “transtorno de conduta” e o “transtorno desafiador de 

oposição” são centrais no atendimento destes jovens. “Participação irregular nas atividades 

propostas”, “comportamento desafiador e provocativo”, “depredação do patrimônio”, 

“tentativa de liderar uma rebelião”, “capacidade psíquica de planejamento e articulação” são 

algumas das características e atitudes que indicam o perfil transtorno de conduta na 

internação. As fugas do serviço, realizadas em grande parte por adolescentes encaminhados 

do sistema socioeducativo, são associadas a indício do transtorno de conduta. O que o 

diagnóstico de transtorno de conduta parece indicar é a reprodução das estratégias de 

resistência e transgressão próprias do sistema socioeducativo – rebeliões, fugas –, indicando 

que há uma similaridade das lógicas institucionais postas em jogo na internação psiquiátrica. 

É, portanto, como “cumprimento” do tratamento em saúde que a internação psiquiátrica se 

apresenta aos jovens que se encontram em medida socioeducativa. O direito à saúde converte-

se em dever, ou seja, cabe ao jovem submeter-se a um tratamento de saúde como parte da 

compensação pelo ato infracional que cometeu. Os próprios usuários explicitam o teor 

punitivo da medida: nas suas palavras é sob a forma de “quitar os débitos com a justiça” e 

“solucionar problemas judiciais pendentes” que incorporam a medida. Na mesma linha, 
                                                 
28O atendimento de adolescentes em privação de liberdade nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) atende 
às diretrizes das políticas de saúde mental atuais. Sabemos, entretanto, que esses atendimentos não acontecem 
sem impasses e turbulências nas relações  entre a justiça e a saúde: o jovem comparece ao servico escoltado por 
monitor da Fundação CASA ou policial, o que limita sua circulação pelo serviço e impõe a perspectiva da 
periculosidade ou do risco de fuga à presença do jovem. 
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Scisleski (2008) afirma que os jovens oriundos do socioeducativo e internados 

compulsoriamente não identificam na internação psiquiátrica um lugar de cuidado e 

tratamento e de produção de novas possibilidades de futuro. 

Assim, se, por um lado, as internações psiquiátricas de adolescentes em conflito com a lei e 

usuários de drogas denotam uma via de acesso destes jovens ao sistema de saúde, a imputação 

do tratamento converte-se em continuidade dos efeitos punitivos do sistema socioeducativo, 

minimizando seus efeitos terapêuticos (SCISLESKI, 2008).  

 

1.4. Lógicas penais-sanitárias em tempos de ECA e de Reforma Psiquiátrica 

 

As duas situações acima analisadas, tanto a de crianças e adolescentes em situação de rua 

quanto a de adolescentes em conflito com a lei, evidenciam modalidades pelas quais, por 

meio do direito à saúde, se justifica o recolhimento e a privação de liberdade de crianças e 

adolescentes, sob a forma da internação. Ou seja, sob vigência do ECA e da Lei da Reforma 

Psiquiátrica, renovadas formas de psiquiatrização de crianças e adolescentes, em especial 

daqueles considerados em situação de vulnerabilidade, têm lugar. 

Diferentes estudos têm identificado, no Brasil, desde os anos 90, certas mudanças nos perfis 

das internações psiquiátricas de crianças e adolescentes, nos maiores hospitais psiquiátricos 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A presença de determinações judiciais, muitas 

vezes sob a forma da internação compulsória, requeridas pelo Conselho Tutelar, instituições 

de acolhimento institucional, sistema socioeducativo e pela própria família, vem ganhando 

importância, trazendo novas problemáticas: a determinação de prazos e/ou a internação 

subordinada aos critérios jurídicos, independente dos critérios médicos e das equipes de 

saúde; tempo médio de internação superior aos dos demais internos admitidos por outros 

procedimentos, caracterizando muitas vezes o hospital como lugar de asilo; e acentuada 

atribuição dos atos indesejados a distúrbios de conduta e ao uso de substâncias psicoativas 

(portanto, não psicóticos). (BENTES, 1998; JOIA, 2006; SCISLESKI, 2008; CUNDA, 2011; 

BLIKSTEIN, 2012). 

Se, como vimos nas situações analisadas, o sistema de justiça é central nessa problemática 

não é só a justiça que vem promovendo e requisitando tais intervenções. Reis (2012) 

identifica que o ingresso de jovens usuários de drogas no circuito judicializado de internação 

é, em muitos casos, demandado pela própria família e disparado pela rede de proteção, como 

os Conselhos Tutelares e serviços da assistência social. Embasados nos discursos psi de 

patologização das condutas, os relatórios que requerem a internação ao poder judiciário 
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encontram as justificativas nas associações entre a “falência familiar”, que destitui a família 

de sua função protetiva, os comportamentos “agressivos” e “transtornos de conduta” dos 

adolescentes, e a condição de risco para si e para terceiros. 

Em nome da proteção, com presença ou não da ordem judicial, tais circuitos vem reafirmando 

a função asilar do hospital psiquiátrico, resultando no abandono de crianças e adolescentes em 

longos períodos de internação ou ainda na utilização do hospital psiquiátrico como lugar de 

contenção dos “indesejados”. 

Nos circuitos destas crianças e adolescentes pudemos perceber que, diferentemente da atenção 

à crise (ou às urgências) tal como instituída pela Política Nacional de Saúde Mental (em que a 

internação é breve e a criança e o adolescente encontram-se em processo de cuidado  sob 

referência territorial e ordenado pelas redes de atenção à saúde e intersetoriais), produzem-se: 

o afastamento dos jovens dos contextos sociais e comunitários e a reafirmação de um circuito 

aprisionante, ao contrário da produção de diferentes projetos de vida e de articulação de redes 

de cuidado (SCISLESKI, 2008; BLIKSTEIN, 2012; JOIA, 2014);  a prevalência do controle 

sobre o cuidado (JOIA, 2006; BLIKSTEIN, 2012); o uso da ação de saúde como um recurso 

auxiliar à disciplinarização dos jovens (SCISLESKI, 2008), quando a terapêutica tende a se 

confundir com pena ou quando tratamento e castigo assumem a forma de um continuum 

punição-tratamento  (GUEMUREMAN e DAROQUI, 2001; SCISLESKI, 2008; ASSIS, 

2011; JOIA, 2014). 

Scislesky et al  (2013) nomeiam estas estratégias de segurança pública em nome da saúde de 

polícia da saúde, e sinalizam que tais políticas (polícias) operam por uma seletividade social e 

econômica com base no perfil do usuário (e não na natureza da droga), quando os pobres 

receberão “tratamento” diverso dos outros segmentos de classe: seja a submissão do sujeito a 

um tratamento em Comunidades Terapêuticas29 – repleto de práticas punitivas, disciplinares, 

religiosas e, por vezes, sem plano terapêutico mínimo; seja  o controle exercido pelo sistema 

penal, uma vez que o sujeito pobre e usuário que se envolve com práticas ilícitas para manter 

seu uso (prejudicial ou não) é enquadrado com frequência na categoria de traficante. 

Os mesmos autores questionam: a) a própria ideia de saúde oferecida a esses usuários pobres 

e dependentes químicos, que reforça práticas de segregação; b) a própria dimensão do direito 

e do acesso à saúde, marcada pela assimetria econômica. Tal operação legitima o lugar de 

                                                 
29 Instituições que promovem o tratamento em locais fechados e isolados, inclusive de crianças e adolescentes, e 
que contam com inúmeras denúncias de violação de direitos (CFP, 2011). A internação forçada em centros como 
estes tem sido apontada por organismos internacionais como prática ineficiente no tratamento da drogadição, por 
apresentarem sistemáticas violações dos direitos humanos dos usuários, tais como trabalhos forçados, punições 
físicas e abusos de toda ordem (HALL et al, 2012). 



36 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.21 a 50,julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

exclusão do pobre e usuário de drogas, entendido nessa trama como um sujeito que deve ser 

contido, pois, devido à sua periculosidade, deve ser alvo das políticas de segurança. 

Se, com Foucault, pudemos perceber/entender esta “conjugação” ou emaranhado entre 

proteção e segurança social por meio do biopoder (FOUCAULT, 1999, 2008), será 

interessante abrirmos outra perspectiva (no campo específico da saúde) para pensar a 

internação como um pano de fundo que mantém seu papel de administração dos resíduos 

(LEONARDIS, 1998), entendidos como o produto de um circuito de respostas seletivas, 

codificadas e fragmentárias dos serviços, em que, numa espiral de cronificação, conjuga 

abandono e controle. Isto é, se o lugar da internação psiquiátrica parecia perder sua 

importância e se deslocar com a desinstitucionalização dos serviços substitutivos, na 

psiquiatria reformada a internação passa a encarregar-se da gestão destes resíduos 

institucionais: aquilo que excede as respostas dos modelos institucionais do circuito composto 

pelos setores sanitários, assistenciais e judiciais. Por não ser redutível a uma solução 

institucional definida, é uma população que adquire o estatuto de periculosidade social, diante 

da qual será a psiquiatria, na sua função segregadora e manicomial, que assumirá sua 

administração. (LEONARDIS, 1998) 

Afirma Leonardis:  
(...) o novo resíduo tem algo de ameaçador no fato de não corresponder, de não ser 
redutível a uma solução institucional definida. Em suma, talvez seja essa 
complexidade irredutível a que vem a constituir um perigo desde o ponto de vista 
institucional” (1998, p. 441, tradução nossa).  

 
Nesta perspectiva, a periculosidade é um efeito residual com relação aos códigos 

interpretativos e de intervenção das próprias instituições; é efeito, portanto, dos próprios 

mecanismos de segurança (FOUCAULT, 2008) e de proteção (CASTEL, 2005) que 

multiplicam as situações ameaçadoras e incrementam as estratégias puramente defensivas 

(PITCH, 2003).  É, desde a psiquiatrização, no campo da infância, que vemos prevalecer os 

argumentos da proteção como legitimação de formas de coerção e de restrição arbitrária de 

liberdade.  

Em síntese, adolescentes e jovens estão cada vez mais regulados por circuitos de intercâmbio 

entre norma biológica e norma jurídica (FOUCAULT, 1999), quando os critérios biológicos 

são o crivo da ação política: este é o caso das atualizações da figura do anormal 

(FOUCAULT, 2001), seja na forma dos transtornos de conduta ou da dependência química e 

tendo como base a imprevisibilidade, incompreensibilidade e intratabilidade de certos 

comportamentos juvenis (VICENTIN e ROSA, 2009; ROSA e VICENTIN; 2010).  Os temas 

do uso de álcool e outras drogas, assim como o debate sobre as políticas de “enfrentamento” 
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do crack têm sido emblemáticos para pensar este intercâmbio entre norma biológica e norma 

jurídica, reafirmando a periculosidade sob uma espécie de duplo – criminoso e doente –, 

justificando a internação psiquiátrica compulsória (CUNDA, 2011; ASSIS, 2012; REIS, 

2012; JOIA, 2014) ou a segregação por tempos prolongados nas denominadas Comunidades 

Terapêuticas.  

É nossa função ampliar a disjunção entre cuidado e defesa, isto é, faz-se necessário um 

deslocamento da intervenção do sistema de justiça a respeito da sua relação com as políticas 

de saúde mental: não mais insistindo na imposição e legitimação da restrição de liberdade e 

segregação social, mas atuando pela garantia de assistência adequada e condizente com as 

diretrizes sanitárias atuais (GRAMKOW, 2012; ASSIS, 2012; JOIA, 2014; FRASSETO & 

JOIA, 2014; SCISLESKY et al, 2013). É o que discutiremos a seguir.   

 

2. Pensar o direito à saúde na perspectiva dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes: uma direção ético-política e algumas pistas 

 
 
2.1 Uma direção ético-política: os dispositivos da saúde não são lugar de pena-tratamento 
 
Como vimos, decorre da análise feita acima que uma direção ético-política da garantia do 

direito à saúde na perspectiva dos direitos humanos de crianças e adolescentes implica a 

desvinculação do direito à saúde dos mandados sociais de repressão e segregação desses 

“novos perigosos”.  

Fundamentado pela Doutrina da Proteção Integral, o ECA assegura o direito à saúde sendo 

que “os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento 

individual e especializado, em local adequado às suas condições”, conforme exposto no art. 

112. O local adequado ao atendimento, assim como as estratégias oferecidas, deverão ser 

estipuladas conforme a Lei da Reforma Psiquiátrica e as diretrizes em saúde mental, a saber: 

em recursos preferencialmente extra-hospitalares e articulados territorialmenta na região de 

proveniência da criança. No caso da internação psiquiátrica – que deverá necessariamente ser 

indicada por médico, assim como sua alta –, o período de reclusão deverá orientar-se pelos 

critérios de brevidade e excepcionalidade, buscando-se minimizar os prejuízos no que se 

refere à convivência familiar e comunitária e os efeitos iatrogênicos inerentes a qualquer 

privação de liberdade. (FRASSETO & JOIA, 2014). 
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Em nenhuma hipótese, cabe ressaltar, tal internação deve ser feita de forma compulsória, isto 

é, determinada por critérios judiciais30. Em todos os casos aqui citados, inclusive de crianças 

em situação de rua, adolescentes em conflito com a lei, ou provenientes de acolhimento 

institucional, a internação poderá se dar de forma voluntária ou involuntária, chancelada pela 

decisão de serviço de saúde. Ainda que o Poder Judiciário seja convocado a disponibilizar 

vaga de internação, isto deve ser compreendido como garantia do direito à saúde e deve 

atender somente a uma indicação médica já existente. 

 
A assunção de que é necessária a intervenção judicial nos casos de crianças e 
adolescentes exclui a reconhecida autonomia que se quer conferir à infância e 
juventude, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência, o ECA e o SUS. Da mesma forma, caminha na contramão da ampliação 
da garantia do direito à participação, e do seu reconhecimento como cidadão e 
sujeito de direitos. Participar é ser também sujeito ativo das ações que se produzem 
em torno de suas trajetórias e seus destinos. (FRASSETO & JOIA, 2014). 

 
Nesse sentido, o campo das políticas fundamentadas na Redução de Danos – com destaque 

para o reconhecimento dessa estratégia na Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool 

e Outras Drogas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2003) –, vem ampliando e consolidando 

práticas em saúde que privilegiam o cuidado em liberdade e o reconhecimento da autonomia 

dos usuários31. O recém elaborado documento “Atenção Psicossocial a Crianças e 

Adolescentes no SUS Tecendo Redes para Garantir Direitos” (BRASIL, 2014a) aponta para a 

produção de cuidado necessariamente intersetorial, contextualizado e singularizado, alertando 

para os riscos de reduzir à patologia as complexas demandas de crianças e adolescentes 

usuários de drogas. 

Na mesma linha, o “Manual sobre o cuidado à saúde junto a população em situação de rua”, 

do Ministério da Saúde, destaca a importância do vínculo e do engajamento do usuário ao 

tratamento e a prioridade dos serviços substitutivos em saúde mental e de atenção territorial. 

A respeito da imposição do tratamento, conclui que “as posturas extremas, como impor o 

tratamento e exigir abstinência, e todas as mudanças de conduta ou, simplesmente, aguardar 

                                                 
30 A internação compulsória é entendida aqui como aquela que unicamente atende aos critérios da medida de 
segurança, isto é, voltada a adultos que cometeram delitos e são avaliados com transtornos mentais. 
31 A própria Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) em vigência regulamenta que as ações de tratamento a usuários e 
dependentes deve seguir a perspectiva da sua reintegração social e familiar em redes intersetoriais. Da mesma 
forma, o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD), criado por esta lei, tem o intuito de “contribuir 
para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o 
uso indevido de drogas e seu trafico ilícito, promover construção e socialização do conhecimento sobre drogas e 
integração entre as políticas públicas” (Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, 2010, p. 10, grifo nosso). 
Como alertam Scisleski et al (2013), tal integração entre as políticas públicas, no que tange ao SUS, exige 
necessariamente o aceleramento da ampliação e qualificação das Redes de Atenção Psicossociais (RAPS) 
(BRASIL, 2011b): seus serviços, equipes e recursos substitutivos à lógica manicomial, como os CAPS AD ou as 
Unidades de Acolhimento. 
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que cada pessoa tome todas as decisões são igualmente equivocadas e improdutivas” (BRASIL, 

2012b, p. 73). 

Portanto, o direito à saúde não pode ser pensado senão à luz dos direitos à participação, 

quando a proteção não pode ser pensada separada da autonomia. Assim, há de mantermos 

permanente sentinela quanto ao conservador desprestígio deste direito tão pouco debatido, 

menos ainda garantido, o direito à participação. Como vimos, o apelo ao uso de drogas como 

supressor da capacidade de decisão vem reafirmando o histórico trato tutelar às crianças e 

adolescentes, fundamentado na sua incapacidade. Conforme alerta Edson Sêda, são os 

“menoristas” “os cultores não da capacidade, mas da incapacidade humana (...) [para esses] 

criança, adolescente e índio não têm autonomia alguma que não seja a de serem tutelados 

pelos pais ou pelo Estado” (SEDA et al, 2005) 

É com os mesmos mecanismos teóricos que lidamos para afirmar direitos de adultos que 

também devemos reconhecer os direitos de crianças e adolescentes, no sentido de se firmar a 

evolução do conceito de capacidade constatada: 

O apuro do conhecimento cosmológico, antropológico, genético, psicológico, 
pedagógico, matemático, ecológico, econômico (o todo abordável, holisticamente, 
no enfoque de um Direito do Desenvolvimento Humano), [que] já permite ao mundo 
jurídico fazer o ajuste radical da antiga percepção menorista de incapacidade 
absoluta, para o moderno paradigma da capacidade constatada, segundo os ditames 
mais avançados do saber interdisciplinar.” (SEDA et al, 2005, destaque nosso). 

 

Se o paradigma da proteção integral, rigorosamente alinhado ao da Reforma Psiquiátrica, já 

nos adverte sobre a mudança dos tempos, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência32 reforça e radicaliza. Reconhece que tais pessoas, inclusive as crianças e os 

adolescentes, “gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas em todos os aspectos da vida”; e que “os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no 

exercício de sua capacidade legal.  (art 12, destaque nosso). 

Por ser também contemplada na Convenção, a deficiência mental e intelectual permite 

ampliar mecanismos de exigibilidade dos direitos de crianças e adolescentes aos quais se 

atribuam transtornos mentais – inclusive os supostamente decorrentes do uso de drogas. 

Quanto às especificidades da infância e adolescência, afirma: 
2.Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da 
criança receberá consideração primordial.  

                                                 
32 Ratificado internamente sob o Decreto n. 6.949/2009 (BRASIL, 2009), o documento internacional tem status 
interno de norma constitucional, sobrepondo-se, pela hierarquia das leis, ao Código Civil (BRASIL, 2002) e 
qualquer outra lei ordinária, invalidando suas normas em desacordo. 
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3.Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de 
expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem 
respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e 
maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e recebam 
atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam exercer tal direito. 
(art. 7, grifos nossos). 

Como vimos, a todas as pessoas deve ser reconhecida capacidade legal, devendo o Estado (e 

sociedade) retirar barreiras ambientais e atitudinais que, em nome da deficiência, têm sido 

validadas e, por consequência, invalidam os direitos da pessoa. O mesmo vale para crianças e 

adolescentes, cuja capacidade legal impõe ao Estado a criação de mecanismos que lhes 

garantam todos os direitos – ainda que adequando o exercício dos mesmos de acordo com o 

desenvolvimento de cada uma delas. Logo, no que a diferença entre adultos e 

crianças/adolescentes as inferioriza (subtração de direitos comuns, como o de participação e 

de cuidado com autonomia), é preciso garantir status de igualdade; no que a diferença lhes é 

favorável (direitos especiais, como a convivência familiar e comunitária e o direito de 

brincar), é preciso mantê-los garantidos e, portanto, torná-los um promotor de alterações na 

lógica cotidiana do processo saúde-doença-cuidado, sustentado nas interfaces entre os 

sistemas sociais e de justiça. 

A dinâmica apresentada até o momento nos pede, como em qualquer processo de 

transformação em políticas públicas, o investimento de energia criativa e afirmadora de 

pilares favoráveis e já presentes na estrutura de Estado. É nesse sentido que apresentamos, a 

seguir, duas pistas que abrem novas janelas e antigas portas emperradas pelo mau uso ou pelo 

descuido com suas engrenagens: uma relativa à política intersetorial entre saúde e o campo 

socioeducativo e outra sobre a tensão tráfico-trabalho. 

 

2.2.  A gestão do cuidado compartilhado entre o campo socioeducativo e a saúde: a proposta 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em 

Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI) 

 

Traremos ao debate, aqui, lógicas alternativas de cuidado ao adolescente em conflito com a 

lei, lançando luz à discussão em torno da efetivação do seu direito à saúde. Após a primeira 

versão de 2004, a PNAISARI33 foi refundada sob a Portaria GM/MS 1.082/2014 (BRASIL, 

                                                 
33  De acordo com seu art. 6º, “A PNAISARI tem como objetivo geral garantir e ampliar o acesso aos 
cuidados em saúde dos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, fechado e semiliberdade”. 



41 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.21 a 50,julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

2014), trazendo, na mesma perspectiva da intersetorialidade, do cuidado em rede e da 

incompletude institucional, novos mecanismos e estratégias.  

A começar pelo público-alvo, estende-se a cobertura da atenção integral à saúde aos 

adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto. Além disso, propõe maior 

vinculação das equipes de atenção básica à unidade socioeducativa, tendo aquela como 

coordenadora do cuidado34 (art. 12, §1o). As equipes de atenção básica deverão se articular 

com as equipes de saúde internas à unidade para promover a inserção dos adolescentes nas 

redes de atenção à saúde. 

No que tange aos cuidados em saúde mental, um suporte de recursos humanos e a estratégia 

de aproximação à instituição total se destacam: para unidades de até 40 adolescentes, acresce-

se um profissional de saúde mental à equipe de saúde da atenção básica de referência 

territorial; para unidades em que haja de 41 a 90 adolescentes, acrescem-se dois profissionais 

de saúde mental; para unidades com mais de 90 adolescentes, três profissionais de saúde 

mental (art. 13), podendo esses profissionais serem vinculados às equipes do NASF (Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família). 

A função primordial dos profissionais é promover ações de matriciamento no processo saúde-

doença-cuidado estabelecido na relação entre técnicos internos às unidades e os adolescentes 

internados, não sendo prioridade programática “o atendimento individual, ambulatorial, nem 

mesmo a realização de avaliações demandadas pelo Judiciário”. Importante diretriz, que 

propicia a desvinculação das ações com base nas demandas dos jovens dos imperativos de 

controle do Judiciário. É assim que  
 
Essa estratégia favorece a permeabilidade da instituição socioeducativa à 
comunidade e atende aos princípios previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente de incompletude institucional e reinserção social dos adolescentes em 
situação de privação de liberdade. (BRASIL, 2014) 
 

Vale destacar que essa modalidade de gestão compartilhada entre socioeducativo e saúde 

justifica-se “em virtude da importância da promoção de saúde mental em instituições 

fechadas, do reconhecimento do sofrimento psíquico decorrente da institucionalização”. 

                                                 
34 Em seu art. 10, assim define: “§ 1º Todos os pontos da rede de atenção à saúde devem garantir aos 
adolescentes em conflito com a Lei, segundo suas necessidades, o acesso aos sistemas de apoio diagnóstico e 
terapêutico e de assistência farmacêutica. 2º A Atenção Básica tem como responsabilidade sanitária o cuidado 
dos adolescentes em conflito com a Lei, em especial os que se encontram em situação de privação de liberdade, e 
devem realizar essa atenção com base territorial”. E retoma, no art. 12: “A atenção integral à saúde dos 
adolescentes em situação de privação de liberdade será realizada, prioritariamente, na Atenção Básica, 
responsável pela coordenação do cuidado dos adolescentes na Rede de Atenção à Saúde.” 
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Ademais, em razão da eventual trajetória que produz necessidades decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas,  

o que não implica necessariamente na ocorrência de transtornos mentais, mas de um 
sofrimento psíquico que pode ser mais ou menos intenso em virtude da própria 
privação de liberdade, do afastamento da família e do convívio social, da violência 
institucional, entre outros. (BRASIL, 2014) 
 

Essa estratégia, portanto, responde a uma série de princípios e desafios, pois: a) dentre as 

adotadas nos sistemas sociais (educação, saúde, assistência social, habitação etc.), parece ser a 

que mais consolida o princípio da incompletude institucional no campo da infância e 

adolescência; b) insere na agenda institucional e nos processos de trabalho, de modo oficial, 

encontros intersetoriais entre profissionais do sistema socioeducativo e profissionais do 

sistema de saúde – deixando de ser de acordo com as eventualidades do caso a caso; c) 

oxigena as ações de técnicos internos à unidade ao se triangular a co-responsabilidade e o 

vínculo dos profissionais da rede junto aos jovens; d) consolida as redes de atenção à saúde 

como locus e referência estratégica no processo saúde-doença-cuidado, sendo a rede de 

atenção básica a ordenadora e preceptora na assistência; e) divide entre os técnicos internos à 

unidade e trabalhadores das redes o papel de produzir saúde, possibilitando a conservação dos 

aspectos socioeducativos sem os condicionar à postura do adolescente no acesso à saúde.  

A disputa discursiva pela natureza jurídica e social da medida socioeducativa pode ser melhor 

dissolvida, entre outras formas, por essa estratégia, que possibilita dissociar as práticas 

propriamente socioeducativas das demais (didaticamente divididas embora, na realidade, 

imbricadas). Isso, de modo que, cada vez mais, o campo judiciário não se utilize da escolha 

dos direitos a serem exercidos (pelo adolescente) como balança medidora da boa conduta que 

justifique a desinternação do sistema. Ou seja, em última instância, é uma estratégia que retira 

do campo de negociação judiciária o direito à saúde35. 

Logo, a partir da nova PNAISARI, encontramos uma estratégia (matriciamento da rede junto 

aos envolvidos dentro da unidade) que pode ser pioneira deflagradora – e, assim, rompedora – 

de um estado da arte que, definitivamente, vincula o exercício de direitos fundamentais ao 

processo sancionatório, relação perversa que geralmente serve de fundamentação legal e 

motivação de uma sanção judicial, diferente da pena do adulto, cuja extinção não está atrelada 

ao exercício dos direitos. A saúde mental, assim, é o ponto gravitacional que recoloca 
                                                 
35 Exemplificativamente, é explícito o que ocorre com o direito à educação: é determinado o exercício desse 
direito, e, pior, em escola interna à unidade, normalmente. A determinação é judiciária, costumeiramente 
expressa na sentença judicial ou tácita, a ser cobrada nos relatórios técnicos que, periodicamente, seguem ao 
sistema de justiça. A inserção e frequência escolar, de um direito, passa a ser um dever, sob pena de se prolongar 
a internação socioeducativa.  
 



43 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.21 a 50,julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

a PNAISARI, dez anos depois, em outro patamar de intersetorialidade das políticas e 

desinstitucionalização dos adolesentes. 

 

2.3. Tráfico, trabalho, vulnerabilidades: interações complexas e desafios para a garantia de 

direitos   

Como visto, uma das expressões da lógica penal-sanitarista aplicada aos adolescentes advém 

da submissão dos critérios de cuidado em saúde aos processos de criminalização desta 

população em decorrência do consumo/comércio de drogas. A legislação brasileira atual, 

conhecida como Nova Lei de Drogas, de 2006, trouxe como inovação a desprizionalização e o 

estabelecimento de sanções penais não privativas de liberdade para o usuário de drogas. No 

entanto, e como aponta Karam (2008), a mesma lei previu também o endurecimento na 

punição ao tráfico, estabelecendo aumento das penas e a expansão das condutas 

criminalizáveis associadas ao comércio de substâncias. Somando-se a isso, a não 

especificação de quantidades de porte de drogas a configurarem o “traficante” ou o “usuário”, 

relegou aos agentes policiais o aval para classificar o tipo penal do apreendido (GRILLO et al, 

2011), reafirmando a seletividade penal que recai sobre os jovens pobres e periféricos 

(BATISTA, 2003). Scisleski et al (2013) chamam a atenção a que muitas vezes os 

adolescentes apreendidos como traficantes são usuários que vendem também pequenas 

quantidades a fim de obter recursos para consumo próprio. 

Ao nos debruçarmos, portanto, sobre a situação de crianças e adolescentes envolvidos no 

tráfico de drogas, é necessário deslocar o reducionismo que assume tal delito como 

unicamente fruto de conduta “desviante”, cuja solução se resume à responsabilização 

individual por meio das medidas socioeducativas. Para os adolescentes, sabemos, é sob a 

perspectiva do trabalho e geração de renda que incorporam o tráfico como atividade e como 

esfera de pertencimento e identificação, seja vinculada ao consumo ou não.  

Desse ponto de vista, temos um cenário em que as crianças e adolescentes são expostos a 

diversos tipos de assujeitamentos e violências perpretados pelos ordenamentos do crime, 

assim como pelas políticas repressivas de “enfrentamento ao tráfico”. Em apropriação 

perversa da inimputabilidade que propôs o ECA para esta população, são muitas vezes 

expostos às situações de maior risco, por não obedecerem aos critérios de responsabilização 

do sistema penitenciário adulto. 
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Assim, urge a internalização e discussão em torno da Convenção OIT n. 182/199936 que 

inclui o tráfico como prática análoga à escravidão e definida dentre “as piores formas de 

trabalho infantil”. Entre elas, designa “a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para 

a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes”37 

(BRASIL, 2000). O mesmo documento estabelece a obrigação de cada Estado Parte adotar 

medidas com o fim de “impedir a ocupação das crianças nas piores formas”, “prestar 

assistência direta necessária e adequada” para retirá-las dessa condição, identificá-las e entrar 

em contato direto quando inseridas nessa situação, “levar em consideração a situação 

particular das meninas”, e “assegurar o acesso ao ensino básico” das mesmas retiradas dessa 

condição (BRASIL, 2000). 

Temos, aí, uma carta de direitos que, por conseqüência, impõe deveres ao Estado Brasileiro, o 

qual, por sua vez, deve prover ações de evitamento de exposição de crianças e adolescentes ao 

tráfico de drogas, bem como de proteção e reparação de danos em favor daqueles que já se 

encontram nessa situação. Vale ressaltar que a saída da condição de exploração da própria 

força de trabalho se trata de um direito, e não dever, razão pela qual não há como manter, no 

mesmo adolescente, a figura de infrator da lei pela submissão aos circuitos de exploração de 

sua mão de obra. 

Ocorre que, a despeito de ser signatário da Convenção e de haver alguns programas de 

prevenção e proteção no âmbito do tráfico de drogas realizado pelo público infanto-

adolescente, o sistema de justiça prioriza a escolha de apenas uma condição, a de adolescente 

infrator. E, com isso, o pacote de repreensões morais e legais. Além de ser uma questão de 

compatibilização legislativa e normativa, importa, que, no cotidiano, invistamos em processos 

políticos de ampliação dos direitos também pela via da internalização da norma contida na 

Convenção, para que invertamos a lógica punitiva por meio de pacote de direitos, e não mais 

de sanções. 

 

Considerações Finais 

Em novembro de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu 

tese de defesa de direitos humanos de adolescentes autores de ato infracional com transtornos 

mentais, de acordo com os princípios fundamentais contidos na legislação infanto-adolescente 

                                                 
36 Ratificada no Brasil sob o Decreto 3.597/2000 
37 Vale lembrar que, no âmbito internacional, a palavra “criança” deve ser atribuída a qualquer pessoa que se 
encontre entre o nascimento e seus 18 anos de idade, conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança (ONU, 1989). 
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e sanitária abordada nesse texto38. Alguns foram os argumentos de importante destaque: a) 

nenhum adolescente pode ter sanção cujo impacto negativo em sua vida seja maior do que o 

realizado no âmbito penal; b) enquanto a medida de segurança vigora no mundo adulto, como 

alternativa à pena, na mesma lógica, a medida socioeducativa de internação deve ser 

substituída por medidas de proteção; c) sob a mesma discursividade judiciária que atribui a 

causa da prática infracional ao transtorno mental, o disciplinamento e o caráter sancionatório 

da medida de internação socioeducativa deve ser descartado em favor de respostas estatais 

que promovam o tratamento. 

A aceitação dessa tese pelo tribunal gaúcho coloca fortalece a tendência do Superior Tribunal 

de Justiça de reconhecer a substituição da internação socioeducativa por modalidade protetiva 

“em regime ambulatorial”39. Na mesma linha prevê a lei 12.594/12, que dispõe sobre o 

SINASE, conforme já exposto. 

Para irrompermos processos históricos de reificação dos sujeitos crianças e adolescentes 

indesejados e, com isso, provocarmos fissuras no circuito de institucionalização 

psiquiatrizante dessa população de perigosos e em perigo, importam algumas afirmações 

cotidianas como as apresentadas nesta ação do TJ-RS e nas pistas acima. Apesar das aberturas 

propiciadas pelas políticas de saúde e pelo sistema de defesa e garantia de direitos de crianças 

e adolescentes, a sua implementação necessita efetivar-se não apenas no plano das tecnologias 

leve-duras, mas principalmente das tecnologias leves (MEHRY, 2002), que põem em jogo o 

trabalho relacional, cotidiano, de aposta na produção do comum, que se realiza no exercício 

de colocar lado a lado diferentes posições: a das crianças e adolescentes, a da justiça, a da 

saúde.    

Nesta aposta, é preciso ampliar a margem de responsabilização dos sistemas de justiça e de 

saúde.  Conforme sinaliza Pitch (2003), se decidimos limitar o uso dos mecanismos de 

segregação, isolamento ou assistência totalizante, uma responsabilidade central por parte dos 

operadores dos sistemas de justiça e saúde deve ser – além de combater a produção do 

abandono e da precariedade, assegurando o acesso a direitos – a “assunção consciente do risco 

de produzir, em alguma medida, insegurança social, ampliando e estendendo os limites de 

compatibilidade e tolerância do sistema social” (p. 223, tradução nossa).  

                                                 
38 Apelação Cível Nº 70059833038, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 
Medeiros, Julgado em 04/11/2014). 
39 Contexto narrado no documento disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/MANUAL_INFANCIA_rev3.pdf. Acesso em 
20.01.14. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/MANUAL_INFANCIA_rev3.pdf
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Tornando nossa ideia um tanto mais precisa: trata-se de trabalhar com uma concepção menos 

excludente e mais solidária, de “segurança”, como nos sugere Baratta (1998):  
 

desde o ponto de vista jurídico, mas também, desde o ponto de vista psicológico, 
seguros podem e deveriam ser, sobretudo, os sujeitos portadores de direitos 
fundamentais universais (...). Seguros em relação ao desfrute daqueles direitos, 
frente a qualquer agressão ou não cumprimento realizado por parte de outras 
pessoas.    

 
A ampliação da segurança de crianças e adolescentes (bem como a de toda a sociedade) passa 

também pela ampliação do debate em relação às margens do tolerável, ou, mais 

especificamente, em relação ao quanto saúde e justiça podem levar em conta, como uma 

questão da vida de crianças e adolescentes, as diferentes relações com a droga. Assim, é 

somente pela aproximação com as necessidades e demandas singulares e complexas de 

crianças e adolescentes – de cuidado, de socialização, de responsabilização, de vislumbrar 

projetos futuros – que se dá a possibilidade de produção de vida e de autonomia. 

 

Texto elaborado em janeiro de 2015.  
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Defensoria interdisciplinar: reflexões e desafios para a construção de 
uma metodologia na justiça juvenil 

Magda Martins de Oliveira1 

RESUMO 

 Este artigo pretende compartilhar um pouco da história sobre três 
Programas de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), oriundos da Educação, da Psicologia e do Direito. Tais programas 
encontraram - no trabalho coletivo - uma alternativa importante para qualificar 
suas experiências particulares e afins, construindo estratégias de intervenção 
mais complexas e de maior alcance no trabalho com adolescentes e jovens em 
conflito com a lei. O objetivo deste texto é compartilhar saberes construídos a 
partir dessa prática interdisciplinar e, a partir deles, pensar as políticas de 
atenção aos jovens e adolescentes com os quais se atua, assim como a 
própria execução da medida - seja ela de meio aberto ou de privação de 
liberdade. A proposta de defesa interdisciplinar é resultado de uma integração 
de experiências, saberes e de uma militância no campo dos Direitos Humanos 
dos três programas, a qual vai se qualificando na ação-reflexão-ação e 
transformando a experiência em uma metodologia de intervenção do campo 
socioeducativo. 

 

 

1. A “invenção” do PIPA: um pouco da história 
 
 
 Há 17 anos a UFRGS constituiu-se como unidade de execução da 
medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), 
criando o Programa de Prestação de Serviços à Comunidade da UFRGS 
(PPSC) vinculado à Faculdade de Educação. Durante esse período, o PPSC já 
recebeu mais de 1.400 adolescentes para o cumprimento da medida2 e tem 
atuado, de forma efetiva, na formação de trabalhadores do sistema 
socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul (técnicos e educadores 
sociais), professores da rede pública e alunos (graduação e pós graduação), 
com o objetivo de contribuir na qualificação das práticas de acompanhamento 
nesse campo de atuação.  
 A experiência tem demonstrado que trabalhar na execução das medidas, 
em uma perspectiva pedagógica, requer associar à natureza sancionatória da 
medida ações que visem à garantia dos direitos individuais e sociais dos 
adolescentes. Para tanto, e considerando-se a condição peculiar do 
adolescente como pessoa em desenvolvimento (Estatuto da Criança e do 

                                                           
1Pedagoga, Mestre em Educação; Técnica em Assuntos Educacionais da UFRGS e coordenadora do PPSC/UFRGS. 
2Os adolescentes são recebidos no PPSC/UFRGS e, em seguida, são encaminhados a setores da Universidade onde 
desenvolvem tarefas junto às equipes de trabalho.  
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Adolescente - ECA, art. 6º), a execução das medidas não deve dar-se de 
maneira isolada, desconsiderando o contexto mais amplo da vida dos 
adolescentes, mas, sim, combinada a outros serviços e programas da política 
de atenção à juventude. Para responder a essa necessidade, a partir de 2009, 
o PPSC propôs uma articulação com o Programa Estudo e Ação em Políticas 
de Subjetivar e Inventar (Estação Psi) do Instituto de Psicologia da UFRGS, 
que já atuava no campo socioeducativo, acompanhando adolescentes em 
cumprimento de medida de privação de liberdade em projeto de inserção 
profissional, oferecido por uma instituição pública federal em Porto Alegre. Um 
ano depois (2010), buscou-se uma aproximação com o Programa Serviço de 
Assessoria Jurídica Universitária (SAJU) da Faculdade de Direito da UFRGS, 
inicialmente com o Grupo 9 (G9) que atua com o direito de família, sobretudo 
nas questões que incidem sobre o direito da criança e do adolescente. A 
especificidade do trabalho de defesa prestada aos adolescentes levou um 
grupo de alunos a criar o G10 - Grupo de Assessoria Jurídica a Adolescentes 
Selecionados Pelo Sistema Penal Juvenil, com o objetivo de assessorar 
juridicamente adolescentes em conflito com a lei. A integração com os dois 
programas possibilitou ao PPSC a construção de novas alternativas para o 
atendimento dos adolescentes e de suas famílias. Dois anos depois, a prática 
conjunta e interdisciplinar consolidou-se com a criação do Programa 
Interdepartamental de Práticas com Adolescentes e Jovens em Conflito com a 
Lei (PIPA), núcleo ligado à Pró Reitoria de Extensão da UFRGS. O objetivo do 
PIPA é desenvolver uma metodologia de atendimento a adolescentes em 
conflito com a Lei, em uma perspectiva de defesa interdisciplinar. 

 
 

 
1.1. A integração com a psicologia: o primeiro passo para uma 

prática interdisciplinar 
 
 
 A busca do PPSC/UFRGS pelo o programa Estação Psi - para compor o 
trabalho de acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medida -
levou a pensar sobre o quê, afinal, queria-se da Psicologia. A resposta não foi 
difícil: queria-se estar junto, embora fosse necessário, ainda, construir a prática 
coletiva. Tinha-se a consciência de que era necessário acionar novos saberes 
e novos atores dentro da Universidade, entendendo que o cumprimento de 
uma medida judicial é apenas um dos aspectos que compõem a trajetória de 
vida do adolescente que chega ao PPSC, e que, acompanhá-lo, pressupõe 
assumir com ele outros tantos desafios, necessidades e desejos que 
atravessam sua vida. De início, foi instituído o PPSC como campo de estágio 
da Psicologia Social, o que gerou uma aproximação significativa entre os 
programas e suas coordenações3; a troca das experiências acumuladas no 
campo socioeducativo e, finalmente, ações e reflexões interdisciplinares. De 
saída, avaliou-se que a formulação de uma prática interdisciplinar implicaria um 
mínimo de integração entre os membros dos dois programas e, 
consequentemente, entre as duas áreas do saber, na realização das tarefas 
rotineiras do PPSC. Propôs-se, então, que as equipes responsáveis pelas 
                                                           
3 O Estação Psi conta com a coordenação da professora Gislei Domingas Romanzini Lazzarotto e o PPSC foi 
coordenado pela professora Carmem Maria Craidy desde a sua criação em 1997 até 2012. 
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oficinas socioeducativas 4 contassem com a participação dos estagiários de 
psicologia que, desde então, participam do planejamento, desenvolvimento e 
avaliação dos encontros. Reunindo “educação” e “psicologia”, a oficina 
proposta pelo PPSC - como metodologia de acolhimento e acompanhamento 
coletivos - atualizou a sua prática de “oficinar” sem que, no entanto, um saber 
se sobrepusesse ao outro. Para Flores & Lazzarotto, “A análise do trabalho 
realizado com a oficina nos conduz à questão de como constituir esse espaço 
educativo orientado por uma pedagogia que faça, daquilo que se escuta dos 
adolescentes, o conteúdo do trabalho a ser desenvolvido.” (2012, p.67). Com o 
passar do tempo, os estagiários de psicologia passaram a assumir outras 
funções na equipe, não só contribuindo na análise e no acompanhamento dos 
casos, mas também assumindo algumas demandas relacionadas à saúde 
mental, na modalidade de “acompanhamento juvenil”, o que pressupõe a 
escuta do adolescente e, sempre que necessário, a sua inclusão em serviços 
da rede de atendimento em saúde. O “AJ”, como é chamado pela equipe, é 
uma variação do acompanhamento terapêutico que desloca o atendimento do 
espaço da clínica para outros espaços e tempos, em que estar com constitui a 
principal ferramenta daquele que acompanha. “(...) o acompanhamento juvenil 
passa a ser constituído como uma ferramenta de intervenção clínico-
institucional, criando uma estratégia própria e sob interferências do diálogo com 
o Acompanhamento Terapêutico (AT)”. (Lazzarotto, Carvalho & Becker, 2008, 
p.3) O trabalho integrado entre a psicologia e a educação, na execução da 
medida, criou tensões importantes - que são comuns quando um mesmo 
fenômeno é olhado por diferentes pontos de vista - e propôs novas temáticas 
nas discussões da equipe, entre elas: a necessidade de ampliação das ações 
em rede; a busca por um diálogo mais efetivo com as políticas públicas de 
saúde mental para os adolescentes; o compromisso urgente de tomar os casos 
atendidos como analisadores das políticas públicas de atenção à juventude e 
de construir estratégias de devolução dessa análise para as autoridades 
competentes. O trabalho integrado com o Estação Psi também significou uma 
aproximação com outras ações ligadas ao Instituto de Psicologia, em especial 
com a Clínica de Atendimento Psicológico do Instituto de Psicologia da 
UFRGS, a partir da criação de um projeto piloto que oferece atendimento a 
adolescentes usuários de drogas. Além disso, atua como parceiro do PPSC e 
da Fundação de Atendimento Socioeducativo5 (FASE). 
 
 
 
1.2 A integração com o Direito: o segundo passo 
 
 
 Quando o PPSC iniciou sua articulação com a equipe do direito (SAJU), 
a integração com a psicologia (Estação Psi) já estava consolidada e dava 
sinais de um maior alcance das práticas de acompanhamento dos 
adolescentes. O ingresso do direito, no entanto, colocou em pauta outros 
aspectos do atendimento e impôs reflexões originais sobre o papel da defesa 
na relação com o adolescente e com a prática do ato infracional, principalmente 
                                                           
4As oficinas socioeducativas são encontros semanais oferecidos pelo PPSC aos adolescentes que cumprem medida 
de PSC na UFRGS. De acordo com autorização da 3ª Vara da Infância e Juventude de Porto alegre, cada três 
participações em oficina equivalem a uma presença no cumprimento da PSC. 
5Instituição responsável pelo cumprimento da medida de privação de liberdade e semiliberdade no Estado do RS. 
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naquilo que diz respeito à função pedagógica da medida. Defender um 
adolescente autor de ato infracional e buscar a sua liberdade seriam funções 
compatíveis com a ideia de “educar”? A absolvição de um adolescente acusado 
pela autoria de um ato infracional, a partir de uma defesa atuante, seria o 
mesmo que desresponsabilizar o adolescente por seus atos? Com o desafio de 
responder a tais questões, iniciou-se um trabalho de análise não só a partir dos 
impasses vividos no dia-a-dia do PIPA, mas também considerando a história 
das práticas e políticas do Brasil para assistir à infância e à adolescência. Era 
necessário avançar na construção de uma metodologia que estendesse a 
função da defesa para além dos aspectos jurídicos.  
 Foi papel da Psicologia - representada pelo Estação Psi - e da Educação 
- representada pelo PPSC, desafiar o Direito - o G10 - a não tomar o 
adolescente enquanto “cliente”, mas na sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento cuja responsabilização interessa, em muito, à função 
pedagógica da medida. Era necessário afirmar, nas ações, a condição dos 
adolescentes como sujeitos de direitos e as garantias processuais alcançadas 
pelo ECA, sobretudo identificando e afastando qualquer resquício do 
paradigma tutelar que, por ventura, incidisse sobre as reflexões e o estudo dos 
casos.  
 Não raras vezes o grupo de defesa foi confrontado com as avaliações 
externas ao PIPA acerca do maior ou menor envolvimento do jovem com a 
prática infracional, tomado como critério para decidir sobre o direito do 
adolescente de ser assistido juridicamente, e considerando que uma defesa 
atuante poderia resultar na absolvição do adolescente, ainda que fosse 
“culpado”. A equipe precisou de algum tempo para produzir contra-argumentos 
para tais concepções e certificar-se de que era possível defender o 
adolescente sem perder de vista a dimensão educativa da medida. Para tanto, 
alguns princípios passaram a orientar esse trabalho, o que será tratado na 
próxima parte do texto. 
 
 
 

2. Plano Individual de Atendimento: o que propõe a defesa? 
 
 
 Tendo em vista a especificidade da atuação da defesa judicial na 
proposta de defesa interdisciplinar, considera-se fundamental pensar de que 
forma o PIPA poderia atuar na defesa do adolescente, porém, em consonância 
com a função educativa da medida. Não demorou muito tempo para 
perceberem-se as expectativas externas sobre que procedimentos seriam 
empreendidos pela defesa nos casos em que o adolescente admitisse a autoria 
do ato infracional - adolescente “culpado”. Qual o objetivo da defesa nesses 
casos?  Segundo a Lei: 
 

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes 
garantias: 
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
mediante citação ou meio equivalente; 
II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com 
vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua 
defesa; 
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III - defesa técnica por advogado; 
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na 
forma da lei; 
V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 
VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em 
qualquer fase do procedimento (ECA, Lei Federal 8.069/90) 

 

 Na prática, aprendeu-se que a função da defesa na justiça juvenil 
ultrapassa os aspectos meramente jurídicos e requer a proposição de um plano 
de ação que objetive o desenvolvimento do adolescente, a sua 
responsabilização e educação e o acesso a direitos não atendidos: o Plano 
Individual de Atendimento (PIA) previsto na Lei do SINASE (art. 52). A partir 
dessa premissa, o estudo dos casos atendidos pelo PIPA passou a ser feito de 
maneira interdisciplinar, contando com a participação de representantes dos 
três programas e, muitas vezes, de técnicos dos CREAS6, da FASE e, sempre 
que possível e necessário, com a presença de outros atores que compõem a 
rede de relações do adolescente. Em alguns casos, as atividades realizadas 
pelo PPSC, com os adolescentes em cumprimento de medida na UFRGS, são 
incluídas no PIA como alternativa da defesa para o acompanhamento do 
adolescente, dentre as quais se pode citar a participação nas oficinas 
socioeducativas, a participação no curso de informática e vídeo7 e o AJ. A ideia 
é qualificar o PIA com uma proposta de acompanhamento consistente, a ser 
desenvolvida no meio aberto e evitar, sempre, a internação dos adolescentes. 
 A aposta na segregação dos adolescentes e o consequente excesso de 
internações8 revelam, por um lado, que a função educativa da medida ainda 
está em segundo plano em relação à sua função punitiva nas decisões da 
justiça (e por que não dizer nas ações dos operadores do sistema 
socioeducativo?) e, por outro, que as medidas de meio aberto não são 
valorizadas enquanto alternativa à medida de privação de liberdade que 
deveria ser plicada apenas excepcionalmente (ECA, art. 121). Tais concepções 
têm incidência sobre a relação das equipes de defesa com alguns 
trabalhadores do sistema socioeducativo, que interpretam a assessoria jurídica 
- prestada pelo PIPA - como um excesso de cuidado para com os adolescentes 
e não como um direito garantido por lei. Em algumas situações, as equipes de 
defesa são submetidas a procedimentos e exigências que dificultam a entrada 
e o atendimento dentro das unidades de internação da FASE. Prevalece, no 
entanto, o respeito ao trabalho do PIPA por parte das equipes técnicas das 
unidades, com as quais tem-se desenvolvido um trabalho conjunto de 
acompanhamento dos adolescentes - alguns procedimentos dentro da FASE, 
como é o caso do acompanhamento juvenil, ou as atividades no PPSC: oficina 
socioeducativa e curso de informática e vídeo para adolescentes com 
possibilidade de atividade externa- assim como análise e construção de 

                                                           
6O PPSC recebe adolescentes dos bairros Partenon e Lomba do Pinheiro, encaminhados pelos seus respectivos 
CREAS. Porto Alegre conta com 09 CREAS localizados, cada um, numa das 09 micro regiões conforme subdivisão da 
cidade. 
7O curso de informática e vídeo trata-se de uma metodologia de acompanhamento coletivo do PPSC e é oferecido 
regularmente com oferta de vagas para adolescentes que cumprem medida de meio aberto na UFRGS e para aqueles 
em cumprimento de medida de privação de liberdade, com possibilidade de atividades externas. 
8As informações disponibilizadas pela FASE sobre a população de adolescentes em privação de liberdade demonstram 
uma superlotação das unidades de internação. De acordo com os dados publicados pelo centro de pesquisa da 
instituição, em 11 de novembro de 2014 havia 358 adolescentes a mais do que a capacidade populacional das 
unidades (interior e capital). 
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proposições a serem apresentadas nas audiências de PIA9 e de reavaliação da 
medida10. 
 
 
 

3. Os limites da medida de privação de liberdade em relação ao meio aberto  
 
 
 Não foi preciso muito tempo de trabalho para entender que a medida de 
internação deveria ser o último recurso a ser adotado na responsabilização do 
adolescente. A possibilidade de defender juridicamente os adolescentes 
egressos do PPSC, em cumprimento de medida de privação de liberdade, 
culminou em assumir tarefas dentro das unidades de internação da FASE. A 
proximidade com o sistema fechado e a circulação nas casas nos colocou 
diante de “n” dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores das instituições e, 
consequentemente, pelos adolescentes. A primeira delas - e a mais facilmente 
detectada - diz de uma distância entre a maioria dos técnicos e os 
adolescentes. A superlotação das unidades e o excesso de relatórios 11 
exigidos pelo judiciário dificultam - e às vezes inviabilizam - a convivência entre 
os adolescentes e seus técnicos de referência12.  
 Considerando-se que o processo (sócio)educativo se dá nas relações, 
tais dificuldades põem em risco a função educativa da medida, enquanto o 
caráter punitivo vai se efetivando nas práticas de controle que passam a ser “o 
possível” na rotina das casas, como é o caso do chamado “isolamento” 13 
imposto aos adolescentes toda vez que infringem as regras, ou que se 
envolvem em situações de conflito, seja com seus pares, seja com os 
educadores. Segundo Oliveira, 
 
 

 “(...) o processo (sócio)educativo  se dá nas relações e, dentro dessa 
perspectiva, proponho pensarmos nas diferentes relações 
estabelecidas entre adolescentes e socioeducadores e entre 
adolescentes e ambiente socioeducativo. Analisando-as em suas 
diferenças, é possível perceber que algo se produz em cada relação, 
a saber, os resultados do processo socioeducativo, ou seja, cada 
relação produzirá resultados diferentes que dependerão não só do 
adolescente, mas também - e inegavelmente - do socioeducador e 
das práticas da instituição ou do programa onde atua. (Oliveira, 2014, 
p. 199) 

 

                                                           
9O adolescente em internação provisória, antes de ser transferido para a unidade onde cumprirá a sua medida de 
privação de liberdade, deverá participar de audiência na 3ª Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre, para 
homologação do seu PIA, elaborado sobre a responsabilidade da equipe técnica da FASE. 
10“As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no 
máximo a cada seis meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo máximo de 
10 dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus 
pais ou responsável” (SINASE. Lei Federal, 12.094/12, art. 42). 
11Antes de cada audiência de reavaliação da medida de privação de liberdade os técnicos das unidades deverão emitir 
relatório sobre o histórico do adolescente na casa incluindo aspectos como: sua relação com a escola, com os 
educadores (monitores e técnicos), com os demais adolescentes, se respondeu a alguma Comissão Administrativa de 
Disciplina (CAD), etc. 
12Segundo o SINASE a formação e o número de técnicos nas equipes de trabalho “devem estar em conformidade com 
as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado” 
(Lei Federal 12.094/12, artigo 11, inciso VI). 
13“É muito ruim. Um lugar úmido, escuro e o fedor é insuportável. Aonde tu chora e ninguém vê... Resumindo é onde o 
jovem fica de castigo” (B. F e J.M.G., 2014, p.143) 
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 No trabalho conjunto com os técnicos, procurou-se ressaltar que o 
excesso de adolescentes nas unidades e as precárias condições resultantes 
dessa circunstância têm implicações significativas no comportamento dos 
adolescentes e dos próprios trabalhadores, e que essas implicações devem ser 
consideradas na adoção dos procedimentos, sobretudo daqueles que visam à 
punição dos internos. O controle excessivo e a inexistência de processos de 
participação coletiva não estimulam a reflexão e a assunção de 
responsabilidades por parte dos adolescentes que pouco sabem sobre si 
mesmos. Nesse sentido, entende-se que, quanto mais a medida incidir sobre a 
liberdade do adolescente, menor será o seu potencial pedagógico, 
prevalecendo, assim, o aspecto punitivo sobre o educativo. O desafio da 
medida socioeducativa de trabalhar pela socialização do adolescente e pela 
garantia dos seus direitos convive, paradoxalmente, com as práticas de 
isolamento que se produzem dentro da instituição e na sua relação com a rede 
de atenção a qual o adolescente deveria estar referenciado, independe da sua 
condição de interno. Neste sentido, 
 

Parece-nos contraditório pedir a quem foi retirado de seu meio de 
seus vínculos primários, que saia estruturado e adaptado à             
vida social externa, interrompida em nome da preservação de seus 
direitos, inclusive do direito de responder por seus atos infracionais. 
Especialmente se nesse tempo de clausura não se trabalha a 
manutenção e aprofundamento de seus vínculos afetivos e se esse 
pedido não é agregado ao apoio técnico social nesse percurso. 
(Moraes & Tinoco, 2014, p.41). 

 

 Ainda que a medida de privação de liberdade se imponha como medida 
necessária, em determinado momento - e a partir de uma determinada 
circunstância - é preciso considerar a condição peculiar vivida pelo adolescente 
enquanto pessoa em desenvolvimento, e respeitar os princípios de 
excepcionalidade e brevidade, como preconiza o Estatuto (art. 121). Deve-se 
entender que os conflitos sociais gerados pela transgressão da Lei, assim 
como a situação de vulnerabilidade que geralmente os caracteriza, deverão ser 
enfrentados e superados no meio em que foram produzidos, o que pressupõe o 
retorno do adolescente ao convívio social, assim como a construção de 
recursos pessoais que o auxiliem nas diferentes experiências relacionais 
(Moraes & Tinoco) e com os quais possa ampliar sua condição de acesso a 
direitos. 
 Algumas questões se impõem: qual a possibilidade real de a medida de 
privação de liberdade contribuir com tal processo? Que condições são 
garantidas aos trabalhadores das unidades no sentido de construírem com os 
adolescentes processos de reflexão e de construção de novas circunstâncias - 
pessoais e sociais - que ampliem suas possibilidades de escolha e suas 
alternativas de inserção social, respeitada a sua condição humana e a sua 
cidadania? Para além da função punitiva, como a medida de privação de 
liberdade tem se constituído uma experiência pedagógica? 
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4. Medida de meio aberto: potencializando a experiência educativa 
 

A experiência de trabalho com a FASE e dentro dela - em função do 
acompanhamento de adolescentes egressos do PPSC - assim como a 
execução da medida de PSC dentro da UFRGS têm servido para consolidar a 
certeza de que a experiência de meio aberto constitui-se em importante 
alternativa para a prevalência do caráter educativo da medida sobre a sua 
dimensão punitiva e é nessa direção que empreendem-se as ações da defesa 
interdisciplinar. Ainda que a aplicação de uma medida socioeducativa - 
enquanto resposta do Estado - vise a “educar” o adolescente, 
responsabilizando-o por sua conduta infracional, considera-se que a aplicação 
da medida, por si só, não garante a não reincidência, o que na prática aumenta 
a responsabilidade dos programas e de seus profissionais. Considerando-se 
que o envolvimento com o ilícito não se trata, simplesmente, de uma escolha 
individual do adolescente, e sim do resultado das experiências que lhe foram 
possíveis dentro de uma determinada circunstância, as mudanças de 
comportamento de um indivíduo - seja ele adulto ou adolescente - estão 
relacionadas ao surgimento de uma nova circunstância construída a partir de 
novas experiências. Nesse sentido, o grande desafio das medidas 
socioeducativas - sejam elas de meio aberto ou de meio fechado - consiste em 
trabalhar no enfrentamento e na superação das situações que geraram a 
possibilidade de envolvimento com a prática infracional, geralmente situações 
marcadas por algum tipo de vulnerabilidade. 

É sabido que a circunstância de qualquer pessoa não se modifica a 
partir de um único aspecto - saúde, segurança, habitação, educação, lazer, 
cultura - mas sim do entrelaçamento de várias experiências e oportunidades 
nos diferentes âmbitos da vida. O trabalho em meio aberto, como que inspirado 
na ideia de liberdade e de incompletude humana, tende a beneficiar-se com o 
trabalho em rede, ampliando sua capacidade de resposta frente às demandas 
dos adolescentes (Ponzi & Carvalho, 2014), e a possibilidade de transformação 
de uma dada circunstância. Segundo Lazzarotto: 

 
 

A intervenção, numa perspectiva de proteção integral, entretanto, 
implica conceber a medida para além do processo judicial, 
possibilitando que a circulação do adolescente se dê em ampla rede 
de atendimento que pode e deve ser acessada nesse percurso de 
sua vida. Nesse processo, evidencia-se a importância de estratégias 
intersetoriais em termos do acompanhamento dos jovens, na 
interface com as organizações executoras da medida e a composição 
de uma rede de políticas públicas (Lazzarotto, 2012, p.161). 
 

 Em contrapartida, e lembrando em muito o isolamento que impõe aos 
adolescentes, a FASE tem demonstrado certa inabilidade para integrar-se a 
outras instituições e serviços, atuando aos moldes de uma instituição total. A 
percepção da conduta infracional como um problema de inadequação 
individual, ao invés de uma produção social, faz com que o foco do trabalho 
realizado nas unidades de internação se dê - quase que exclusivamente - 
sobre a manutenção da disciplina e o controle do “comportamento” dos 
adolescentes individualmente considerados. Segundo Oliveira “o resultado do 



59 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.51 A 66,julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

processo socioeducativo tem sido avaliado a partir do comportamento 14 do 
adolescente, ou seja, tendo como referência a sua forma de comportar-se; de 
conter-se; de encerrar-se” (2014, p.200). Segundo Freire, 
 

A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na 
defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, 
do Estado. É claro que nem sempre a decisão do adolescente faz a 
melhor decisão com relação a seu amanhã. É decidindo que se 
aprende a decidir. Não posso aprender a ser eu mesmo se não 
decido nunca.(...) faz parte do aprendizado da decisão a assunção 
das consequências do ato de decidir. Não há decisão a que não se 
sigam efeitos esperados, pouco esperados ou inesperados. Por isso 
é que a decisão é um processo responsável.(...) A autonomia vai se 
constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão 
sendo tomadas. (...) Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. A 
autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é 
vir a ser. (Freire,1997, p.119 a 121) 

 
 Em contrapartida, as medidas de meio aberto possuem um maior 
potencial pedagógico, considerando-se que a liberdade de ir e vir, assim como 
a liberdade de escolha, são condições essenciais para que o adolescente 
possa auto conhecer-se, identificando e transformando as relações que 
estabelece com seu meio imediato e com a sociedade em geral. 
 
 
 

5. Garantias processuais: inaugurando a função educativa da medida 
 
 

Os 24 anos de existência do ECA ainda não foram suficientes para 
consolidar a doutrina da proteção integral e extinguir, de vez, a prática tutelar. 
A medida socioeducativa continua sendo entendida, por alguns operadores da 
Justiça Juvenil, como uma forma de reprimenda aos adolescentes, que se bem 
“castigados” tendem a não reincidir. Como resultado dessa premissa, tem-se 
observado um número bastante elevado de adolescentes submetidos a uma 
medida judicial a partir da concessão da remissão, ou seja, sem a existência do 
devido processo legal. Considerando-se que a aplicação de uma remissão “não 
depende de nenhuma prova de que tenha ocorrido um ato infracional e/ou de 
que o adolescente seja o responsável” 15 (Cornelius& Santos, 2014, p.227), 
importa indagar que sentido o adolescente atribuirá à medida recebida - 
sabidamente de natureza punitiva - caso não tenha cometido o ato infracional? 
E se o adolescente for, de fato, autor do ato infracional: quais as 
consequências da ausência do processo legal na assunção da sua 
responsabilidade sobre o fato? De acordo com a experiência do G10, alguns 
procedimentos adotados pela Justiça Juvenil representam uma ameaça às 
garantias processuais, dos quais se destaca: “(...) aplicação da remissão em 

                                                           
14Literalmente, o termo comportamento significa “maneira de se comportar ou de se conduzir; conjunto de ações de um 
indivíduo observáveis objetivamente”. Sobre o verbo comportar têm-se: “conter, encerrar” (dicionário online de 
português). 
15Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas 
suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127 (Lei 
federal 12.094/12). 
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casos de ausência de justa causa para processamento” (Carvalho, Fernandes 
& Mayer, 2012, p.16).  

Em 2012, verificou-se que mais de 60% dos adolescentes chegaram ao 
PPSC para cumprimento da medida a partir de uma remissão, ou seja, sem 
terem respondido a um processo e sem que a autoria do ato infracional tivesse 
sido comprovada. O mesmo ocorre em relação ao primeiro semestre de 2014, 
quando 69% 16 dos adolescentes tinham remissão. Segundo depoimento de 
alguns adolescentes e familiares, os adolescentes costumam ser advertidos em 
audiência de que, não aceitando a remissão, serão processados e que, se 
condenados, poderão receber uma medida de internação. Diante dessa 
advertência assustadora, é comum que os adolescentes e seus responsáveis 
optem por aceitar a remissão com determinação de cumprimento de medidas 
de meio aberto - geralmente LA combinada com PSC. Os casos em questão 
representam um número bastante significativo, ou seja, não são nem de longe 
uma exceção nos procedimentos da Justiça Instantânea de Porto Alegre. Sobre 
o tipo de ato infracional cometido, observa-se que a oferta da remissão não 
está condicionada à tipologia. Em 2012, as remissões incluíam atos infracionais 
como roubo, tráfico e estupro. Em 2014, o quadro se repete. Os 69% de 
remissões (2014) estão relacionados aos seguintes atos infracionais: tráfico, 
estupro, lesão corporal, porte de arma, furto e roubo.  

A análise dos casos e os diferentes desdobramentos que a aplicação da 
medida traz para a vida do adolescente e sua família nos faz considerar certa 
banalização da aplicação das medidas que, nesses casos, não aparecem como 
uma resposta do Estado ao ato infracional - o que na justiça dos adultos 
equivale a um crime - mas como uma intervenção do adulto “que sabe” sobre o 
adolescente “incapaz”, nos reconduzido ao paradigma da situação irregular. 
Isso explicaria, inclusive, a aplicação de medida socioeducativa a adolescentes 
levados a juízo por atos de indisciplina protagonizados na escola ou no abrigo 
onde residem.  

Nesses casos, observa-se que a aplicação da medida socioeducativa 
não está vinculada à comprovação de autoria do ato infracional, ao tipo de ato 
infracional cometido ou ao fato de se tratar efetivamente de um ato infracional. 
A aplicação da medida estaria, então, muito mais relacionada à ideia de 
garantir punição ao adolescente “infrator” ou àquele “em perigo de o ser”17, 
como já previa o Código de Menores (Decreto nº 17.943/1927). Avalia-se que 
a função pedagógica inerente à aplicação da medida socioeducativa - enquanto 
resposta do Estado à conduta infracional - se está esvaziando. Nesse contexto, 
a responsabilidade e as dificuldades do executor da medida tendem a 
aumentar, em função do sentimento de injustiça experimentado pelos 
adolescentes. Ao acolher o adolescente em tal situação, o PPSC toma para si 
a responsabilidade de acionar o G10 que, por sua vez, avalia as condições 
para assunção do caso e a procedência da ação. Em muitos casos, porém, a 
família e o próprio adolescente preferem cumprir a medida de PSC (somada ou 

                                                           
16De acordo com os dados, sobre os adolescentes em cumprimento de medida de PSC no PPSC/UFRGS: 69% 
remissão, 16% condenação e 15% não informado. 
17“Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a autoridade competente proverá a sua 
collocação em asylo casa de educação, escola de preservação ou confiará a pessoa idônea por todo o tempo 
necessário a sua educação contando que não ultrapasse a idade de 21 annos” (Decreto nº 17.943/1927, art. 68 inciso 
2º). 
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não à medida de LA) temendo que a abertura do processo, segundo 
advertência do Ministério Público, possa agravar a medida recebida.    
 
 
 

6. O trabalho interdisciplinar: difícil, mas necessário 
 
 

 Assim que os três programas - PPSC, Estação Psi e G10 - perceberam 
como consolidada a prática conjunta, decidiu-se conceder ao trabalho realizado 
um caráter institucional, criando o PIPA. Embora o Direito ocupe um lugar 
estratégico na criação de uma metodologia de defesa interdisciplinar, era 
preciso garantir a valorização dos saberes e construir uma prática 
interdisciplinar. Para o Estação Psi, uma estratégia importante foi incluir no G10 
os estudantes de psicologia para atuarem nos casos assumidos pelo grupo. 
Alguns desses estudantes participavam simultaneamente do trabalho no G10 e 
do trabalho no PPSC, acompanhando os adolescentes nas diferentes frentes 
de trabalho. A circulação nos dois espaços, por si só, já provocava uma 
integração e uma capacidade de participação qualificada na discussão dos 
casos. O estudo dos casos passou a ser um momento necessariamente 
interdisciplinar, sobretudo quando o adolescente assessorado juridicamente 
pelo G10 era um egresso do PPSC. Aos poucos, criou-se uma agenda de 
reuniões do PIPA, independente das reuniões existentes nos três programas, 
com o objetivo principal de preparar a defesa e construir um plano de 
atendimento compatível com a possibilidade e a necessidade do adolescente, 
considerando sempre a sua circunstância e a de sua família.18 

No início dos atendimentos, os estudantes de direito revelavam certa 
dificuldade em construir um espaço de acolhimento para os familiares e para o 
próprio adolescente que chegava ao G10. Alegavam a necessidade de 
tornarem o ambiente e as práticas desse primeiro encontro mais acolhedoras. 
A participação dos alunos da psicologia trouxe contribuições importantes nesse 
sentido e, aos poucos, foi-se considerando a possibilidade de que essa 
dificuldade poderia estar aparecendo em outros momentos de contato com as 
famílias e os adolescentes, como por exemplo, nas visitas realizadas dentro da 
FASE. Não havia dúvidas de que a composição das equipes de forma 
interdisciplinar contribuía na construção de novos recursos para o grupo. 
 Atualmente, as equipes de defesa são montadas sempre a partir de um 
advogado voluntário - responsável pelo caso - e por estudantes (em torno de 
quatro) na função de assistentes. A partir de algumas reflexões, decidiu-se, em 
2013, incluir na equipe do PPSC estudantes do direito, além dos estudantes da 
Pedagogia e da Psicologia já atuantes no programa. A ideia era que 
estivessem inseridos nas diferentes atividades, em especial na entrevista 
inicial19 e nas oficinas socioeducativas, atividades marcadas pelo contato direto 
com os adolescentes e seus familiares. Com o passar do tempo, e com o 
avanço nas práticas interdisciplinares experimentadas tanto no G10, quanto no 
PPSC, iniciou-se uma discussão sobre a participação da educação na 
configuração das equipes de defesa, constituídas essencialmente pelo Direito e 
                                                           
18O PPSC realiza mensalmente reunião com os familiares dos adolescentes acompanhados no programa. 
19A entrevista inicial marca o ingresso do adolescente no programa. Neste dia o adolescente, acompanhado de um 
responsável, é acolhido pela equipe e responde a uma questionário cujos dados ficam armazenados no banco de 
dados do PPSC. 
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pela Psicologia, até então. No início, as discussões tentavam responder à 
seguinte questão: qual a função da educação em uma equipe de defesa? 
Percebeu-se que já não nos perguntávamos sobre a função da psicologia 
nessa mesma circunstância. Então, ao invés de insistir com as indagações que 
paralisavam, decidiu-se dar o “pontapé” inicial, introduzindo estudantes da 
Educação, integrantes da equipe do PPSC, nas atividades do G10- como já 
havia se dado com os estudantes da Psicologia. A ideia era fazer com que o 
trabalho conjunto emergisse da própria experiência de “fazer com”. As 
iniciativas que marcaram o início do trabalho do PPSC com o Estação Psi, lá 
em 2009, ensinaram que uma nova experiência não pode estar condicionada à 
certeza sobre os seus resultados. Ela deve ser desejável; precisa nascer do 
desejo das pessoas. Foi assim que o PPSC buscou o Estação Psi como 
parceiro para a execução da medida de PSC dentro da Universidade: sem 
certezas sobre o que seria alcançado, mas seguro de que se queria estar 
juntos. E foi repetindo essa atitude - a aventura - que se deu início às ações da 
Educação no G10 vislumbrando, sobretudo, a existência de um olhar não-
jurídico nas equipes de defesa. Nesse momento, já é possível afirmar que essa 
composição interdisciplinar intenta menos definir uma função para cada área 
do saber do que aumentar a capacidade de olhar para uma determinada 
situação e, em conjunto, inventar diferentes formas de acolhê-la e, quem sabe, 
de superá-la. 

 
 
 

7. A defesa interdisciplinar “cabe” na audiência? 
 
 
 A ideia de construir uma metodologia de defesa interdisciplinar tem 
como objetivo contribuir na implementação das previsões legais relacionadas à 
aplicação e à execução das medidas socioeducativas, tendo como ponto de 
partida a própria definição do que vem a ser um ato infracional: “conduta 
descrita como crime ou contravenção penal” (ECA, art. 103) e, ainda, que a 
aplicação de uma medida ao adolescente autor de ato infracional “levará em 
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da 
infração” (ECA, art. 112, § 1º). Segundo o SINASE, são princípios da execução 
das medidas socioeducativas, entre outros:  

 

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais 
gravoso do que o conferido ao adulto;  
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de 
medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;  
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, 
sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas;  
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;  
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o 
respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);  
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e 
circunstâncias pessoais do adolescente (Lei Federal 12.094/12, art. 
35) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122


63 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.51 A 66,julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

 
 O exercício proposto pelo PIPA seria combinar tais previsões com os 
princípios fundantes da política de proteção integral sobre os quais dispõe o 
ECA, a saber: que os adolescentes são sujeitos de direitos (ECA, art. 3); que 
deverão ser tomados como prioridade absoluta na formulação e execução das 
políticas públicas (ECA, art. 4º) e que na interpretação da Lei deverá ser 
considerada a sua condição peculiar como pessoa em desenvolvimento (art. 
6º). 
 Na prática, tem-se percebido uma dificuldade bastante grande de 
superar os discursos tradicionalmente previstos para defensores, promotores e 
juízes, o que faz da audiência um ritual que se repete a despeito das 
especificidades do caso e do adolescente envolvido. A dificuldade de romper 
com a lógica penal tem resultado em um descrédito - para efeito de julgamento 
- das informações que remontam a trajetória do adolescente e que poderiam 
qualificar a tomada de decisão, não só sobre a aplicabilidade de uma 
determinada medida, mas também sobre a sua pertinência para o 
desenvolvimento do adolescente. Afirma Frasseto (2001) que a diferença 
básica entre a Justiça Penal e o sistema de responsabilização previsto pelo 
ECA é que, na primeira, prevalece o fato, enquanto que, no último, prioriza-se a 
pessoa. Para o autor, no campo socioeducativo, a ênfase está no adolescente 
e somente a partir dele deve ser definida a medida socioeducativa, referida 
pelo autor como uma “estratégia educativa”. Temos percebido, no entanto, que 
a circunstância do adolescente, que compreende informações sobre sua 
relação com a escola, sua convivência familiar e comunitária, oportunidades e 
perspectivas, necessidades pessoais e sociais, assim como possibilidades, tem 
ficado restrita aos diversos relatórios produzidos e anexados ao processo para, 
quem sabe, serem lidos - o que sugere uma espécie de “licença” àquilo que 
extrapola as questões meramente jurídicas como materialidade e autoria. No 
que se refere à proposta de defesa interdisciplinar, haveria que se questionar, 
então: qual a validade de um trabalho interdisciplinar se aquilo que particulariza 
o caso e que pode qualificar a análise dos fatos que envolvem o adolescente 
não é considerado no julgamento? 
 A definição do que “cabe” e do que “não cabe” ser dito em audiência 
reafirma papéis, reservando ao Direito, tão somente, a função de construir os 
argumentos da defesa com base, exclusivamente, em artigos, incisos e 
parágrafos da lei que, seguramente, não dão conta de explicar a vida humana. 
Dessa forma, a participação dos demais integrantes da equipe - pedagogos, 
psicólogos, assistentes sociais e outros - ficaria restrita ao momento pós 
aplicação da medida, ou seja, à execução propriamente dita, com a 
responsabilidade de “cuidar” do adolescente, de analisá-lo e de submetê-lo às 
práticas socioeducativas.  
 Para o PIPA, tem sido um enorme desafio, interno e externo, superar 
essa lógica e fazer com que a defesa técnica seja resultado de uma construção 
coletiva e interdisciplinar, introduzindo, na argumentação, elementos sem 
tradição jurídica, porém, em consonância com o ECA e o SINASE, que 
reafirmam a diferença existente entre o sistema de responsabilização dos 
adolescentes e a justiça penal, e que justificam a sua existência. 
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Um ponto final que, afinal, represente um novo ponto de partida 

 
 Os aprendizados construídos ao longo desses intensos três anos de 
trabalho não foram construídos sem dor, equívocos, frustrações e dúvidas. 
Previu-se que tudo isso faria parte da construção dessa prática que pretende 
ser coletiva, dialógica, consistente e responsável. O que renova o desejo e a 
crença no valor do que se está fazendo são outros tantos ingredientes que 
compõe essa trajetória: aconchego, realização, troca, alívio, esperança e 
respeito ao humano que (sobre)vive na equipe e naqueles que são 
acompanhados. A experiência se divide entre o particular - ações 
desempenhadas pela defesa interdisciplinar na assessoria dos casos - e o 
plano macro, com a avaliação das políticas públicas para a juventude do Brasil, 
do Estado do Rio Grande do Sul e do município de Porto Alegre. Isso se dá a 
partir de histórias que se transformam em analisadores e que embasam a 
denúncia que se faz sobre o alcance e a qualidade dessas políticas que, ao 
não garantirem direitos, inviabilizam a cidadania de alguns.   
 Daquilo que se apreende da realidade, há muito a ser feito. É preciso 
que os adolescentes sejam atendidos nas suas necessidades e que as famílias 
possam apropriar-se das suas vidas e alcançar seus direitos sem que, para 
isso, tenham que contar com tantos técnicos, especialistas e “deuses”. Que os 
adolescentes sejam respeitados nas audiências; que não sejam condenados 
antes do processo legal e que cumpram medidas em programas 
socioeducativos sérios, comprometidos com seu processo de desenvolvimento 
e com a sua educação. Que a vaga na escola não esteja condicionada ao 
comportamento do adolescente, nem à sua roupa, ao seu endereço, ao número 
de faltas que teve no ano passado, ao número de vezes que evadiu, ou por 
estar cumprindo medida, mas que lhe seja alcançada porque a educação é um 
direito assegurado pelo Estado a todas as crianças e adolescentes. Que os 
adolescentes não sejam internados na FASE porque têm dificuldades 
emocionais, mentais, ou pelo abuso de drogas, ou porque suas famílias estão 
vulneráveis. Que nenhum adolescente seja punido com o isolamento, em 
lugares úmidos, sombrios e mal cheirosos e que isso não seja considerado 
“educativo”. Que os adolescentes não sejam enxertados; que não sejam mau 
tratados por policiais que atuam em nome da segurança pública e que o 
depoimento do policial não seja mais prova suficiente para a condenação do 
adolescente. Que os adolescentes possam ser atendidos em serviços de saúde 
pensados para adolescentes e não em serviços destinados a adultos ou a 
crianças, com profissionais que não desejam trabalhar com a adolescência. 
 Enfim, que todos os adolescentes possam contar com uma defesa 
técnica atuante e propositiva, uma defesa que conheça não só os fatos e as 
leis, mas, sobretudo, o adolescente que defende. 
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La protección especial de derechos de niños, niñas y adolescentes en el Derecho 

chileno1 

 

Resumen 

El actual sistema chileno de protección especial de derechos de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) vulnera su derecho fundamental a vivir en familia. A diferencia de 

la tendencia mundial, nuestro sistema se caracteriza por un marcado intervencionismo 

estatal en la esfera familiar del NNA, primando la actuación judicial a aquella 

administrativa. Además, cuenta con un deficiente marco regulatorio de las medidas de 

protección de derechos del NNA, al carecer de una verdadera naturaleza preventiva e 

integral y de supuestos de procedencia claros. Este sistema permite vicios en su 

funcionamiento, como la solicitud de medidas de protección para preparar juicios 

futuros de índole no cautelar, y la dictación de medidas que, contrariando norma 

expresa, ordenan el ingreso del NNA a sistemas de residencia sin establecimiento de 

plazos determinados y/o señalamiento de sus fundamentos y objetivos. Esta situación 

está siendo abordada parcialmente por un proyecto de ley que busca establecer un 

marco normativo de protección integral de los derechos del NNA. Este trabajo 

confronta algunas de las críticas efectuadas al sistema de protección especial de 

derechos de NNA con el Derecho Proyectado, y avanza ciertos aportes para su 

perfeccionamiento a la luz del Derecho de Familia y del Derecho de la Infancia 

modernos. 

Palabras clave: Derechos de los niños, niñas y adolescentes, derecho a vivir en familia, 

sistema de protección especial de derechos, medidas de protección, infancia, niñez, 

adolescencia.  

Abstract 

The current Chilean special protection system of rights of children and adolescents (CA) 

violates certain fundamental rights of CA, especially, their right to family life. Unlike 

the global trend, this system is characterised by a strong state intervention in the family 

sphere of CA, prioritizing the judicial intervention rather than the administrative. In 

addition, it has a poor regulatory framework for the measures of CA’s rights protection, 

given its lack of true preventive and comprehensive natures, and provenance 
                                                      
1 Fabiola Esther Lathrop Gómez. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile 
(2002); Abogada (2003); Doctora en Derecho, Universidad de Salamanca (2008). Profesora Asociada 
Derecho Civil de la Universidad de Chile. flathrop@derecho.uchile.cl. Este artículo fue publicado 
originalmente en la Revista Chilena de Derecho Privado, julio 2014, núm.22, pp.197-229. 
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suppositions. This system allows flaws in its operation, such as the petition of protective 

measures to prepare future trials of a non precautionary nature, and contrary to express 

provision, the issuance of measures that order the admission of CA to the residency 

system without specific timeframes and/or indication of the grounds and objectives of 

such measures. This situation is being addressed in part by a bill that seeks to establish a 

regulatory framework for the comprehensive protection of CA’s rights. This work 

confronts these criticisms with project Law and gives certain contributions to its 

improvement in light of modern Family and Infancy Laws. 

Keywords: Children and adolescent rights, right of family life, special rights protection 

system, protection measures, infancy, childhood, adolescence. 

Résumé 

L’actuel système chilien de protection spéciale des droits des enfants et des adolescents 

(EA) porte atteinte à certains droits fondamentaux des EA, en particulier leur droit à 

vivre au sein d’une famille. Ce système se caractérise par un fort interventionnisme de 

l’État dans la sphère familiale des EA où l’intervention judiciaire prime sur 

l’intervention administrative, à l’inverse de la tendance mondiale. De plus, le cadre 

règlementant les mesures de protection des droits des EA est déficient car il manque 

d’hypothèses d’application et d’une vraie approche préventive et intégrale. Ce système 

comprend certains vices de fonctionnement, tels que la présentation de demandes de 

mesures de protection à fin de préparer des jugements futurs de caractère non préventif 

et/ou de dicter des mesures qui, en allant à l’encontre de l’objet de la norme, entrainent 

le placement d’enfants et adolescents dans des systèmes résidentiels sans établir de 

délais précis ni préciser les fondements ou objectifs de ces mesures. Cette situation est 

abordée de manière partielle par un projet de loi qui vise à établir un cadre normatif de 

protection intégrale des droits de l’enfant. Ce travail oppose ces critiques au droit 

projeté et avance certaines propositions, basées sur une conception moderne du droit de 

la famille et du droit des enfants, dans l’objectif de son perfectionnement. 

Mots clés: Droit des enfants et adolescents, droit à vivre au sein d’une famille, système 

de protection spéciale des droits, mesures de protection, enfance, adolescence. 

I. Presentación 

Este trabajo busca: criticar el sistema de protección especial de derechos de NNA a la 

luz de su derecho a vivir en familia consagrado en la Convención Internacional Sobre 

los Derechos del Niño (CDN) (II); confrontar estas críticas con las modificaciones que 

contiene el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
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que se encuentra en el Parlamento (III); avanzar algunas propuestas a la luz del Derecho 

de Familia y del Derecho de la Infancia y de la Adolescencia modernos respecto de la 

internación residencial de NNA (IV); y entregar algunas conclusiones sobre la 

protección especial de derechos de NNA en Chile (V). 

Al realizar este trabajo, he revisado fuentes doctrinales tradicionales, tales como libros y 

artículos científicos; informes de levantamiento de casos del sistema proteccional de 

derechos de NNA; y documentos elaborados por UNICEF que contienen opiniones y 

conclusiones de la sociedad civil en relación a la temática que se aborda. En menor 

medida, he consultado algunas fuentes periodísticas, dado que la materia tratada en estas 

páginas ha sido objeto de atención mediática en el último año. Además, he consultado 

jurisprudencia de los sistemas regionales europeo e interamericano de Derechos 

Humanos y, especialmente, la emanada de nuestra Corte Suprema entre los años 2009 a 

2013 recaída en solicitudes de medidas de protección de derechos de NNA.2 En cuanto 

a la primera metodología utilizada, esto es el estudio de fuentes doctrinales, cabe señalar 

que las de carácter nacional son muy escasas y que, respecto de las extranjeras, 

Argentina es el país latinoamericano que ofrece mayor cantidad de autores que se han 

aproximado a esta materia. 

II. Críticas al sistema de protección especial de derechos de NNA a la luz de su 

derecho a vivir en familia. 

1. El derecho del NNA a vivir en familia. 

El derecho del NNA a vivir en familia se encuentra consagrado en diversas 

disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos. En especial, la vigencia 

y contenido de este derecho se desprende de los artículos (arts.) 5, 18, 19, 20 y 27 de la 

CDN;3 del artículo (art.) 19 del Pacto de San José de Costa Rica;4 del art. 15 del 

                                                      
2 La búsqueda de jurisprudencia nacional arrojó un total de veintinueve fallos. Al respecto, cabe 
mencionar que la fecha de dictación es la única información que se entrega sobre estas resoluciones. Se 
ha omitido la referencia a otros datos que permitan individualizar la sentencia, a objeto de proteger la 
intimidad de las personas involucradas en estos casos. 
3 Art. 5:“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechas y los deberes de los padres 
o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 
local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con 
la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 
reconocidos en la presente Convención.” 
Art. 18: “1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio 
de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 
niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de 
la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A 
los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados 
Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño 
de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, 
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Protocolo de San Salvador;5 y del art. 11 letra b) de las Reglas de Naciones Unidas para 

la Protección de Menores Privados de Libertad.6 Estas normas reconocen a la familia 

                                                                                                                                                            
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 
instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.” 
Art. 19:“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior 
de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.” 
Art. 20:“1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés 
exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del 
Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 
cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de 
guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones 
adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico.” 
Art. 27:“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño. 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar 
efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de 
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el 
niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona 
que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida 
el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de 
dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.” 
4  Esta norma establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” 
5 Esta disposición establece lo siguiente: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 
moral y material. 2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las 
disposiciones de la correspondiente legislación interna. 3. Los Estados partes mediante el presente 
Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 
a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del 
parto; 
b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la 
edad escolar; 
c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración 
de sus capacidades física, intelectual y moral; 
d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente 
estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, 
respeto y responsabilidad.” 
6 Reglas adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990. 
Conforme a esta disposición, por privación de libertad se entiende toda forma de detención o 
encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita 
salir al menor por su propia voluntad, por orden de autoridad judicial, administrativa u otra autoridad 
pública. 
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como el medio prioritario en que debe desarrollarse el NNA; afirman que el Estado debe 

propender a que la familia cumpla la función de cuidado del NNA y que, por ende, debe 

intervenir solo cuando ella falle en este cometido; y establecen, por último, que la 

separación del NNA de su familia debe ser la última medida a adoptar y siempre que su 

interés superior lo autorice. Así, cabe destacar la Directriz Nº 3 sobre las Modalidades 

de Cuidado Alternativas de Niños, la cual prescribe que: “Al ser la familia el núcleo 

fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la 

protección de los niños, los esfuerzos deberían ir encaminados principalmente a lograr 

que el niño permanezca bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, bajo la de 

otros familiares cercanos, o que vuelva a ella…”.7 

Conforme a estas y otras disposiciones, el derecho del NNA a la vida familiar ha sido 

objeto de pronunciamientos en los sistemas internacionales de Derechos Humanos. Así, 

en el caso Masacres de Río Negro versus Guatemala, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte), refiriéndose a la protección a la familia, ha señalado que el 

art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica reconoce que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad, y que ella debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado;8 agregando que “dada la importancia del derecho a la protección a la familia, el 

                                                      
7 Contenida en la Resolución de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General Nº 64/142-2009. El 
énfasis que se observa en el texto ha sido añadido. Sus párrafos 40, 41 y 47 establecen, por su parte: “40. 
Se alienta a los Estados a adoptar medidas para la protección integral y la garantía de los derechos 
durante el período del embarazo, el nacimiento y la lactancia a fin de garantizar condiciones de dignidad 
e igualdad para el adecuado desarrollo del embarazo y el cuidado del niño. Por consiguiente, se 
deberían ofrecer programas de apoyo a los futuros padres, especialmente los padres adolescentes, que 
tengan dificultades para ejercer las funciones parentales. Tales programas deberían tener como finalidad 
dar a las madres y los padres la posibilidad de ejercer las funciones parentales en condiciones de 
dignidad y evitar que se vean inducidos a entregar la guarda de su hijo a causa de su vulnerabilidad.” 
“41. Cuando un niño es abandonado o se renuncia a su guarda, los Estados deberían velar por que ello 
se realice en condiciones de confidencialidad y seguridad para el niño, respetando su derecho de acceso 
a la información sobre sus orígenes cuando corresponda y sea posible de conformidad con la legislación 
del Estado.” 
“47. Cuando el único o principal cuidador del niño pueda quedar privado de libertad a causa de su 
ingreso en prisión preventiva o de su condena a una pena de prisión, deberían dictarse en tales casos, 
siempre que fuera posible y teniendo en cuenta el interés superior del niño, medidas de libertad 
provisional y penas no privativas de libertad. Los Estados deberían tener en cuenta el interés superior 
del niño al decidir retirar la custodia del niño nacido en prisión o que vive en prisión con uno de sus 
progenitores. La retirada de la custodia de esos niños debería tratarse del mismo modo que otros casos 
de separación. Debería ponerse el máximo empeño en lograr que los niños que permanezcan bajo la 
custodia de sus padres se beneficien de un cuidado y protección adecuados, al tiempo que se garantiza su 
propia condición de individuos libres y su acceso a las actividades de la comunidad.” 
8 El art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica establece: “1. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen 
la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no 
afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 
 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
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Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar 

y que la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una 

violación de su derecho a la familia. Así, el niño tiene derecho a vivir con su familia, 

llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas.”9 

Por su parte, en el caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) versus Costa 

Rica, la Corte ha señalado que el mencionado art. 17 reconoce el papel central de la 

familia y la vida familiar en la existencia de una persona y en la sociedad en general; 

agregando que el derecho de protección a la familia “es un derecho tan básico de la 

Convención Americana que no se puede derogar aunque las circunstancias sean 

extremas.”10 

Por último, cabe recordar que en la Opinión Consultiva Nº17 de 2002, la Corte 

estableció: “Que debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo 

familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de su familia, en 

función del interés superior de aquél. La separación debe ser excepcional y, 

preferentemente, temporal.”11 

A su vez, al decidir sobre supuestas violaciones del derecho a la vida 

familiar,12específicamente en el caso P., C. and S. versus United Kingdom, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (Tribunal) ha afirmado que el Estado nacional debe ser 

cuidadoso al evaluar el impacto que la medida de alejamiento puede causar en el NNA y 

en sus padres; que estas medidas deben ser consideradas como temporales, por lo cual 

se les debe poner término tan pronto como las circunstancias lo permitan; y que 

cualquier medida alternativa de cuidado temporal debe encaminarse a que el NNA 

vuelva a estar bajo la crianza de sus padres.13 Respecto de interferencias en la vida 

familiar denunciadas contra Austria en el caso Moser versus Austria, este Tribunal 

                                                                                                                                                            
 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la 
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 
aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los 
nacidos dentro del mismo.” 
9 Masacres de Río Negro versus Guatemala (2012). Párrafo 145.  
10 Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) versus Costa Rica (2012) Párrafo 145. En este 
mismo sentido, Vid. Vélez Restrepo y Familiares versus Colombia (2012). Párrafo 225. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002. Condición Jurídica y 
Derechos Humanos del Niño, 28 de agosto de 2002, p.86. 
12 Este derecho está consagrado en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta norma 
prescribe lo siguiente: “Derecho al respeto a la vida privada y familiar. La vida 
privada y familiar incluye la intimidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia. Regula en 
qué casos puede haber una injerencia de los poderes públicos en estos derechos.” 
13 P. ,C. and S. versus United Kingdom (2002). Párrafos 116 y 117. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_de_la_correspondencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_p%C3%BAblicos
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afirmó que las autoridades de este país no habían adoptado acciones positivas para 

explorar alternativas que permitieran a los integrantes de una familia permanecer 

unidos, por lo cual se había violado el derecho a la vida familiar.14 

Del análisis de las normas internacionales y de la jurisprudencia regional reseñada, se 

desprende que la medida de protección puede consistir en el alejamiento del NNA de su 

entorno familiar y comunitario, a través de la denominada “institucionalización”, solo 

cuando se hayan agotado todas las acciones positivas tendientes al fortalecimiento 

familiar y consiguiente permanencia en el núcleo fundamental de origen.15 En efecto, en 

el ámbito de la psicología se advierte que “a pesar de que los teóricos del apego no 

hacen referencia a la familia como institución, ni a una estructura familiar en concreto, 

se considera que esta necesidad de cuidado afectivo por parte de un adulto estable y 

permanente sólo se proporciona en entornos familiares o que reproduzcan estas 

condiciones de ‘familiaridad’, frente al tipo de institucionalización vigente hasta el 

momento.”16 Asimismo, el enfoque y la intervención que se pretende lograr con toda 

medida de protección debe ser integral y, especialmente, cuando ellas importan 

alejamiento del NNA de su entorno habitual. En este sentido, el diagnóstico y diseño del 

programa de intervención respectivo debe considerar la situación del grupo familiar y 

social en que el NNA habita y se desenvuelve. Asimismo, desde el punto de vista 

material, las formas de intervención autorizadas por la ley deben abordar el conjunto de 

necesidades insatisfechas que aparecen involucradas en la situación de riesgo y 

desprotección.17 

El sistema de protección especial debe enfocarse en los “casos en que no existen 

conflictos de relevancia jurídica ni fijación de estados jurídicos nuevos, sino la 

necesidad de administrar situaciones particulares sobre la base de la aplicación no 

jurisdiccional de reglas generales”.18En consideración a la naturaleza restaurativa de 

que deben estar dotadas las medidas de protección, el Estado debe priorizar por 

respuestas administrativas y no por la judicialización de las necesidades de los NNA 

                                                      
14 Moser versus Austria (2006) Párrafo 70. 
15 Rodríguez, Laura y Blanck, Ernesto, “Ley 26.061: intervención estatal y medidas de protección”,  
García Méndez, Emilio (compilador), Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 
Fundación Sur-Editores del Puerto, Buenos Aires, 2008, p. 189. 
16 Gómez Bengoechea, Blanca y Berástegui Pedro-Viejo, Ana, “El derecho del niño a vivir en familia”, 
Miscelánea Comillas, Volumen 67, N° 130, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2009,  p. 179.  
17 Esta idea es compartida por: Viveros, Felipe, “Ejes fundamentales para un Sistema Integral de 
Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia” en 
http://www.comunitarios.cl/www/attachments/758_Documento%201%20sistema%20Integral%20F.%20
Viveros.pdf. 
18 Viveros, Felipe, op. cit. 

http://www.comunitarios.cl/www/attachments/758_Documento%201%20sistema%20Integral%20F.%20Viveros.pdf
http://www.comunitarios.cl/www/attachments/758_Documento%201%20sistema%20Integral%20F.%20Viveros.pdf
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que han visto vulnerados sus derechos. Las medidas de protección de índole judicial 

deben reservarse para los casos en que su aplicación implique la separación del NNA de 

su entorno familiar y comunitario, o bien, para cuando deban revisarse las medidas de 

protección de carácter administrativo (en el punto IV de este trabajo volveré sobre esto). 

2. Diagnóstico del sistema de protección especial de derechos de NNA en Chile.  

a) Antecedentes. 

En 2013, UNICEF-Chile, el Poder Judicial y el Servicio Nacional de Menores 

(SENAME) conformaron una mesa técnica respecto de la situación de NNA en el 

sistema residencial chileno. Este trabajo se realizó a través de una comisión de 

levantamiento y unificación de la información de NNA en sistema residencial de la 

Corte Suprema (Comisión Jeldres), la cual había iniciado sus funciones el año 2009 con 

información provista por SENAME. Producto de este trabajo se emitieron dos boletines 

y un informe final que evidenciaron las deficientes condiciones de vida al interior de los 

centros de residencia de NNA.19 El informe de la Comisión Jeldres se entregó a la Corte 

Suprema en marzo de 2013. 

Los resultados de esta investigación fueron filtrados a la opinión pública por CIPER 

CHILE el 4 de julio de 2013. Este medio de comunicación denunció supuestos casos 

graves de abuso sexual, físico y psicológico en contra de NNA que vivían en hogares de 

SENAME, situación que causó gran revuelo social y político. 

Ante estos hechos se generaron críticas por la actuación de los entes involucrados en 

esta investigación frente a la información recabada.20 El Gobierno ordenó intervenir 

treinta y cuatro hogares de NNA, así como fiscalizar los recintos de residencia, cerrar 

                                                      
19 Este proyecto habría permitido visitar, entre julio a noviembre de 2012, siete mil NNA que viven en 
sistema residencial en once regiones del país. Cfr. Bascuñán, Carolina y Jeldres, Mónica, “Boletín Nº2: El 
Sistema Residencial en Chile. Análisis de casos: Aldeas Infantil SOS”, en 
http://poderjudicial.cl/noticias/File/BOLETIN%20N2%20Sistema%20Residencial%20en%20Chile.PDF?
opc_menu=0&opc_item=1. Esta realidad develada por el estudio citado no sería exclusiva de Chile sino 
que habría sido una tendencia durante décadas pasadas en algunos países de Europa y de nuestro Conosur. 
Así, en un estudio publicado en 2002 citado por Herrera, Marisa, “El derecho de los niños a vivir en 
familia. La responsabilidad del Estado en la función de crianza y educación de los hijos”, Grosman, 
Cecilia (directora) y Herrera, Marisa (coordinadora), Hacia una armonización del derecho de familia en 
el Mercosur y países asociados, Lexisnexis, Buenos Aires, 2007, p.503;  se habría concluido que los 
NNA “están internados por otras razones tales como las necesidades de cuidados especiales, la 
incapacidad temporal de los padres para cuidarlos, casos de violencia familiar o negligencia en el 
cuidado, o la pérdida del contacto entre sus padres y familia en los casos de conflictos armados u otras 
situaciones de emergencia.” 
20 Cfr. Diario la Segunda, “La jueza Jeldres defiende el informe sobre hogares de menores: ‘Jamás se 
buscó atacar a nadie’”, en http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/07/864847/la-jueza-jeldres-
defiende-el-informe-sobre-hogares-de-menores-jamas-se-busco-atacar-a-nadie; y Radio BíoBío,  “Caso 
Sename: Jueza desmiente versión de UNICEF sobre prohibición de hacer público el informe” en 
http://www.biobiochile.cl/2013/08/26/caso-sename-jueza-desmiente-version-de-unicef-sobre-prohibicion-
de-hacer-publico-el-informe.shtml. 

http://poderjudicial.cl/noticias/File/BOLETIN%20N2%20Sistema%20Residencial%20en%20Chile.PDF?opc_menu=0&opc_item=1
http://poderjudicial.cl/noticias/File/BOLETIN%20N2%20Sistema%20Residencial%20en%20Chile.PDF?opc_menu=0&opc_item=1
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/07/864847/la-jueza-jeldres-defiende-el-informe-sobre-hogares-de-menores-jamas-se-busco-atacar-a-nadie
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/07/864847/la-jueza-jeldres-defiende-el-informe-sobre-hogares-de-menores-jamas-se-busco-atacar-a-nadie
http://www.biobiochile.cl/2013/08/26/caso-sename-jueza-desmiente-version-de-unicef-sobre-prohibicion-de-hacer-publico-el-informe.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/08/26/caso-sename-jueza-desmiente-version-de-unicef-sobre-prohibicion-de-hacer-publico-el-informe.shtml
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cuatro de ellos, y desvincular a varios funcionarios.21 A su vez, el Poder Judicial 

entregó los antecedentes del informe de la Comisión Jeldres al Ministerio Público el 10 

de julio de 2013; días más tarde emitió un comunicado e hizo públicos los documentos 

relacionados con el trabajo de la misma.22 Por último, la Cámara de Diputados acordó la 

creación de una Comisión Especial Investigadora, la cual emitió un detallado informe el 

4 de marzo de 2014.23 

Cabe señalar que la instalación de un Centro de Medidas Cautelares en el año 2010 

demostraba la preocupación con que el Poder Judicial, con anterioridad a los hechos 

descritos más arriba, observaba el funcionamiento del sistema de protección especial en 

Chile. Así, el objetivo primordial de esta unidad fue y es el conocimiento concentrado, a 

través de un modelo de gestión operativo, de las medidas cautelares de carácter urgente 

en materias de protección, violencia intrafamiliar e infraccionales; así como de las 

audiencias preparatorias, de juicio, y de revisión de dichas medidas.24 A mayor 

abundamiento, el pasado 14 de marzo de 2014, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

dictó un “Auto Acordado que regula el seguimiento de medidas de internación y visitas 

a los centros residenciales por los Tribunales de Familia en coordinación con el Servicio 

Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia.” En el acta respectiva se lee: “Que se 

hace necesario reforzar las actuaciones que despliega en la actualidad la jurisdicción de 

familia en cuanto a medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, particularmente aquellas que implican internación en centros 

residenciales, bajo un enfoque integrador encaminado al más pleno desarrollo de las 

acciones institucionales que permite el marco de competencias asignadas por el 

legislador.”25 Este auto acordado es una reacción de nuestro Poder Judicial frente las 

irregularidades detectadas en el funcionamiento del sistema residencial de NNA antes 

mencionado. Así, entre otras materias, regula de forma específica el seguimiento y 

control del cumplimiento de la medida de internación por el Tribunal de Familia que la 
                                                      
21Además, el Ministerio de Justicia impulsó un programa “Para el mejoramiento continuo de la calidad 
del sistema residencial”, que debiera actuar en terreno hasta diciembre de 2014, y que tiene por objeto la 
intervención de todos los centros de SENAME del país. Cfr. Diario La Tercera, “Justicia pone en marcha 
plan de mejora en centros Sename”, en http://diario.latercera.com/2013/09/02/01/contenido/pais/31-
145411-9-justicia-pone-en-marcha-plan-de-mejora-en-centros-sename.shtml. .  
22 Cfr. Ciper Chile, “Poder Judicial libera en su sitio web documentos sobre el trabajo que realizó la 
Comisión Jeldres” en http://ciperchile.cl/2013/07/12/poder-judicial-libera-en-su-sitio-web-documentos-
sobre-el-trabajo-que-realizo-la-comision-jeldres/. 
23 Cfr. Cámara de Diputados de Chile, “Informe de la Comisión Especial Investigadora del 
Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (sename), 4 de marzo de 2014” en 
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=1157&prmTIPO=INVESTIGAFIN. 
24 Este Centro fue creado mediante el Acta Nº135-2010, de 2010. Vid. Arts. 4 y 5 de esta Acta. 
25 Acta N°37-2014, de 2014, p. 1.  

http://diario.latercera.com/2013/09/02/01/contenido/pais/31-145411-9-justicia-pone-en-marcha-plan-de-mejora-en-centros-sename.shtml
http://diario.latercera.com/2013/09/02/01/contenido/pais/31-145411-9-justicia-pone-en-marcha-plan-de-mejora-en-centros-sename.shtml
http://ciperchile.cl/2013/07/12/poder-judicial-libera-en-su-sitio-web-documentos-sobre-el-trabajo-que-realizo-la-comision-jeldres/
http://ciperchile.cl/2013/07/12/poder-judicial-libera-en-su-sitio-web-documentos-sobre-el-trabajo-que-realizo-la-comision-jeldres/
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=1157&prmTIPO=INVESTIGAFIN
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ha decretado, refiriéndose a la creación de un sistema de registro único de aplicación de 

estas medidas y, específicamente, a un formulario individual disponible en el Sistema 

Informático de Tramitación de Familia; asimismo, regula la obligación de visita de 

establecimientos residenciales en el territorio jurisdiccional correspondiente por parte de 

los jueces de familia, la cual debe efectuarse cada cuatro meses. 

Pues bien, el revuelo mediático causado por la revelación de la investigación que he 

comentado colaboró en evidenciar una serie de deficiencias conocidas -y reconocidas- 

por la generalidad de los usuarios del sistema chileno de protección especial de 

derechos de NNA. Del estudio de las fuentes consultadas para la elaboración de este 

trabajo,26 es posible advertir las siguientes falencias normativas y de funcionamiento 

judicial de dicho sistema: 

- Imprecisiones en el supuesto normativo de aplicación de medidas de protección 

de derechos de NNA, así como en el elenco de las mismas. 

- Deficiencias de carácter estructural en la sustanciación del procedimiento 

especial de protección de derechos de NNA. 

                                                      
26 Algunas de estas falencias son enumeradas en: Poder Judicial, “Proyecto de levantamiento y 
unificación de información referente a los niños, niñas y adolescentes en sistema residencial de la V 
región” en http://es.scribd.com/doc/94019306/Informe-Final-Familia-Valpo. Asimismo, en Cámara de 
Diputados de Chile, op. cit.; puede leerse que los principales problemas detectados en Tribunales de 
Familia con respecto al sistema proteccional son los siguientes: 

1. NNA ingresados a establecimientos residenciales sin determinar un plazo de duración de la 
medida, sin motivos de ingreso y sin fijar objetivos para la intervención.  

2. Dictación de sentencias que, en vez de resolver la situación de vulneración de derechos del NNA 
y su familia, ordenan que se abra otra causa para poder investigar más, o para realizar la 
evaluación de la red familiar.  

3. NNA que permanecen institucionalizados sin que exista una medida vigente que lo permita.  
4. Causas de protección que se encuentran paralizadas una vez que se ha dictado el fallo, sin 

realizarse gestión alguna en orden a obtener y revisar su cumplimiento, ni la adecuación de la 
medida.  

5. Desarraigo de NNA de sus lugares de origen por estar institucionalizados en residencias que se 
ubican a más de 150 kilómetros de aquéllos. 

6. Indeterminación del concepto de “grave vulneración de derechos” en la práctica judicial y de 
parámetros mínimos comunes para considerar imprescindible el ingreso de internación de NNA 
en el sistema residencial.  

7. Desconocimiento, o no aplicación de las reglas de la Organización de Naciones Unidas al 
respecto, vigentes en Chile. 

8. NNA ingresados al sistema sin existir un rol de Ingreso de su causa de protección en un 
Tribunal, o con más de un rol de Ingreso, en el mismo o en otro Tribunal de Familia, y con 
multiplicidad de causas de protección tramitadas en forma separada y desconectad entre sí.  

9. Resoluciones que recaen en estas causas y que afectan la vida y bienestar de NNA acogidos en 
protección, que se dictan pero no se monitorean en forma oportuna, por falta del seguimiento 
judicial adecuado y oportuno de sus expedientes de protección.  

En relación a los obstáculos detectados en el funcionamiento del sistema de protección especial en el 
ámbito local, Vid. Opción, “El Sistema de Protección a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
Las Oficinas de Protección de Derechos: Un Servicio del Nivel Local”, en 
http://www.opcion.cl/documentos/biblioteca/ProteccionDerechos/ElSistemadeproteccion.DOC. 

http://es.scribd.com/doc/94019306/Informe-Final-Familia-Valpo
http://www.opcion.cl/documentos/biblioteca/ProteccionDerechos/ElSistemadeproteccion.DOC
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- Degeneración de la naturaleza de las medidas de protección de derechos de 

NNA detectada en la solicitud de las mismas. 

- Indeterminación del periodo de vigencia de la medida de protección de derechos 

de NNA. 

- Inobservancia del carácter de ultima ratio en la dictación de medidas de 

protección de derechos de NNA que importan el alejamiento de éste de su 

entorno familiar y comunitario. 

En los siguientes literales analizaré estos problemas. 

b) Imprecisiones en el supuesto normativo de aplicación de medidas de protección 

de derechos de NNA, así como en el elenco de las mismas. 

El marco regulatorio de las medidas de protección ha sido objeto de críticas en doctrina. 

Así un juez de familia señaló en el año 2010 que las normas referidas a las medidas de 

protección no se ajustan a la CDN;27 agregando que su aplicación requiere de normas 

jurídicas de índole preventiva y no condenatoria,28 toda vez que lo que se pretende con 

ellas es evitar la violación de una norma y no un resarcimiento de un daño ya causado al 

NNA.29 

Asimismo, se señala que estas y otras medidas son “mal concebidas” como el “principal 

instrumento a través del cual el Estado ejerce la potestad cautelar, cuyos destinatarios 

son los menores en situación irregular, ya sea porque han sido abandonados, se 

encuentran desamparados, presentan algún tipo de desajuste conductual o han infringido 

la ley penal siendo inimputables.”30 Ello, debido a que estas medidas responderían a 

                                                      
27 Cfr. Núñez Romero, Germán, “La Judicatura de Familia ¿Tutela efectiva de los Derechos de los 
Menores?: Las Medidas de Protección en el Derecho Chileno”, Revista Chilena de Derecho de Familia, 
nº 3, LegalPublishing Chile, Santiago, 2010, p. 247. En efecto, el autor define las medidas de protección 
actualmente existentes como: “un instrumento fundado en la potestad del Estado ejercida por intermedio 
del órgano jurisdiccional, para proteger a los menores de edad que se encuentran gravemente vulnerados 
en sus derechos, manteniendo la mirada en la situación irregular que están viviendo, a través de 
mecanismos asistenciales” (p. 259). 
28 El autor, citando el documento UNICEF, “Situación de los niños y niñas en Chile a 15 años de la 
ratificación de la Convención Sobre los Derechos del Niño”, Justicia y Derechos del Niño, nº 7, UNICEF, 
Paraguay, 2005, p. 152; recuerda que “el sistema judicial chileno relativo a niños, niñas y adolescentes 
fue diseñado y puesto en funcionamiento durante la primera mitad del siglo veinte, fundamentalmente a 
través de Juzgados de Menores. Este sistema no diferenciaba entre niños víctimas, excluidos e infractores 
a la ley penal.” Cfr. Núñez Romero, Germán, op. cit. p. 257. Al respecto, cabe señalar que la Ley de 
Menores (Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2000) aún contiene una disposición que se refiere 
expresamente a los “menores en situación irregular”. La letra a) de su art. 15, contenido en el Título II 
“De la Policía de Menores y sus Funciones”, establece que una de dichas funciones es recoger a los 
“menores” en dicha situación con necesidad de asistencia o protección. 
29 Cfr. Núñez Romero, Germán, op. cit. p. 249.  
30 Millán, Patricio y Villavicencio, Luis, “La Representación de Niños, Niñas y Adolescentes en los 
Procedimientos para la Adopción de Medidas de Protección”, Revista de Derechos del Niño, nº 1, 
UNICEF y Programa de Derechos del Niño de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, 
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procedimientos tutelares encaminados a la “protección de la persona” más que a los 

“derechos” del NNA.31 Así, contrariando el derecho a vivir en familia, nuestro sistema 

de protección especial se caracterizaría por un marcado intervencionismo estatal en la 

esfera familiar del NNA. 

A diferencia de otros ordenamientos,32 la regulación de nuestras medidas de protección 

no establece un supuesto determinado que amerite su aplicación. El art. 30 de la Ley de 

Menores (LM)33 establece que en los casos previstos en el art. 8 Nº7 de la Ley que crea 

los Tribunales de Familia (LTF)34 podrán decretarse las medidas que sean necesarias 

para proteger a los “menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus 

derechos.”35 Esta norma no señala cuáles son estos derechos susceptibles de 

vulneración. Al respecto, no es difícil concluir que el catálogo mínimo de tales derechos 

                                                                                                                                                            
Santiago, 2002, p. 50. La cursiva ha sido añadida. Mary Beloff, refiriéndose al impacto que la CDN ha 
causado y que redunda en el abandono de la doctrina de la situación irregular del menor nos señala que 
“en general, la lógica de la situación irregular tuvo gran acogida en América Latina y se articuló 
perfectamente con los sistema procesales inquisitivos de la región. Más aún, sistemas inquisitivos y 
sistemas de menores basados en el sistema de la situación irregular se han alimentado recíprocamente en 
América Latina en los últimos ochenta años.” Cfr. Beloff, Mary, “Modelo de la protección integral de los 
derechos del niño y de la situación irregular: un modelo para armar y otro para desarmar”, Justicia y 
Derechos del Niño, nº 1, UNICEF y Programa de Derechos del Niño de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales, Santiago, 1999, p. 14. 
31 En este sentido, Rodríguez, Laura y Blanck, Ernesto, op. cit. pp. 183-206. Para estos autores, la 
“protección de la persona” vulnera el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de reserva y el 
derecho a la vida privada y a la identidad, el principio de igualdad, la libertad ambulatoria, y el derecho a 
la defensa (pp. 189-190). 
32 Así, por ejemplo, en Argentina, el art. 37 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes, de 2005, enuncia de forma no taxativa las medidas que deben adoptarse comprobada la 
amenaza o violación de derechos. Entre ellas se encuentran: a) aquellas tendientes a que las niñas, niños o 
adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar; b) solicitud de becas de estudio o para 
jardines maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar; c) asistencia 
integral a la embarazada; d) inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al 
fortalecimiento y apoyo familiar; e) cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando 
y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, 
juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un 
programa; f) tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de 
sus padres, responsables legales o representantes; g) asistencia económica. A su vez, las denominadas 
“medidas excepcionales” proceden cuando se hayan previamente implementado las recién enunciadas 
medidas del art. 37, y “son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran 
temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio” (inciso primero del art. 39). 
Esta Ley tiene como principios inspiradores el de la prioridad de la actuación administrativa y la 
subsidiariedad de la intervención judicial. Sobre esta Ley, vid. Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, El 
Derecho de Familia desde la Constitución Nacional, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2009, pp. 412 y 
ss. 
33 Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2000. 
34 Ley N°19.968, de 2004. 
35 El art. 8 Nº7 LTF determina que corresponderá a los Juzgados de Familia conocer y resolver de “todos 
los asuntos en que aparezcan niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus 
derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de 
la Ley de Menores”. El art. 68 inciso primero LTF se refiere a derechos de NNA “amenazados o 
vulnerados”. 
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es el que establece la CDN;36 sin embargo, sería adecuado que el legislador los 

especificara y estableciera políticas –universales y especiales- para lograr su 

efectivización. En este aspecto se observa la trascendencia de la Ley de Protección 

Integral de Derechos de NNA pues en instrumentos de este tipo se suele reconocer ese 

catálogo y determinar esas políticas.  

Algo similar sucede con el elenco de las medidas de protección, que es abierto, y que 

está desprovisto de la naturaleza preventiva connatural a su procedencia conforme a los 

cánones de la CDN. El art. 30 LM establece que “en particular, el juez podrá” (es decir, 

tiene libertad para ordenar otra medida no enumerada por dicha norma) disponer:  

“1) …la concurrencia a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación a los 

menores de edad, a sus padres o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para 

enfrentar y superar la situación de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las 

instrucciones pertinentes;… 

2) ...el ingreso del menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar 

substituto o en un establecimiento residencial.” 

Al respecto, resulta curioso que estas medidas no taxativas sean más reducidas en 

número que las medidas cautelares que, conforme al art. 71 LTF, pueden adoptarse en el 

procedimiento de protección.37De hecho, esta situación conlleva a que se dicten, como 

                                                      
36 Así lo sostiene Núñez Romero, Germán, op. cit.  p. 274; al señalar que la norma hace alusión tácita a la 
CDN en virtud del art. 5 inciso segundo de nuestra Constitución Política de la República. 
37 De acuerdo con el art. 71 LTF, estas medidas cautelares especiales no pueden durar más de noventa 
días y son: la entrega inmediata del NNA a sus padres o a quienes tengan legalmente su cuidado; el 
cuidado provisorio de una persona o familia en casos de urgencia (debiendo preferir a los parientes 
consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza); ingreso a un programa de 
familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia por el tiempo que sea estrictamente 
indispensable; concurrencia del NNA, sus padres o las personas que los tengan bajo su cuidado a 
programas o acciones de apoyo, reparación u orientación para enfrentar las situaciones de crisis en que 
pudieren encontrarse e impartir las instrucciones pertinentes; suspensión de la relación directa y regular; 
prohibición o limitación de la presencia del ofensor en el hogar común; prohibición o limitación de la 
concurrencia del ofensor al lugar de estudios del NNA así como a cualquier otro lugar donde el NNA 
permanezca, visite o concurra habitualmente; internación en un establecimiento hospitalario, siquiátrico o 
de tratamiento especializado, en la medida que ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o 
salud; y la prohibición de salir del país para el NNA. No existe acuerdo en la doctrina en cuanto a si el 
elenco de estas medidas es taxativo o enunciativo. Así, para Núñez Ávila, René y Cortés Rosso, Mauricio, 
Derecho Procesal de Familia, Abeledo Perrot/LegalPublishing Chile/Thomson Reuters, Santiago 2012, 
p.364; la gran limitación a las potestades del juez en el procedimiento de protección estaría dada por el 
numerus clausus de las medidas cautelares que en su contexto el juez puede dictaminar (de acuerdo art. 
22.4 LTF). Sin embargo, para Núñez Romero, Germán, op. cit. p. 271, la expresa mención a las medidas 
cautelares en el art. 71 LTF “no debe significar que el tribunal no pueda dictar otras distintas que a su 
juicio sean idóneas”, agregando que el art. 22 de esta misma Ley reconoce la potestad cautelar de los 
jueces de familia, la que les permitiría decretar medidas cautelares conservativas e innovativas. A esta 
última posición parece adherir Marín, Juan Carlos, “Las medidas cautelares en el Ordenamiento Jurídico 
chileno: su tratamiento en algunas leyes especiales”, Revista de Estudios de la Justicia, nº 8, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, Santiago, 2006, al afirmar que en materia de familia la legislación 
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medidas de protección, medidas enunciadas como cautelares en la ley, con la 

consiguiente confusión de naturalezas y plazos entre ambos institutos.38 

c) Deficiencias de carácter estructural en la sustanciación del procedimiento 

especial de protección de derechos de NNA. 

Entre otras debilidades del sistema de protección especial de derechos de NNA se 

encuentra, a mi juicio, la vulneración del derecho del NNA al debido proceso, toda vez 

que la LTF razona sobre la base de que el NNA no es parte del procedimiento.39 

Concebir al NNA como objeto de una medida tan extrema en términos de afectación de 

derechos fundamentales -como puede llegar a serlo la separación del NNA de su 

familia- equivale a negarle su calidad de sujeto de derecho. Estimo que el NNA es parte 

directa en este tipo de procedimientos pues no hay interés más relevante involucrado en 

ellos que el del propio NNA.40 Además, sostengo que el Estado debe garantizar asesoría 

y defensa técnica especializada al NNA para la realización de sus intereses y derechos 

en juicio. En mi concepto, esta exigencia no se satisface actualmente con la posibilidad 

genérica de que el juez, conforme al art. 19 LTF, le nombre al NNA un curador ad 

                                                                                                                                                            
reconoce por primera vez una “potestad cautelar genérica del juzgador” (p.21), y luego, al señalar que el 
art. 22 LTF tiene un carácter residual (p.22). 
38Así, en sentencia de 4 de abril de 2012, la Corte Suprema revoca una resolución confirmada por la Corte 
de Apelaciones, acogiendo el recurso de casación interpuesto, y dictando una sentencia de reemplazo que 
ordena como medida proteccional una medida que la ley enumera como cautelar. En este caso, el juez de 
primera instancia había rechazado una medida de protección solicitada por la madre en virtud de 
presuntos abusos sexuales cometidos por el padre de sus dos hijas comunes, consistente en la prohibición 
de alejamiento y comunicación de dicho padre respecto de las dos niñas. No obstante, el juez ordena, 
como medida de protección, la asistencia del padre a terapia individual con el objeto de fortalecer sus 
habilidades parentales, así como la de las niñas a fin de resignificar las vivencias acaecidas con 
posterioridad a la separación de sus padres y, en especial, el alejamiento del progenitor y el daño del 
vínculo con éste. La madre apela de esta sentencia, recurso que es rechazado por la Corte de Apelaciones 
por no existir certeza de los abusos sexuales denunciados. La Corte Suprema, en cambio, deducido 
recurso de casación en el fondo por la madre, estima que en autos existen una serie de antecedentes que 
dan cuenta de la situación de amenaza o posible vulneración de derechos de las niñas (conforme a las 
opiniones evacuadas por los psicólogos actuantes en el proceso). De esta forma, y estimando que las 
medidas de protección no pueden restringirse a los parámetros propios del Derecho punitivo, resuelve que 
la mantención del régimen comunicacional entre las niñas y su padre resulta perjudicial para ellas, 
ordenando, como medidas de protección: la suspensión de dicho régimen y la asistencia de las niñas y su 
padre a terapia psicológica. Como hemos analizado en las páginas anteriores, la primera de las medidas 
ordenadas por la Corte Suprema no tiene naturaleza proteccional sino meramente cautelar. En efecto, la 
suspensión de la relación directa y regular está enunciada como medida cautelar susceptible de adopción 
durante un procedimiento proteccional en el art. 71 letra e) LTF, mas no figura en el elenco de las 
medidas de protección del art. 30 LM. Esto es relevante puesto que la medida cautelar no puede superar 
los noventa días de duración. En mi opinión, aunque no lo dice expresamente la Corte Suprema, debe 
entenderse que se adoptó una medida de protección no enumerada en el art. 30 LM pues esta norma no es 
taxativa. 
39 Algunos autores sostienen que es parte indirecta, es decir, con interés independiente de las partes 
directas. Cfr. Núñez Ávila, René y Cortés Rosso, Mauricio, op. cit. p. 367. 
40 Cfr. Rodríguez, Laura y Blanck, Ernesto, op. cit. p. 201. 
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litem.41 Ello, pues esta actuación se ha transformado, en la gran mayoría de los casos, en 

una designación automática de parte del juez de un abogado o abogada perteneciente a 

la Corporación de Asistencia Judicial sólo para casos en que los intereses del NNA son 

independientes o contradictorios frente a los de sus representantes legales; obviándose 

así que también puede designársele cuando el NNA carece de representantes legales, tal 

como lo permite la norma.42 

Desde el punto de vista procesal, otra crítica levantada se relaciona con la admisibilidad 

de las denuncias o requerimientos que originan las medidas de protección. Para algunos 

autores, conforme al art. 54 LTF, en estos casos no procedería efectuar tal análisis de 

admisibilidad.43 Sin embargo, puede concluirse que este examen es procedente y 

necesario para que la intervención se produzca solo ante conflictos de relevancia 

jurídica -para que no se transforme en un mecanismo de conducción a la asistencia 

social existente-, como asimismo, para resguardar la naturaleza cautelar general de la 

medida de protección de derechos de NNA. A mayor abundamiento, desde el punto de 

vista de gestión del sistema de justicia de familia, se ha afirmado que esta falta de 
                                                      
41 Esta norma establece lo siguiente: “Artículo 19.- Representación. En todos los asuntos de competencia 
de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o 
incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados. 
El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a 
cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus 
derechos, en los casos en que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez 
estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda 
legalmente su representación. 
La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo 
ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el 
ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109 letra b) del Código 
Procesal Penal. 
De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones 
mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello. 
En los casos del inciso segundo del artículo 332 del Código Civil, aquél de los padres en cuyo hogar vive 
el alimentario mayor de edad se entenderá legitimado, por el solo ministerio de la ley, para demandar, 
cobrar y percibir alimentos de quien corresponda, en interés del alimentario, sin perjuicio del derecho de 
éste para actuar personalmente, si lo estima conveniente. Si el alimentario no actúa personalmente se 
entenderá que acepta la legitimación activa del padre o madre junto a quien vive.” 
42En este orden de ideas, respecto del curador ad litem se ha señalado que “Dado que la ley no entrega 
elementos claros acerca del modelo adoptado –si se trata de un guardián ad litem abogado o de un 
abogado del niño– existe un amplio margen de acción que permitiría explorar la aplicación de un modelo 
de defensa jurídica y de representación especial de los niños, en la línea del niño como actor procesal y, si 
vamos un poco más allá, no solo para casos en que exista incompatibilidad con los intereses de sus padres 
o representantes, sino que para todos aquellos en que el niño afectado tenga un interés individual que 
tutelar.” Cfr. Universidad Diego Portales- UNICEF, “Informe final estudio ‘niños, niñas y adolescentes 
en los Tribunales de Familia’”, en http://www.udp.cl/investigacion/repo_listado.asp?pagina=8.  
43 Cfr. Núñez Ávila, René y Cortés Rosso, Mauricio, op. cit. p. 378. El art. 54 de la LTF señala lo 
siguiente: “Artículo 54.- Medios de prueba no regulados expresamente. Podrán admitirse como pruebas: 
películas cinematográficas, fotografías, fonografías, video grabaciones y otros sistemas de reproducción 
de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe. 
El juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio 
de prueba más análogo.” 

http://www.udp.cl/investigacion/repo_listado.asp?pagina=8
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control de admisibilidad ocasionaría un colapso el sistema de justicia.44 La pertinencia 

de este argumento se corrobora con la necesidad de crear un Centro de Medidas 

Cautelares, tal como lo comenté más arriba.45 

d) Degeneración de la naturaleza de las medidas de protección de derechos de 

NNA detectada en la solicitud de las mismas. 

Los objetivos y límites de la tutela cautelar están sufriendo revisiones en diversos 

ámbitos del ordenamiento jurídico nacional, especialmente en el relativo a la familia. 

Así, actualmente se observa un tránsito desde la tradicional concepción eminentemente 

conservativa o precautoria en torno a la cual se construyó la dogmática procesal 

patrimonial de las medidas cautelares generales (como lo ha clásicamente sido la 

prohibición de celebrar actos y contratos, por ejemplo), hacia un plano anticipativo de la 

resolución del conflicto. El problema de esta tendencia –observada también en el 

Derecho comparado- es que con la intención de poner atajo a las dificultades producidas 

en el procedimiento judicial, se puede llegar a justificar herramientas sumamente 

abusivas.46 

Así, el actual tratamiento de las medidas de protección ha permitido ciertos vicios en su 

utilización, los que, finalmente, desvirtúan la naturaleza jurídica cautelar de estas 

medidas. No obstante tener el procedimiento especial contenido en la LTF (arts. 68 a 

80) un carácter cautelar autónomo,47 se detecta un gran número de situaciones en que la 

medida de protección –especialmente aquella gatillada vía denuncia- es utilizada 

inescrupulosamente para preparar demandas de contenido civil, como es el cuidado 

personal o adopción de NNA.48 

En efecto, en sentencia de Corte Suprema de 27 de julio de 2010 puede observarse que a 

través de una medida de protección se intenta que el tribunal se pronuncie sobre la 

educación y crianza religiosa de un niño. En este caso, un padre, habiendo sido 

rechazado un recurso de apelación interpuesto por él contra una sentencia que le negaba 

la demanda de cuidado personal de su hijo de cinco años de edad, solicita la dictación 

de una medida de protección. El padre argumentaba que la madre del niño estaría 

haciéndolo profesar una religión diversa a la practicada por éste hasta antes de la 

                                                      
44 Cfr. Núñez Romero, Germán, op. cit. p. 265. 
45 Vid. Supra nota 24. 
46 Cfr. Marín, Juan Carlos, op. cit. pp. 13, 14 y 16. 
47 En este sentido, Núñez Ávila, René y Cortés Rosso, Mauricio, op. cit. p. 364. Conforme a estos autores, 
este procedimiento se caracterizaría, además, por el interés público que involucra, y por la urgencia, 
rapidez y socialización exigidas en su sustanciación.  
48 Así lo sostiene Núñez Romero, Germán, op. cit. pp. 264 y 274. 
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separación de la pareja. En primera instancia, el tribunal concede una medida de 

protección ordenando que los padres asistan a terapia familiar a objeto de obtener 

concordancia en la ejecución del sistema parental, así como consenso en cuanto al 

establecimiento educacional adecuado para el niño.  Posteriormente, ambos padres 

apelan de la sentencia, la cual es confirmada por la Corte de Apelaciones. El tribunal de 

alzada señala que no es aceptable que los padres impartan por separado valores 

religiosos al niño, generándole conflictos y vulneración de su derecho a desarrollarse de 

manera integral y armónica; ello, según agrega la Corte de Apelaciones, constituye un 

incumplimiento grave del deber parental de educación y crianza que los padres están 

llamados a ejercer de consuno. Finalmente, la Corte Suprema deniega el recurso de 

casación interpuesto por el padre. 

Pues bien, esta desvirtuación de la naturaleza de las medidas de protección se relaciona 

con la naturaleza cautelar amplia, o bien restringida, que se le atribuya a tales medidas. 

Una opinión advierte en ellas una naturaleza cautelar amplia o dinámica, conforme a la 

cual estas medidas satisfarían directamente la situación jurídica sustancial necesitada de 

tutela jurisdiccional. En cambio, de acuerdo a la versión restringida de la tutela cautelar, 

estas medidas buscarían asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva a 

pronunciar; de manera tal que a través de ellas el Derecho objetivo no actuaría 

directamente (solo la providencia definitiva tutelaría los derechos de NNA).49 Como 

puede verse, la defensa de la segunda tesis impediría que la medida de protección se 

pronuncie sobre el fondo, con lo cual concuerdo. A mi juicio, la resolución que ordena 

la medida de protección no atañe al fondo del conflicto jurídico, más bien se justifica en 

una intervención excepcional frente a la vulneración cometida o a la amenaza de 

vulneración de un derecho. De ahí que la medida deba ser delimitada en su naturaleza, 

acotada en los términos de cumplimiento, y finita en el tiempo. 

e) Indeterminación del periodo de vigencia de la medida de protección de 

derechos de NNA. 

La indeterminación de plazos de duración tanto de las medidas cautelares como de 

protección de derechos de NNA adoptadas en el procedimiento especial que provee la 

LTF es una de las cuestiones más relevadas por las investigaciones y levantamiento de 

datos sobre el funcionamiento del sistema proteccional de derechos de NNA. Esta 
                                                      
49 Cfr. Núñez Romero, Germán, op. cit. p. 260. Este autor sostiene que produciendo la sentencia recaída 
en un proceso proteccional cosa juzgada material, y requiriendo las medidas de protección una valoración 
probabilística dirigida a verificar las existencia de amenaza o vulneración de derechos, dichas medidas 
obedecen más bien a la versión extensiva de la tutela cautelar. 
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irregularidad presenta especial gravedad debido a que conlleva, en un importante 

número de casos, una internación excesiva e innecesaria en establecimientos 

residenciales.50 

Al respecto, y conforme al análisis jurisprudencial efectuado con ocasión de este 

trabajo, es posible afirmar que incurren en esta omisión no solo los tribunales de 

primera instancia sino también los tribunales superiores. A modo ejemplar, comentaré el 

siguiente caso. 

La sentencia de Corte Suprema de 24 de septiembre de 2010 da cuenta de cómo una 

medida cautelar en el contexto de un procedimiento de protección es dictada sin 

señalamiento de plazo, pudiendo consolidarse en el tiempo una situación que debió ser 

transitoria. En este caso, la tía abuela demanda el cuidado personal del NNA contra la 

madre de éste con fundamento en haber mantenido bajo su cuidado a los dos hijos de la 

demandada desde pequeños, y en habérsele conferido, a través de una medida cautelar, 

el cuidado personal provisorio de ambos sin plazo determinado. La madre demanda la 

entrega inmediata del NNA, la cual le es otorgada. Luego, el Juzgado de Familia 

rechaza la demanda de cuidado personal. Ante ello, se alza la abuela materna; no 

obstante, la Corte de Apelaciones confirma la sentencia. Finalmente, la Corte Suprema 

conociendo de la casación en el fondo, consideró que los jueces del grado habían 

desconocido la existencia y naturaleza de la “medida de protección” que había 

concedido el cuidado personal provisorio. En primer lugar, no se trataba de una medida 

de protección sino cautelar sin señalamiento de plazo. En segundo lugar, la Corte 

Suprema avaló una noción equivocada de la medida adoptada al otorgarle significancia 

de pronunciamiento sobre el fondo, de manera que colaboró en la consolidación de una 

situación de hecho. Esta resolución puede ser justa en el caso en concreto; sin embargo, 

realiza una errónea aplicación del Derecho. 

f) Inobservancia del carácter de ultima ratio en la dictación de medidas de 

protección de derechos de NNA que importan el alejamiento de éste de su 

entorno familiar y comunitario. 

No obstante el texto del art. 30 LM se apega al carácter de ultima ratio que debe revestir 

la separación del NNA de su entorno familiar,51 el funcionamiento del sistema de 
                                                      
50 Conforme al informe del “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a los 
niños, niñas y adolescentes en sistema residencial de la V región”, el 21.3% de los NNA que fueron 
visitados se encuentra en situación de abandono, esto es, con casi nula posibilidad de intervención para el 
egreso con familia o adulto responsable, lo que implica una institucionalización prolongada. Cfr. Poder 
Judicial, op. cit. Vid. Supra punto 2 letra a). En este mismo sentido Cámara de Diputados, op. cit., en 
donde se enuncian casos de hasta seis años de internación residencial. 
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protección especial de NNA chileno permite que la práctica judicial resuelva 

contrariando tal carácter.  

Es más, en nuestro país la regla general es la institucionalización del NNA y no el 

acogimiento familiar. De los cerca de quince mil NNA que hoy se encuentran en 

sistema residencial, solo el 20% de las plazas (tres mil doscientas cincuenta y dos) 

corresponden a proyectos de familias de acogimiento, mientras que el resto se encuentra 

viviendo en una institución.52 

Por su parte, existe jurisprudencia contradictoria en cuanto a la interpretación del 

carácter de ultima ratio de la separación del NNA de su entorno familiar y, por ende, de 

su derecho a vivir en familia. Así lo demuestran los fallos que comento a continuación. 

En primer lugar, el caso que resuelve la sentencia de la Corte Suprema de 9 de 

septiembre de 2010; resolución que, a mi juicio, logra revertir decisiones anteriores 

contrarias al derecho del NNA a vivir en familia. En este caso, la abuela materna 

denuncia ante Carabineros un presunto abuso sexual por parte del padre del NNA. El 

Juzgado de Familia ordena la adopción de dos medidas. En primer lugar, la internación 

del NNA en un hogar por el plazo máximo de un año -alejando al NNA de su madre y 

abuela materna, con quienes vive hasta ese momento-; en segundo lugar, la 

incorporación de éstas y del NNA a programas y terapias que se indican. La Corte de 

Apelaciones confirma la sentencia. La Corte Suprema finalmente revoca la resolución 

considerando que la medida de separación del NNA de su familia es de ultima ratio. En 

efecto, la Corte Suprema señala que los jueces del grado, no obstante disponer una 

medida tan gravosa y radical como la internación, no justifican su aplicación del modo 

que lo prescribe la ley, es decir, bajo la premisa de no existir otra posibilidad de brindar 

el amparo necesario al NNA que no sea esta privación de su hogar de origen.  

En cambio, en sentencia de 9 de enero de 2012, la Corte Suprema desestima las 

alegaciones de una madre en cuanto a que el NNA sólo puede ser separado de sus 
                                                                                                                                                            
51 Conforme al inciso segundo del art. 30 LM, de consistir la medida de protección en el ingreso del 
menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento 
residencial, el juez debe preferir para que asuman provisoriamente el cuidado del menor, a sus parientes 
consanguíneos o a otras personas con las que tenga una relación de confianza. A su vez, de acuerdo con el 
inciso tercero de esta norma, esta medida de internación en un establecimiento de protección tiene dos 
características: a) solo procederá en aquellos casos en que, para cautelar la integridad física o síquica del 
menor de edad, resulte indispensable separarlo de su medio familiar o de las personas que lo tienen bajo 
su cuidado, y en defecto de las personas con las que tenga una relación de confianza; b) tendrá un carácter 
esencialmente temporal, no se decretará por un plazo superior a un año y deberá ser revisada por el 
tribunal cada seis meses, para lo cual solicitará los informes que procedan al encargado del Centro u 
hogar respectivo (aunque puede renovarse en estos mismos términos y condiciones mientras subsista la 
causal que le dio lugar).  
52 Cámara de Diputados, op. cit. 
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padres cuando sea estrictamente necesario. En este caso, la abuela materna de dos niños 

solicita el cuidado personal provisorio de los mismos como medida de protección. En 

primera instancia, el juez rechaza la petición aunque ordenando el ingreso de los niños a 

un programa de intervención familiar de la red pública correspondiente al domicilio de 

la madre. La Corte de Apelaciones revoca la decisión entregando el cuidado personal 

provisorio a la abuela requirente por considerarla más apta para el cuidado de los niños 

en base a un informe psicosocial, junto con ingresar a los niños a un programa de 

intervención familiar de la red pública correspondiente al domicilio de la abuela, por el 

plazo de un año. La madre deduce recurso de casación en el fondo por cuanto el NNA 

sólo puede ser separado de sus padres cuando sea estrictamente necesario. Sin embargo, 

la Corte Suprema no realiza la misma valoración (estricta) del derecho del NNA a vivir 

en familia que en su fallo de 9 de septiembre de 2010. 

III. Derecho Proyectado en materia de protección de la Infancia y de la 

Adolescencia. 

Veamos en qué medida el Derecho Proyectado se hace cargo de las críticas y vicios que 

hemos comentado en el apartado anterior.  

El Proyecto de Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes53  

consagra el derecho a ser cuidado por la familia de origen (art. 4 letra c), y reconoce el 

rol prioritario de la familia en el cuidado del NNA (art. 6). Este proyecto de ley se 

refiere a las medidas de protección al establecer un Procedimiento Administrativo de 

                                                      
53 Este proyecto de ley está contenido en el Mensaje 066-361 de 24 abril de 2013, y crea un Sistema 
Nacional de Protección de los Niños, una Política Nacional de los Niños, y un Plan de Acción Nacional, 
cuyo estudio y diseño está fundamentalmente a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Vid. Boletín 
Nº8911-18. Cabe tener en cuenta también que en agosto de 2012 el Ejecutivo ingresó otro proyecto de 
ley, contenido en el Boletín Nº8487-07, que tiene por objeto reestructurar el actual SENAME, creando el 
Servicio Nacional de Protección de la Infancia y de la Adolescencia -que tendrá a su cargo las áreas de 
protección y adopción de NNA y que se encontrará sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio de Desarrollo Social-; y, por otra parte, el Servicio Nacional de 
Responsabilidad Penal Adolescente -que tendrá por objeto contribuir a la responsabilización y reinserción 
social de los adolescentes infractores de ley, a cargo del Ministerio de Justicia-. Con la concreción de 
estas iniciativas legislativas, Chile estaría dando cumplimiento a las recomendaciones finales de los años 
2002 y 2007 efectuadas a los Informes Periódicos enviados por el Estado chileno por el Comité de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas (Comité). Por una parte, el Comité ha observado la necesidad de 
contar con institucionalidades separadas para cada una de las materias recién mencionadas y, por otra, la 
urgencia de adecuar la legislación en materia de niñez y adolescencia a los estándares internacionales de 
Derechos Humanos, fundamentalmente, mediante la sustitución de la Ley de Menores, de 1967, por una 
Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Chile es uno de los pocos 
países del continente que no cuenta con una ley de este tipo ni con una institucionalidad adecuada en 
materia de infancia y adolescencia. En la región, cuentan con Códigos en la materia (Códigos de la Niñez 
y de la Adolescencia), o bien leyes de protección integral –que es la tendencia reciente-, países como 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. En Europa, entre otros, Bélgica, Reino Unido, 
España e Italia cuentan con Leyes de Protección Integral (la tendencia en Europa no es la codificación).  
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Protección de los Derechos de los Niños (arts. 12 a 15). En virtud de este 

procedimiento, cualquier persona puede presentar una solicitud administrativa que tenga 

por objeto la protección de derechos de NNA, ante el Ministerio de Desarrollo Social o 

ante el Servicio de Protección que crea. Así, una vez determinada la admisibilidad de la 

solicitud, la entidad receptora puede adoptar las medidas que correspondan de 

conformidad a sus competencias, o derivarla al órgano o entidad competente.  

En principio, entonces, la intervención administrativa parece ser la regla general. Sin 

embargo, al señalar que en aquellos casos en que se encuentre “amenazada o afectada la 

integridad física o psíquica del niño”, los órganos y entidades de la Administración del 

Estado correspondientes deberán remitir los antecedentes al tribunal competente, el 

Proyecto restringe notablemente el ámbito administrativo de aplicación de estas 

medidas. Ello, pues no es difícil suponer que en un alto número de casos dicha 

autoridad determinará la existencia de una amenaza o afectación de la integridad del 

NNA, terminando por judicializar la situación. 

Cabe destacar, además, que el proyecto de ley entrega a un reglamento la regulación de 

este procedimiento, en circunstancias que el legislador, en consideración a la naturaleza 

restrictiva de derechos del NNA y demás personas de su entorno que puede revestir la 

medida de protección, debiera ocuparse directamente de su tratamiento. A mi juicio es 

una ley –y no un reglamento- el instrumento que garantiza la legalidad, seguridad y 

estabilidad jurídica adecuadas en este tipo de materias. 

La iniciativa que precedió al actual proyecto de ley era mucho más ambiciosa en este 

sentido. En efecto, el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia de 200554 contemplaba una protección administrativa especial para los 

casos que no requerían la separación de NNA de su familia, mediante intervenciones de 

naturaleza no jurisdiccional, desarrolladas preferentemente en el ámbito local, a cargo 

del Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia (Servicio) que creaba y de las 

Oficinas de Protección de Derechos.55 Además, establecía que el Servicio debía 

                                                      
54 Este proyecto de ley estuvo contenido en el Boletín Nº3792-07, fue presentado en enero de 2005, y 
recayeron en él dos Informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado en primer trámite constitucional. 
55 Así se establecía en el art. 14, que rezaba así: “Protección administrativa especial. De conformidad a la 
misión y funciones que la ley le asigna, corresponderá al Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia 
realizar las acciones destinadas a la prevención de situaciones de vulneración, protección integral y 
promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no requieran la separación de éstos de 
su familia, mediante intervenciones de naturaleza no jurisdiccional, desarrolladas preferentemente en el 
ámbito local. 
El Servicio desarrollará esta tarea a través de una oferta de programas y proyectos ejecutados 
directamente o a través de los organismos acreditados ante él. 
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propiciar la búsqueda de acuerdos con el NNA y su familia, a fin de evitar la 

judicialización. Así, el Servicio podía solicitar al Juzgado de Familia la adopción de una 

medida de protección solo en aquellos casos en que no fuese posible lograr un acuerdo; 

o cuando éste fuese incumplido en forma grave, reiterada o injustificada; o cuando 

concurriesen causales de aplicación judicial de medidas de protección.  

Asimismo, la intervención era siempre de carácter judicial si la medida importaba 

separar al NNA de uno o ambos padres o de quienes legalmente lo tuvieran bajo su 

cuidado.56 Por último, el proyecto de ley de 2005 era mucho más acucioso en la 

regulación de las causales y elenco de medidas de protección en sede judicial.57-58 

                                                                                                                                                            
En especial, le corresponderá desarrollar o impulsar: 
a) La creación de Oficinas de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (OPD), en el 

ámbito local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral de sus 
derechos, cuando se encuentren en una situación de exclusión social o vulneración. 

b) Programas dirigidos a ofrecer al niño, niña o adolescente la atención ambulatoria especializada 
necesaria para la adecuada protección, reparación o restitución de sus derechos. En los casos en que 
la intervención técnica lo amerite, podrán desarrollarse bajo esta línea de acción, programas 
residenciales. 

c) Programas dirigidos a prevenir situaciones de vulneración de los derechos del niño, niña o 
adolescente que afecten su integración familiar, escolar o comunitaria. 

d) Programas destinados a promover los derechos del niño, niña o adolescente. 
e) Programas dirigidos a proporcionar al niño, niña o adolescente, vulnerado en sus derechos, un medio 

familiar donde residir, a través de familias de acogida. 
f) Programas de adopción de niños, niñas y adolescentes. 
g) La atención de los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar a través de centros 

residenciales. 
h) La elaboración en modalidad ambulatoria o residencial de los diagnósticos solicitados por el tribunal 

competente u otras instancias públicas o privadas, que digan relación con una situación de 
vulneración de derechos que afecte a un niño, niña o adolescente.”  

56 Conforme al art. 17 de este proyecto de ley de 2005. 
57 Así, remitiéndose al procedimiento especial de la LTF, señalaba que las medidas judiciales procedían 
ante situaciones de vulneración de los derechos del NNA causadas por: falta de los padres o las personas 
responsables de su cuidado personal; incapacidad o imposibilidad, transitoria o permanente, de los padres o 
de las personas responsables para ejercer su cuidado personal; incumplimiento voluntario o negligente de las 
obligaciones de protección de padres o personas responsables de su cuidado personal, cuando ello 
comprometa su vida, integridad física o psíquica; maltrato, abuso o explotación sexual; y necesidad urgente 
de proporcionarle atención de salud para proteger su vida e integridad física (art. 36). El elenco de 
medidas adoptables mediante resolución fundada eran la asistencia a programas o servicios de apoyo, 
orientación, intervención o reparación ofrecidos por entidades públicas o privadas; la realización de un 
tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico; confiar al NNA al cuidado de un familiar o de un tercero; el 
ingreso a programa de familias de acogida; y el ingreso a un centro residencial. Agregaba que para resolver, 
el juez debía tomar en cuenta la gravedad de los hechos que ameritaban la aplicación de la medida, el 
grado de autonomía y capacidad del NNA, la presencia de redes de apoyo, y la posibilidad del adecuado 
ejercicio de los roles protectores por parte de los adultos responsables de su cuidado. Estas medidas 
debían decretarse por un plazo determinado, no superior a un año y podían renovarse por períodos iguales 
(art. 37). 
58 Este proyecto de ley regulaba de forma separada las medidas de protección judiciales aplicables a los 
padres o personas a cargo del cuidado personal del NNA, tales como la asistencia a programas o servicios 
ambulatorios de apoyo u orientación ofrecidos o financiados por organismos públicos o privados; o el 
tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico; la obligación de matricular al NNA en un establecimiento 
educacional y velar por su asistencia; la prohibición de mantener relaciones directas o regulares con el NNA 
por tiempo determinado; y la expulsión del agresor o agresora de la vivienda común en casos de maltrato 
grave, abuso o explotación sexual (art. 38). 
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IV. Aportes desde el Derecho de Familia y del Derecho de la Infancia y de la 

Adolescencia respecto de la internación residencial de NNA. 

En este apartado me propongo efectuar algunos aportes al perfeccionamiento de la 

legislación y de los proyectos de ley mencionados, en especial, en materia de 

internación residencial de NNA. 

Como he señalado, un adecuado marco normativo del sistema de protección especial de 

derechos de NNA debe basarse en una intervención prioritariamente administrativa, y 

excepcionalmente judicial. Con el objeto de garantizar que el tribunal se aboque solo a 

los conflictos jurídicos que afecten derechos de NNA, y porque el ámbito 

administrativo es más reparador y preventivo que el judicial, “es elemental contar con 

una instancia administrativa con facultades exclusivas en materias de protección 

especial, tanto en la toma de decisiones, como en la ejecución de las medidas.59No se 

trata de prescindir de la intervención judicial sino de concebirla en términos 

subsidiarios, es decir, el sistema administrativo y judicial conviven sin perjuicio de que 

el primero sea el prioritario. Así, la doctrina especializada ha propuesto un sistema de 

protección integral que incluya el tratamiento de las medidas de protección, defensa y 

restitución de derechos en casos de violaciones de los mismos, construido conforme a la 

institucionalidad de cada Estado a través de órganos administrativos de protección de 

derechos, el poder judicial especializado y las defensorías especializadas.60 Chile carece 

de esta institucionalidad, a diferencia de la mayoría de los ordenamientos 

latinoamericanos.61 

                                                      
59 Cfr. Opción, op. cit. Esta es la opinión de la mayoría de la doctrina y documentación revisada; sin 
embargo, en concepto de algunos autores, esta convivencia de sistemas podría ocasionar colisiones. Así, 
se señala que la intervención administrativa soslayaría el control de legalidad y mérito que cabe efectuar a 
los jueces. Esta discusión se ha generado particularmente en Argentina. Al respecto, reconduzco el detalle 
de ambas posturas a Gil Domínguez, Andrés, Fama, María Victoria y Herrera, Marisa, Ley de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Ediar, Buenos Aires, 2007, pp. 556-560 y pp. 585-589.  
60 Cfr. Morlacchetti, Alejandro, “Sistemas nacionales de protección integral de la Infancia. Fundamentos 
jurídicos y estado de aplicación en América Latina y el Caribe”, en 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49095/Sistemasnacionalesdeprotecciondelainfancia.pdf. 
61 A modo ejemplar, me referiré brevemente a la legislación venezolana, ecuatoriana y salvadoreña. Así, 
en Venezuela existen los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente. Estos son órganos 
administrativos existentes en cada municipio, que se encargan de asegurar la protección o violación de los 
derechos y garantías de uno o varios niños o adolescentes individualmente considerados. Estos Consejos 
son permanentes y tienen autonomía funcional (art. 158 de la Ley Orgánica para la Protección de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, de 2007). Estos Consejos dictan medidas de protección, excepto las de 
adopción y colocación familiar; ejecutan tales medidas de protección y sus decisiones administrativas, 
pudiendo requerir para ello a los servicios públicos o el uso de la fuerza pública; deciden también acerca 
de la inclusión del NNA y su familia en uno o varios programas; y deben denunciar ante el ministerio 
público si conocen o reciben denuncias de situaciones que configuren infracciones de carácter 
administrativo, penal o civil contra NNA (art. 160).   
A su vez, en Ecuador existen las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que son órganos de nivel 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49095/Sistemasnacionalesdeprotecciondelainfancia.pdf
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Así, entonces, las medidas de protección de índole judicial deben reservarse para los 

siguientes casos: cuando su aplicación implique la separación del NNA de su entorno 

familiar y comunitario; cuando proceda la revisión de las medidas de carácter 

administrativo; cuando la medida deba imponerse coactivamente; o cuando se 

produzcan alteraciones sustanciales o permanentes en la condición jurídica del NNA.62 

En este último punto, y precisamente en virtud de su carácter excepcional, estimo que el 

legislador debe dar pautas para la aplicación de este tipo de medidas. Por ejemplo, la ley 

argentina contempla la medida de permanencia temporal en ámbitos familiares 

alternativos, estableciendo que deben buscarse e individualizarse las personas 

vinculadas al NNA a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, 

u otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad; agregando que solo en 

forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una 

forma convivencial alternativa, en cuyo caso debe prestarse especial atención a la 

continuidad en la educación del NNA, y a su origen étnico, religioso, cultural y 

lingüístico.63 

                                                                                                                                                            
operativo, con autonomía administrativa y funcional, y que funcionan al alero de cada municipio. A estas 
Juntas les corresponde conocer, de  oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de 
derechos individuales de NNA; y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias 
para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado; vigilar la ejecución de sus medidas; 
interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en caso de incumplimiento de 
sus decisiones; y denunciar las infracciones administrativas y penales cometidas en contra de NNA (art. 
206 Código de la Niñez y de la Adolescencia, de 2003). Cfr. Morlacchetti, Alejandro, op. cit.  
Por último, en El Salvador, la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, de 2009, 
establece las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, que son dependencias administrativas  
departamentales con autonomía técnica, cuya función es la protección de los derechos del NNA en el 
ámbito local (art. 159). Estas Juntas tienen como atribuciones conocer en su ámbito de competencia, de 
oficio o a petición de parte, de las amenazas o violaciones individualizadas de los derechos de NNA; 
dictar y velar por la aplicación de las medidas de protección que sean necesarias para proteger los 
derechos violados o amenazados; registrar las medidas de protección dictadas; y requerir de diversas 
entidades de atención la realización de actuaciones necesarias para la garantía de derechos de NNA y de 
sus familias (art. 161). Cfr. Morlacchetti, Alejandro, op. cit. 
62 Las hipótesis de competencia judicial las tomo de Rodríguez, Laura y Blanck, Ernesto, op. cit. p.197. 
Sobre la combinación de mecanismos administrativos y judiciales, Vid. UNICEF, “Nueva 
Institucionalidad de Infancia y Adolescencia en Chile (aportes de la sociedad civil y del mundo 
académico)”, Serie Reflexiones Infancia y Adolescencia, nº 13, Unicef, Santiago, 2012. 
 p.81. En las conclusiones generales de este documento puede leerse que “en cuanto a los mecanismos de 
protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia que debe contemplar la Ley, se sostuvo que 
deben crearse recursos de carácter administrativo y judicial especiales, reforzar el procedimiento para la 
aplicación de medidas de protección y los mecanismos de defensa y representación de los intereses del 
niño en juicios, y fortalecerse sistemas de control independientes. En especial, se propuso la creación de 
una acción constitucional específica, interponible ante los tribunales con competencia en materias de 
familia, pero cuya tramitación y competencia propia se radique en los tribunales superiores de justicia.” 
63 Cfr. Art. 41 de la Ley 26.061, de 2005. También se señala en esta norma que las medidas se 
implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar, con el objeto de preservar 
la identidad familiar del NNA; y que las medidas adoptadas con relación a grupos de hermanos deben 
preservar la convivencia de los mismos. 
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Por otra parte, el sistema de protección especial debe orientar la aplicación de medidas 

al restablecimiento de derechos vulnerados; garantizar su procedencia solo respecto de 

casos realmente urgentes, esto es, cuando la intervención satisfaga más derechos que los 

que restrinja;64 y contemplar un número suficientemente variado de medidas de 

protección. En particular, este catálogo debiera contener mayoritariamente medidas 

alternativas a la institucionalización, y siempre de carácter temporal, tales como el 

acogimiento familiar, la colocación familiar, el abrigo, y programas de alternativa 

familiar.65 Asimismo, no debe descartarse la combinación de la medida residencial con 

breves estancias en familias de acogida –como lo prevé la legislación española-, como 

acoplamiento para una posterior constitución íntegra de la medida de colocación en 

familias de acogida.66 

Por otro lado, cabe resaltar que las medidas de protección de carácter administrativo son 

compatibles con las denominadas “medidas autosatisfactivas”, como lo sería el recurso 

de protección consagrado en el art. 20 de nuestra Constitución Política de la República, 

el cual sería entonces compatible con el procedimiento de protección administrativo.67 

Por último, deben elevarse los estándares de calidad de la red de servicios residenciales, 

y fortalecerse su fiscalización. En este sentido, debiera exigirse la implementación de un 

enfoque integral en la intervención, que respete el derecho al desarrollo personal y a la 

inserción socioeducativa y sociolaboral del NNA. Así, debiera requerirse un proyecto 

socioeducativo general a cada centro de residencia; y, al mismo tiempo, la elaboración 

de un proyecto socioeducativo específicamente diseñado para cada NNA.68 

V. Conclusiones. 

1. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce el derecho del NNA a 

vivir en familia. Esta normativa asume que la familia es el medio prioritario en que debe 

desarrollarse el NNA; por lo cual, la separación de éste de su familia debe ser la última 

medida a adoptar, siempre que su interés superior lo autorice, y de forma esencialmente 

temporal.  

                                                      
64 Cfr. Rodríguez, Laura y Blanck, Ernesto, op. cit. p.193. En relación a la urgencia, estos autores señalan 
que debe exigirse la comprobación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. 
65 Estas medidas intermedias existen en Ecuador, Perú, Brasil y Uruguay. Las enumera Herrera, Marisa, 
op. cit. pp.505-506. 
66 Así lo propone Viveros, Felipe, op. cit. 
67 Estas medidas son en la doctrina procesalista moderna argentina las que se enmarcan en procesos de 
carácter urgente que tienden a satisfacer, proteger o restituir de manera rápida un derecho conculcado, 
cuya finalidad se agota en la misma solicitud. Cfr. Gil Domínguez, Andrés y AAVV, op. cit. p.550. 
68Así lo propone Viveros, Felipe, op. cit. 
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2. En virtud de estas premisas, el Estado debe propender a que sea la familia la que 

cumpla la función de cuidado del NNA y, por ende, debe intervenir solo cuando ella 

falle en este cometido. En razón de esta intervención, la medida de protección especial 

de derechos de NNA puede consistir en el alejamiento del NNA de su entorno familiar y 

comunitario, solo cuando se hayan agotado todas las acciones positivas tendientes al 

fortalecimiento familiar y consiguiente permanencia en el núcleo fundamental de 

origen. Este alejamiento debe materializarse prioritariamente a través de medidas 

alternativas de cuidado, mas no en la denominada “institucionalización”.  

3. En orden a resguardar que la intervención estatal se produzca solo ante conflictos de 

relevancia jurídica, y en consideración a la naturaleza restaurativa de dicha 

intervención, el Estado debe priorizar por respuestas administrativas y no por la 

judicialización de las necesidades de los NNA que han visto vulnerados sus derechos. 

Las medidas de protección de derechos de NNA de índole judicial deben reservarse para 

los casos en que su aplicación implique la separación del NNA de su entorno familiar y 

comunitario, o bien, para cuando deban revisarse las medidas de protección de derechos 

de NNA de carácter administrativo.  

4. El ordenamiento jurídico chileno reconoce y resguarda de manera altamente 

insuficiente la protección especial de derechos de NNA, toda vez que contiene normas 

que niegan y/u obstaculizan el derecho del NNA a vivir en familia. Entre las falencias 

normativas y las deficiencias del funcionamiento judicial del sistema de protección 

especial de derechos de NNA, se encuentran: 

4.1. Imprecisiones en el supuesto normativo de aplicación de medidas de protección de 

derechos de NNA: no se establece un supuesto determinado que amerite la 

aplicación de las medidas de protección de derechos de NNA, y el elenco de las 

mismas está desprovisto de la naturaleza preventiva connatural a su procedencia 

conforme a los cánones de la CDN. 

4.2. Deficiencias de carácter estructural en la sustanciación del procedimiento especial 

de protección de derechos de NNA: este procedimiento vulnera el derecho del NNA 

a ser oído, en especial su derecho al debido proceso, al negarle una correcta 

representación de sus intereses. Además, la ley no contempla un mecanismo 

adecuado que colabore en que la intervención estatal se produzca solo ante 

conflictos de relevancia jurídica (sin transformarse en un modo de conducción a la 

asistencia social existente), desvirtuando así la naturaleza cautelar general de la 

medida de protección de derechos de NNA. 
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4.3. Degeneración de la naturaleza de las medidas de protección de derechos de NNA 

detectada en la solicitud de las mismas: el actual tratamiento de las medidas de 

protección de derechos de NNA ha permitido ciertos vicios que desvirtúan la 

naturaleza jurídica cautelar de estas medidas. Es frecuente que las solicitudes de 

medidas de protección de derechos de NNA sean utilizadas inescrupulosamente para 

obtener pronunciamiento sobre el fondo de conflictos jurídicos que deben ventilarse 

en procedimientos de otra índole, sean civiles o de familia. 

4.4. Indeterminación del periodo de vigencia de la medida de protección de derechos de 

NNA: aun contra texto legal expreso, la inespecificación de plazos de duración de 

las medidas de protección de derechos de NNA es una constante en las resoluciones 

que las ordenan. Esta irregularidad presenta especial gravedad debido a que 

conlleva, en un importante número de casos, una internación excesiva e innecesaria 

de NNA en establecimientos residenciales. 

4.5. Inobservancia del carácter de ultima ratio en la dictación de medidas de protección 

de derechos de NNA que importan el alejamiento de éste de su entorno familiar y 

comunitario: no obstante existir texto legal expreso al respecto, el funcionamiento 

judicial del sistema de protección especial de NNA chileno permite que se contraríe 

el carácter subsidiario que debe revestir la medida de separación del NNA de su 

entorno social y familiar.  

5. El Proyecto de Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

que se encuentra en el Congreso Nacional no aborda de manera adecuada las 

omisiones, vicios y deficiencias del ordenamiento jurídico en materia de protección 

especial de derechos de NNA y de su funcionamiento judicial.  

6. En suma, Chile debe cumplir de manera urgente con las obligaciones internacionales 

asumidas, estableciendo un sistema de protección integral de derechos de NNA en 

una ley especial referida a la infancia y a la adolescencia. Esta ley debe incluir el 

tratamiento de las medidas de protección especial de derechos de NNA a la luz de la 

CDN, así como mecanismos efectivos de defensa y restitución de los mismos. Este 

sistema debe contar con una institucionalidad prioritariamente administrativa de 

protección especial de derechos de NNA, prever una intervención judicial 

subsidiaria, y establecer defensorías especializadas de derechos de NNA. 

 



94 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.94 a 111, julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE MENOR SOB 
GUARDA E AS ALTERAÇÔES ADVINDAS COM AS LEIS Nº 

9.528/1997 E 9.717/98 
 

Telma Maria Santos Machado1 

 

 

RESUMO 

Este trabalho analisará as alterações legislativas advindas com as leis 9.528/97 
e 9.717/98 e a repercussão na obtenção do benefício de pensão por morte 
devida ao menor sob guarda a partir da vigência das mesmas, à luz 
principalmente do artigo 227, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 33, § 
3º, da lei 8.069/90 (Estatuto da criança e do adolescente), seja no âmbito do 
Poder Executivo, seja no âmbito do Poder Judiciário. 

 

PALAVRAS-CHAVES: menor sob guarda, leis 9.528/97 e 9.717/98, pensão 
por morte. 

 

ABSTRACT 

This work will examine the legislative changes introduced by the laws 9.528 / 97 
and 9.717 / 98 and their effect on obtaining the pension benefit for death due to 
a minor child under guard from the validity of these same laws, especially in the 
light of Article 227 of the 1988 Federal Constitution and Article 33, § 3, of law 
8.069 / 90 (Child and Adolescent Statute), be that under the Executive, or under 
the Judiciary. 
 

KEY WORDS: minor child under guard, Laws 9.528/97 and 9.717/98, pension 
for death. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Lei 9.528/97, que deu nova redação ao artigo 16,         

§ 2º, da LBPS (Lei 8.213/91), a qual omitiu da proteção previdenciária o menor 

                                                           
1 Graduada em Ciências Biológicas e Direito. Especialista em Direito Processual Público, 
Mestre em Filosofia. Ex Promotora de Justiça, ex-Procuradora da República. Juíza Federal 
desde 1999. 
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sob guarda, para somente equiparar aos filhos os menores tutelados e os 

enteados, tem-se discutido, no âmbito do Poder Judiciário, o direito a novos 

benefícios de pensão decorrente da morte do detentor da guarda, a partir da 

vigência da Lei, à luz do princípio do tempus regit actum, segundo o qual, em 

matéria previdenciária, os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei 

vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua 

concessão. Tratando-se, pois, de pensão por morte, a lei a ser aplicada é 

aquela em vigor na data do óbito do instituidor da pensão. 

Quanto às pensões decorrentes de morte de servidor público que 

detém guarda de menor, a União tem usado como argumento o art. 5º, da Lei 

nº 9.717/98 para a negativa do benefício. 

A controvérsia aqui debatida ainda se aprofundou com a decisão 

contida na Orientação Normativa nº 07/2013, da Secretaria de Gestão Pública 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual, fundamentada em 

acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU, fixou que as pensões a 

menor sob guarda concedidas após 28 de novembro de 1998 são desprovidas 

de amparo legal. 

O TCU, nos acórdãos nº 2.515/2011 (Plenário) e 405/2013 (1ª 

Câmara), consignou que a pensão a menor sob guarda não mais seria devida 

em razão da equiparação, quanto aos beneficiários, dos Regimes Próprios de 

Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal ao 

Regime Geral da Previdência Social, promovida pelo art. 5º da Lei nº 9.717/98. 

Eis teor da nova redação do artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91: 
 
 

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência 
Social, na condição de dependentes do segurado: 
[...] 
§ 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada 
pela Lei nº 9.528, de 1997) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9528.htm#art16§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9528.htm#art16§2
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O antigo teor do § 2º do mesmo artigo, antes da mudança advinda com 

a Lei 9.528/97: 

§ 2º Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante 
declaração do segurado: o enteado, o menor que, por determinação 
judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela 
e não possua condições suficientes para o próprio sustento e 
educação. 

 

Ainda sobre pensão previdenciária de menor sob guarda, o disposto no 
artigo 217, II, “b”, da lei nº 8.212/91 (Lei de custeio da Previdência Social): 

 
Art. 217.  São beneficiários das pensões:  
 
[...]. 
 
II - temporária:  
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se 
inválidos, enquanto durar a invalidez;  
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade;  

 

Assim dispõe o art. 5º, da Lei nº 9.717/98: 

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder 
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência 
Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo 
disposição em contrário da Constituição Federal. 

 

 

OS ARTIGOS 227, CF/88, 33, §3º, DO ECA, A “PROTEÇÃO INTEGRAL” À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E A NOVA REDAÇÃO DO ART. 16, § 2º, da 
Lei nº 8.213/91. 

Não obstante a modificação legislativa destacada acima, afigura-se que 

a situação jurídica do menor sob guarda há de ser regulada pela art. 33, § 3º, 

do ECA, consoante as razões a seguir expostas. 

Com efeito, o texto constitucional, ao verberar que a garantia de vários 

direitos à criança e aos adolescentes são de “absoluta prioridade”, utilizou-se 

de dois termos fortemente contundentes, seguramente com a finalidade de 

deixar induvidosa, ou melhor, de pontuar com tintas carregadas, os deveres 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8213.htm
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para com eles. O termo prioritário2, por si só, já denota forte densidade jurídica 

em nível de proteção que se deve conferir a tais pessoas; e o acréscimo da 

palavra absoluta agiganta o compromisso que todos, Entes privados e públicos 

têm na consecução de tal comando constitucional. O teor do artigo 227 é 

induvidoso em proclamar a máxima e integral proteção à criança e ao 

adolescente:  

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, 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. (Negritamos) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 

[...] 

§3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

[...] 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

  

Nesse toar, a restrição da Lei nº 9.528/1997, que ignora a situação de 

menores sob guarda efetiva e não mera formalidade para justificar recebimento 

de benefício previdenciário após a morte do beneficiário originário, afronta o 

princípio da máxima proteção concebido pela Carta Política de 1988 e põe-se 

em  desconcertante desarmonia com o amplo e prioritário aspecto protetor 

destacado no preceptivo constitucional alhures transcrito, além de criar, à 

revelia da “vontade” constitucional, distinção injustificada entre crianças e 

adolescentes sob tutela e sob guarda. 

Em verdade, tutela e guarda são institutos que comungam muitas 

semelhanças, dos quais decorrem deveres similares, a exemplo da assistência 

                                                           
2 O vocábulo prioritário pode ser concebido tanto no sentido de precedência (antecedência, 
anterioridade preexistência etc) como também no sentido de preferência (prevalência, primazia, 
privilégio etc). A segunda concepção é a mais adequada à situação jurídica que a CF/88 impôs 
no tratamento a ser dispensado à criança e ao adolescente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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ampla, material, moral e educacional, por parte do responsável; logo, 

desarrazoado negar à segunda, quando efetiva, um benefício previdenciário 

estendido à primeira.  

Indo-se mais além pode-se dizer com segurança que, sendo a guarda 

efetiva, não se justifica a discriminação comparada a situação inclusive de 

filhos em relação aos pais, dado que deve prevalecer em tal questão onde está 

em jogo a mantença de uma criança ou de um adolescente, é o compromisso e 

as ações reais de ampla proteção, independentemente do Instituto Jurídico que 

justificava a responsabilidade do instituidor da pensão, se guarda, tutela ou 

pátrio poder. As diferenças entre tais institutos, que no entanto possuem muitos 

pontos de contato, não repercutem na vertente ora em análise. Ao contrário, os 

pontos de interseção indicam seguramente que, em tal matéria, devem 

desaguar no mesmo mar da proteção integral. 

Com efeito, em consonância com o mandamento constitucional, assim 

preceituou o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 33 - A guarda obriga à prestação de assistência material, moral 
e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 
[...] 

§ 3º - A guarda confere à criança ou adolescente a condição de 
dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários. (Original sem grifos). 

 
Percebe-se que a dicção do preceptivo legal acima atende à 

concretização dos valores constitucionais encartados especialmente no art. 

227, caput, da CF/88, bem como no respectivo parágrafo 1º, e inciso II, sem 

deixar de preservar em boa medida a eficácia do art. 16, § 2º da Lei 

8.213/1991. 

Caminhando no mesmo sentido, o art. 26 da Convenção Internacional 

sobre Direitos Humanos da Criança, ratificado pelo Brasil, assim prescreve:  

Art. 26. Os Estados Partes reconhecerão a todas as crianças o 
direito de usufruir da previdência social, e adotarão as medidas 
necessárias para lograr a plena consecução desses direitos, em 
conformidade com sua legislação nacional. 
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Nessa quadra, há de se acentuar que a interpretação do dispositivo 

que levou a tal celeuma não deve levar a uma posição que implique em 

rompimento da harmonia do nicho jurídico em que situada a questão, e esse 

nicho é por demais amplo, justamente porque tem como anteparo um 

dispositivo constitucional que lhe confere substancioso suporte, em face da 

contundência com que enfatizou a proteção à criança e ao adolescente.  

Portanto, o intérprete perceber que a ausência do menor sob guarda na 

nova redação do artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91 não lhe tira o direito ao 

benefício, se de fato comprovada a efetiva dependência do de cujus, é algo 

como apelar à coerência, tal como proposto por Ronald Dworkin, ao dispor 

sobre a “cadeia do direito”, aplicando a comparação com o que ele 

denominou de “romance em cadeia”, mediante o qual cada um que recebe, 

sucessivamente, um capítulo deste romance para escrever, e ao final, tal 

romance deverá parecer uma obra de um único autor: 

[...] Podemos comparar o juiz que decide sobre o que é direito em 
alguma questão judicial, não apenas com os cidadãos da comunidade 
hipotética que analisa a cortesia que decidem o que essa tradição 
exige, mas o crítico literário que destrinça as várias dimensões de 
valor em uma peça ou um poema complexo. 

Os juízes, porém, são igualmente autores e críticos. Um juiz que 
decide o caso McLoughlin ou Brown introduz acréscimos na tradição 
que interpreta; os futuros juízes deparam com uma nova tradição que 
inclui o que foi feito por aquele. (...) podemos encontrar uma 
comparação ainda mais fértil entre literatura e direito ao criarmos um 
gênero literário artificial que podemos chamar de “romance em 
cadeia”. 

Em tal projeto, um grupo de romancistas escreve um romance em 
série; cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu 
para escrever um novo capítulo, que é então acrescentado ao que 
recebe o romancista seguinte, e assim por diante. Cada um deve 
escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o 
romance em elaboração, e a complexidade dessa tarefa reproduz a 
complexidade de decidir um caso difícil de direito como integridade. O 
projeto literário fictício é fantástico, mas não irreconhecível3.  
 

A abordagem acima transcrita situa-se no campo do direito como 

integridade, que, na visão de Dworkin, concebe a prática jurídica como um 

processo em desenvolvimento: 

                                                           
3 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. Revisão 
técnica: Gildo Rios. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 275/276.  
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O direito como integridade nega que as manifestações do direito 
sejam relatos factuais do convencionalismo, voltados para o passado, 
ou programas instrumentais do pragmatismo jurídico, voltados para o 
futuro. Insiste em que as afirmações jurídicas são opiniões 
interpretativas que, por esse motivo, combinam elementos que se 
voltam tanto para o passado quanto para o futuro; interpretam a 
prática jurídica contemporânea como uma política em processo de 
desenvolvimento4. 
 

Sob tal perspectiva ainda releva deitar os olhos na doutrina de Carlos 

Maximiliano na qual se encontra o que ele denomina de “preceitos diretores”, 

aptos a auxiliarem o hermeneuta na hipótese de se deparar com uma 

contradição. São o que podemos chamar de regras de ouro necessárias 

para a harmonização das disposições, dentre os quais destaco: 

i) “Procure-se encarar as duas expressões de Direito como partes de 

um só todo, destinadas a complementarem-se mutuamente [...]”.5 

ii) “Prefere-se o texto mais claro, lógico, verossímil, de maior utilidade 

prática e mais em harmonia com a lei em conjunto, os usos, o sistema 

de Direito vigente e as condições normais de coexistência humana. 

Sem embargo da diferença de data, origem e escopo, deve a legislação 

de um Estado ser considerada como um todo orgânico, exeqüível, útil, 

ligado por uma correlação natural”6. 

Relativamente ao tema pensão para menor sob guarda no âmbito da 

Seguridade Social, há precedentes de Tribunais Regionais Federais que 

corroboram tal arrazoado, mas há de se acentuar também que o Superior 

Tribunal de Justiça, unificador da jurisprudência infraconstitucional, decidindo 

em sede de Embargos de Divergência, no ano de 2009, sufragou a tese de que 

a  nova redação do art. 16, §2º, da lei nº 8.213/91, por ser especial, considerou 

a maioria dos Ministros, prevalece sobre o artigo 33, § 3º, do ECA.  

 
EMEN: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB 
GUARDA. ECA. ROL DE DEPENDENTES. EXCLUSÃO. 
PREVALÊNCIA DA NORMA PREVIDENCIÁRIA. 1. Em consonância 
com julgados prolatados pela Terceira Seção deste Tribunal, a 

                                                           
4 Id., p. 271. 
5 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 
2007, 19ª edição, p. 111. 
6 Ibid, loc. cit. 
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alteração trazida pela Lei 9.528/97, norma previdenciária de natureza 
específica, deve prevalecer sobre o disposto no art. 33, § 3º, do 
Estatuto da Criança e Adolescente. 2. Embargos de divergência 
acolhidos. (STJ, ERESP 200700445913, DJE DATA:06/04/2009). 

 
Entretanto, à luz das várias doutrinas sobre as antinomias jurídicas 

decorrentes de sucessão de leis no tempo que versem sobre dada matéria de 

forma diversa, é questionável o critério da especialidade utilizada por quem 

defende a prevalência da nova redação do artigo 16, § 2º, da lei nº 8.213/91, 

sob o argumento de que tal lei, posterior ao ECA, cuida especificamente de 

benefícios previdenciários, uma vez que caberia a alegação de que o ECA trata 

especificamente de criança e adolescente, sendo, por isso, também lei 

especial. Nesse caso, a questão de qual norma deve prevalecer requer uma 

reflexão que leve em consideração a força normativa da Constituição, e não se 

teria como pacífico critério sufragado pelo STJ. É que não se pode abstrair da 

possibilidade de uma norma caracterizada como especial, revestir-se de 

generalidade quando entre em conflito com outra mais específica. In casu, tem-

se que a lei 8.213/91 versa sobre os vários tipos de benefícios previdenciários 

para os diversos segurados e dependentes no âmbito da Seguridade Social, ao 

passo que o ECA, que cuida apenas de crianças e adolescentes, cujo artigo 1º 

já pontua a destinação constitucional da lei ao especificar que “dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente”, prevê uma forma de amparo a 

eles, na falta de quem tinha a sua guarda efetiva. 

Diante de tal situação, é no mínimo controverso a aplicação de critério 

que considera o ECA lei geral em relação à lei previdenciária, cujo dispositivo 

em tela cederia frente à posterior lei 8.213/91, dita especial, sendo insuficiente, 

na hipótese, a análise lógico-formal procedida pelo egrégio STJ e por alguns 

Tribunais, embora nestes a tese da guarda efetiva geradora de pensão venha 

se fortalecendo, conforme se verá em alguns precedentes a seguir 

colacionados.  

Em outras palavras, tem-se que o argumento generalidade/ 

especialidade não tem densidade suficiente para resolver a questão, mesmo 

porque ambas podem ser caracterizadas como leis especiais, com seus 

campos de atuação próprios, e que neste ponto, ora em debate, cruzam-se.  
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A análise entre os critérios da especialidade e cronológico demanda 

aprofundamento, sendo que a afirmação  lex posterior generalis non derogat 

priori speciali, segundo a qual prevalece o critério especialidade sobre o 

cronológico, inclusive, o que levaria a uma antinomia de segundo grau, não é 

absoluta; havendo de se enfatizar que, em dadas circunstâncias excepcionais, 

dentre elas, naturalmente as que visem a implementar mandamento 

constitucional, até mesmo uma lei geral pode prevalecer frente a uma especial, 

tal como destaca Maria Helena Diniz, ao discorrer sobre “antinomia de segundo 

grau”7: 

Realmente, os critérios de solução de conflitos não são consistentes, 
daí a necessidade de a doutrina apresentar metacritérios para resolver 
antinomias de segundo grau e, apesar de terem aplicação restrita à 
experiência concreta e serem de difícil generalização, são de grande 
utilidade. 

[...] Em caso de antinomia entre o critério de especialidade e o 
cronológico, valeria o metacritério lex posterior generalis non derogat 
priori speciali, segundo o qual a regra de especialidade prevaleceria 
sobre a cronológica. A meta-regra lex posterior generalis non derogat 
priori speciali não tem valor absoluto, tendo em vista certas 
circunstâncias presentes. Não há regra definida, pois, conforme o 
caso, haverá supremacia ora de um, ora de outro critério. (Original 
sem grifo). 

[...] Em caso extremo de falta de um critério que possa resolver a 
antinomia de segundo grau, o critério dos critérios para solucionar 
o conflito normativo seria o do princípio supremo da justiça: 
entre duas normas incompatíveis dever-se-á escolher a mais 
justa. (Original sem negrito) 

[...] O juiz resolve não o conflito entre as normas, mas o caso concreto 
submetido à sua apreciação, mediante um ato de vontade que o faz 
optar pela aplicação de uma das disposições normativas. Só o 
legislador é que poderia eliminá-lo. 

[...] Entre duas normas plenamente justificáveis, deve-se opinar pela 
que permitir a aplicação do direito com sabedoria, justiça, prudência, 
eficiência e coerência com seus princípios8. 

Ou seja, conquanto, em regra, uma norma geral posterior não 

revogue norma especial anterior, existem determinadas circunstâncias em que, 

para a própria harmonia e sentido dos cânones do ordenamento jurídico, tal 

regra é abandonada em prol da coerência e da preservação da essência do 

sistema normativo. Corresponde a uma forma de autoproteção desse mesmo 

                                                           
7 Respectivamente, lex specialis derogat legi generali e lex posterior derogat legi priori. 
8 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil, 19ª 
ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 90-92. 
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sistema, que não toleraria, incólume, tamanha perplexidade. O próprio “equilíbrio 

reflexivo”, nas palavras de John Rawls, que guia um cidadão comum para o 

senso de justiça, não poderia, então, deixar de apontar, para o aplicador do 

direito, a busca da solução menos ofensiva ao constitucionalismo posto. Eis as 

palavras desse Filósofo do Direito: 

Para explicar a noção de equilíbrio reflexivo partimos da idéia (incluída 
na noção de pessoas livres e iguais) de que os cidadãos são capazes 
de razão (teoria e prática), assim como têm senso de justiça. Nas 
condições normais da vida humana, essas capacidades desenvolvem-
se gradualmente, e, com a maturidade, são exercidas em vários tipos 
de juízos de justiça aplicados a todo tipo de assunto da estrutura 
básica da sociedade às ações particulares e ao caráter das pessoas na 
vida cotidiana. O senso de justiça (como forma de sensibilidade moral) 
envolve uma faculdade intelectual, já que seu exercício na elaboração 
de juízos convoca as faculdades da razão, imaginação e julgamento. 

[...]. Juízos refletidos são aqueles proferidos quando as condições são 
favoráveis ao exercício de nossas faculdades da razão e senso de 
justiça: ou seja, sob condições em que parecemos ter a capacidade, a 
oportunidade e o desejo de fazer um julgamento correto [...]9. 

 
Lembrando mais uma vez a doutrina de Dworkin, agora no que se 

refere aos princípios constitucionais como vetores da interpretação jurídica, 

tem-se que, para além dos critérios de hierarquia, cronológico e da 

especialidade, diante de um caso, tal o ora analisado, em que a utilização de 

um destes não se mostre convincente para a resolução do conflito, há de se 

apelar para o critério de reverenciar a regra que se nutra dos princípios mais 

relevantes. Ou seja, à luz do “espírito” da nossa Constituição, o que merece a 

maior proteção: a proteção da criança e do adolescente que se viu privado da 

proteção econômica de quem efetivamente a sustinha, ou livrar a Seguridade 

Social de mais um tipo de dependente, às custas da privação do menor de 21 

anos, para trazer algum incremento ao sistema? A resposta a esta pergunta 

dirá que sociedade se deseja construir, mesmo porque, repita-se, não se está a 

defender que o simples termo de guarda, sem comprovação de dependência 

efetiva, geraria a pensão, cuidado, aliás, que os Magistrados têm demonstrado, 

segundo se perceberá no precedente a seguir, meramente exemplificativo dos 

muitos encontrados: 

                                                           
9RAWLS, John. Justiça como eqüidade, uma reformulação, Organizador: Erin Kelly. 
Tradução: Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 40/41. 
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PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA (§ 2º DO ART. 16 DA 
LEI 8.213/91, NA REDAÇÃO ORIGINAL). ÓBITO DO SEGURADO 
OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97, QUE EXCLUIU A 
PESSOA DO MENOR SOB GUARDA, POR DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL, DO ROL DE DEPENDENTES DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TERMO INICIAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA: REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA. 1. [...]. 3. Segundo a orientação 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se 
aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a 
legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor. 4. No caso, o 
termo de guarda foi deferido à Senhora Marilúcia Barbosa Oliveira, 
em 27.6.1994, e o óbito desta ocorreu em 08.04.2006, quando já em 
vigor a Lei 9.528/97, que excluiu do rol de dependentes de segurados 
da Previdência Social o menor sob guarda, dando nova redação ao 
art. 16 da Lei 8.213/91. 5. A Eg. Corte Especial deste Tribunal, ao 
julgar a Arguição de Inconstitucionalidade na Remessa Oficial n. 
1998.37.00.001311-0/MA, Relatora Desembargadora Federal 
Assusete Magalhães, acolheu o pleito de arguição de 
inconstitucionalidade quanto à supressão da expressão "menor sob 
guarda por decisão judicial" do art.16, §2º, da Lei 8.213, na redação 
da Medida Provisória 1.523, de 11 de outubro de 1996, reeditada e 
convertida na Lei 9.528, de 1997. Precedentes desta Corte. 6. A 
parte autora comprovou a dependência econômica em relação à 
instituidora do benefício, fazendo jus, portanto, ao benefício de 
pensão por morte. 7. Quanto à data inicial do benefício, por se tratar 
a representada de menor impúbere, não corre a prescrição, nos 
termos do art. 198, inciso I do CC 2002 e art. 103, parágrafo único da 
Lei 8.213/91, sendo a pensão devida desde a data do óbito do 
instituidor do benefício. 8. Honorários advocatícios devidos no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até 
o julgamento da apelação, nos termos do enunciado da Súmula n. 
111 do STJ. 9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de 
Cálculos da Justiça Federal. 10. Implantação do benefício, no prazo 
máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação imediata à 
autarquia previdenciária. 11. Apelação da parte autora a que se dá 
provimento. (Negritamos). (TRF1, AC 110758420084013300, DJF1 
DATA:18/08/2014) 

 

O ART. 5º, DA LEI Nº 9.717/98 E A NEGATIVA DO BENEFÍCIO 
RELATIVAMENTE AOS MENORES CUJA GUARDA ERA CONFIADA A 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 

Não obstante as negativas reiteradas da União, com base na letra do 

artigo 5º, da lei nº 9.717/98 (transcrita na Introdução deste trabalho) de 

reconhecer o direito dos menores cujos responsáveis pela guarda efetiva eram 

servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 

Federais, tem-se que tal atitude decorre de erro de interpretação do preceptivo 
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legal acima, conforme vem se pronunciando a jurisprudência, inclusive do 

Supremo Tribunal Federal, segundo se constatará alhures.  

A matéria relativa à concessão de pensão por morte do servidor público 

está disciplinada na Lei nº 8.112/1990 (Regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.), em 

particular nos seguintes dispositivos:  

 
Art. 215.  Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma 
pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva 
remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o 
limite estabelecido no art. 42.  

Art. 216.  As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias 
e temporárias.  

§ 1o  A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, 
que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus 
beneficiários.  

§ 2o  A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem 
se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou 
maioridade do beneficiário.  

 

Quanto às classes de beneficiários e o atributo específico ligado à vitaliciedade 

e à temporariedade da pensão, dispõe o art. 217, também da Lei nº 

8.112/1990, in verbis: 

 
Art. 217.  São beneficiários das pensões:  

I - vitalícia:  

a) o cônjuge;  

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com 
percepção de pensão alimentícia;  

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união 
estável como entidade familiar;  

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do 
servidor;  

e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa 
portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do 
servidor;  

II - temporária:  

a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se 
inválidos, enquanto durar a invalidez;  

b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade;  
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c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto 
durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do 
servidor;  

d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do 
servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a 
invalidez.  
 

Conforme visto, a Lei 8.112/90 expressamente prevê a possibilidade de 

pagamento de pensão ao menor sob guarda, não havendo que se falar em 

ilegalidade. 

E nem se diga que o art. 5º da Lei 9.717/98, que prevê a 

impossibilidade de concessão de benefícios distintos nos dois regimes, pode 

ser fundamento para a negativa da pensão, uma vez que o benefício em 

questão – pensão por morte – continua existindo nos dois regimes, contudo, 

cada um com seu rol próprio de beneficiários. Nesse sentido:  

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ROL DE 
DEPENDENTES PREVISTOS NA LEI Nº 8.112/90. SITUAÇÃO NÃO 
ALTERADA PELA LEI Nº 9.717/98. REQUISITOS PARA A LIMINAR 
EM MANDADO DE SEGURANÇA PREENCHIDOS. AGRAVO 
IMPROVIDO. O art. 5o da Lei nº 9.717/98, ao vedar aos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos a concessão 
de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral da 
Previdência Social, não alterou o rol de dependentes e beneficiários 
dos segurados dos regimes próprios. O texto do dispositivo é muito 
claro ao vedar o deferimento de "benefícios" e, em nenhum momento, 
diz que os beneficiários dos regimes próprios terão de ser os mesmos 
elencados no Regime Geral da Previdência Social. Permanece 
íntegra a previsão, feita pela Lei nº 8.112/90, de que menor sob 
guarda ou tutela é beneficiário de pensão temporária por morte de 
servidor público federal (art. 217, II, "b). Relevância do fundamento e 
situação de urgência a reclamar a liminar em mandado de segurança. 
Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AG 
08018182120134050000, Desembargador Federal Lazaro 
Guimarães, TRF5.)  

 

Concebendo-se que a interpretação é também uma atividade criadora do 

direito, e que tal atividade está sempre se renovando, mais se avulta a 

importância do que o filósofo Hans-Georg Gadamer (1900-2002) escreveu 

sobre o horizonte histórico do intérprete, na sua obra Verdade e Método. 

Dignas de profunda reflexão também as palavras de Gadamer encontradas na 

obra “O problema da consciência histórica”:  

Pensemos na interpretação de um texto. Tão logo descubra alguns 
elementos compreensíveis, o intérprete esboça um projeto de 
significação para todo o texto. Mas os primeiros elementos 
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significativos só vêm à luz se ele se entregar à leitura com um 
interesse mais ou menos determinado. Compreender “a coisa” que 
surge ali, diante de mim, não é outra coisa senão elaborar um 
primeiro projeto que se vai corrigindo, progressivamente, à medida 
que progride a decifração. Nossa descrição não é mais do que uma 
forma de “abreviação”, já que se trata de processo muito mais 
complicado: de início, sem uma revisão do primeiro projeto, nada há 
que possa constituir as bases de um novo significado; além disso, 
ocorre concomitantemente que os projetos discordantes entre si 
ambicionam constituir a unidade de significação, até que a “primeira” 
interpretação tente substituir os conceitos nela pressupostos por 
outros conceitos mais adequados10.  

 

Percebe-se também que a concretização possibilitada pela 

hermenêutica reconstrói o próprio direito num processo contínuo, com o que, a 

norma acaba por não se confundir com o texto. Nesse aspecto, a doutrina de 

Rodolfo Viana Pereira traz alguns esclarecimentos apropriados para o estudo, 

principalmente quando o autor discorre sobre o tópico “A Hermenêutica como 

Concretização”, no qual ele também aborda a diferença entre texto e norma, 

proposta por Friedrich Müller: 

(...) podemos definir o âmbito da Hermenêutica Constitucional (o 
âmbito do fazer hermenêutico no Direito) não mais como o processo 
de descoberta de uma vontade intrínseca à norma, seja a vontade 
subjetiva ou objetiva, seja a vontade da Lei infraconstitucional ou da 
própria Constituição. Também não se equipara tout court à disciplina 
sistematizadora de catálogos cerrados de métodos de interpretação. 
Para além disso, a Hermenêutica do Direito torna-se concretização, 
ou seja: processo de reconstrução do Direito aplicável ao caso, à luz 
do padrão constitucional e através de um procedimento 
argumentativo e racionalmente controlável11.  
  

Há de ser destacado, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do MS 25.823/DF, reconheceu a plena legalidade do ato 

administrativo de concessão de pensão temporária instituída em favor de 

menor que se encontrava sob a guarda de servidora pública federal. O acórdão 

foi assim ementado: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE EXTINGUIU PAGAMENTO 
DE PENSÃO A NETA DE EX-SERVIDORA.  

                                                           
10 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica: Conferência 5 – Esboço 
dos fundamentos de uma hermenêutica. Organizador: Pierre Fruchon. Tradução: Paulo 
César Duque Estrada. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 61. 
11 PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007, p. 164. 
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1. O menor que, na data do óbito do servidor, esteja sob a guarda 
deste último, tem direito à pensão temporária até completar 21 (vinte 
e um) anos de idade (alínea "b" do inciso II do art. 217 da Lei nº 
8.112/90). Irrelevante o fato de a guarda ser provisória ou definitiva.  

2. Segurança concedida. (STF. Tribunal Pleno. MS 25823/DF. 
Relator: Min. CARLOS BRITTO. Julgamento: 25/06/2008.  
 
 

Ainda convém ressaltar que alguns acórdãos do TCU que decidiram 

pela suspensão do benefício ao menor sob guarda têm sido alvos de 

Mandados de Segurança no STF, e a Corte Suprema tem concedido medidas 

cautelares aos impetrantes, considerando-se, inclusive, numa ponderação de 

valores, o caráter essencialmente alimentar do benefício em questão: MS 

31.807-MC/DF e MS 31.703-MC/PA, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux; MS 

31.679-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; e MS 31.911-MC/DF, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski. 

Para ilustrar esse entendimento da Suprema Corte, decisão 

monocrática proferida pelo Min. Joaquim Barbosa no Mandado de Segurança 

31861/MC: 

Decisão: 

Trata-se de cautelar em mandado de segurança impetrado por menor 
impúbere contra o acórdão 8.582/2012 da Segunda Câmara do Tribunal de 
Contas da União que rejeitou ato de concessão de pensão por morte a 
menor que se encontrava sob a guarda de servidora pública federal. A 
impetrante sustenta que, ao contrário do afirmado pela autoridade coatora, 
é legal o pagamento da referida pensão, ante a previsão expressa contida 
na alínea b do inc. II do art. 217 da Lei 8.112/1990. O pedido de medida 
cautelar funda-se no fato de que a pensão foi implementada em 2009 e se 
constitui até hoje na única fonte de renda da família da impetrante. A inicial 
menciona decisões deste Supremo Tribunal Federal no sentido do 
deferimento da liminar.  

É o relatório.  

Aprecio o pedido de liminar em regime de plantão (inc. VIII do art. 13 do 
RISTF). Compulsando os autos, verifico que o ato coator fundamenta-se em 
alteração da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o qual passou 
a entender, em julgamento proferido no ano de 2011, que o art. 5 º da Lei 
9.717/1998 derrogou a referida alínea b do inc. II do art. 217 da Lei 
8.112/1990. Ocorre, contudo, que, na linha do que sustenta a impetrante, a 
previsão normativa contida na Lei 8.112/1990 não foi explicitamente 
revogada pela legislação superveniente mencionada pelo Tribunal de 
Contas da União. Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida para 
suspender os efeitos do ato coator em relação à menor impetrante, até o 
julgamento definitivo deste mandado de segurança. 

[...]. 
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 (MS 31861 MC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 11/01/2013, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05/02/2013 
PUBLIC 06/02/2013)  

 

 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 

À luz das ponderações acima, a interpretação que melhor se adéqua 

aos princípios escritos e a outros decorrentes do regime e dos princípios 

adotados pela CF/88, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte, tal como explicita o seu artigo 3º, §2º, é a que 

confere máxima eficácia ao preceptivo constitucional que prevê a “proteção 

integral” e a “prioridade absoluta” relativamente às crianças e adolescentes. 

Não se pode imaginar e muito menos conceber que o Constituinte, ao 

utilizar a expressão “prioridade absoluta” e “proteção integral” ao longo do 

artigo 227, da CF/88, redação dada pela EC 65/2010, não estaria munindo o 

aplicador da lei de contundente justificativa para reconhecer o direito em 

espécie aos destinatários da norma constitucional. 

Lembra Gilmar Mendes na apresentação da obra A força normativa da 

Constituição (por ele traduzida do alemão para o idioma português), que a 

doutrina da “força normativa da Constituição”, da lavra de Konrad Hesse, 

segundo a qual, sem desprezar o significado dos fatores históricos, políticos e 

sociais que contribuem para que a mesma ocorra, confere peculiar destaque à 

chamada “vontade da Constituição” (Wille zur Verfassung), porque é através 

dela que a Constituição se transforma em força ativa, em face da disposição de 

se orientar a conduta segundo a ordem nela estabelecida12. Tal doutrina tem 

inteira aplicação neste arrazoado, dado que para além dos artigos de lei em 

sentido estrito que em determinado ponto parecem se repelir, há o que se pode 

denominar de cogente destinação constitucional em situar, concretamente, as 

                                                           
12 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, p. 5.  
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crianças e os adolescentes no patamar em que possam, de fato, fazer jus à 

integral proteção, mediante a priorização absoluta, conforme dicção 

constitucional, da implementação dos deveres de todos, especialmente, neste 

caso, do Poder Público em relação a eles. 

Consoante leciona Hesse, a Constituição não configura somente um 

ser, mas também um dever ser, e é graças à pretensão de sua eficácia que a 

Constituição busca imprimir ordem e conformação à realidade política e 

social13. Ao Poder Judiciário, portanto, que tem atribuição diuturna de 

interpretar e aplicar das leis, e como “guardião da Constituição”, cabe atentar 

para esse verdadeiro arcabouço jurídico-normativo que, ao fim e ao cabo, visa 

a construir uma Nação socialmente solidária, juridicamente coerente, 

sociologicamente comprometida e eticamente responsável. 
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A proteção do direito à convivência familiar da criança e do adolescente em 

diálogo com as perspectivas do Direito de Família 

 
Afonso Armando Konzen1 

 
Resumo 

O texto discute as implicações da constitucionalização do direito à convivência 
familiar da criança e do adolescente, com destaque para a falta de sintonia de 
parte da normativa infraconstitucional com os princípios da Doutrina da Proteção 
Integral. Argumenta que o descompasso reside basicamente na sobrevivência 
na legislação de preceitos incompatíveis com a proteção da convivência familiar 
da criança e do adolescente como direito humano fundamental, notadamente 
pelos resquícios de discricionariedade e subjetividade sugeridos pela 
interpretação menorista do princípio do melhor interesse. O artigo sugere que as 
inovações em tramitação no Congresso Nacional representam nova 
oportunidade para emprestar maior consistência sistêmica aos diversos 
institutos jurídicos do Direito da Criança e do Adolescente e do Direito de 
Família.  
 
Palavras-chave: 
Direito da Criança e do adolescente. Direito de Família. Convivência familiar. 
Proteção Integral. Princípios e fundamentos.  
 

 1. Introdução 
Família é lugar, casa, lar, afeto. Família é relação, convivência que está na base 

do processo de constituição do sujeito, porque é na família que inicia o caminho do aprender a ser, 
conhecer, conviver e fazer. Pela sua importância na dimensão comunitária da vida, pode a família ser vista 
em suas múltiplas funções. Como a instituição social do aconchego, do colo, do abraço, do carinho, do 
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sorriso, da fala e da escuta, a serviço, portanto, de dar início ao atendimento da necessidade de 
reconhecimento e de visibilidade. Mas também como o primeiro espaço social para o exercício de 
responsabilidades, com o cuidado para com o outro. Por isso, integram o núcleo central do conceito de 
família palavras como célula-mãe, origem, berço, afeto, criação, educação, proteção, segurança. Pela 
relevância pessoal e social, deveria ser a instituição mais justa e protegida do mundo, em que o ser 
humano está autorizado a experimentar, a errar e acertar, a montar o seu primeiro laboratório. Mas 
também o mais seguro refúgio de toda sua trajetória. Onde voltar para casa pudesse significar voltar para 
si mesmo, iniciar de novo ou descobrir outros sentidos. Ali, de fato, que a pessoa pudesse repousar, lugar 
social para o regozijo e para a mais absoluta imanência. Mas também para o início do processo de 
transcendência e a base de formação para o exercício de responsabilidades. 

Como a família está na base para o início do processo de constituição dos 
sujeitos, a garantia da convivência familiar passou a integrar a pauta dos interesses protegidos de crianças 
e adolescentes. Por isso, não é só a família que tem especial proteção do Estado2, mas a convivência 
familiar passou para a condição de direito humano fundamental de toda criança e adolescente3. 

No Brasil, as normas relacionadas à proteção da família como instituição social e 
a convivência familiar como direito humano fundamental da criança e do adolescente, no entanto, ainda 
passam por período de transição. De um lado, verifica-se o esgotamento do modelo historicamente 
dominante no âmbito do Direito, influenciado pelo moralismo, assistencialismo, retribucionismo, 
patrimonialismo e matrimonialismo. De outro, sobrevive descompasso entre as normas de legislação 
especial destinada à proteção dos direitos da criança e do adolescente e as normas do Código Civil sobre 
o Direito de Família. Tal descompasso está conflito com o preceito constitucional que define, em 
detrimento da proteção de qualquer outro interesse, a proteção prioritária e absoluta dos interesses da 
criança e do adolescente, dentre os quais o direito humano fundamental à convivência familiar.  

O objetivo do presente ensaio está em discutir as relações entre a proteção de 
que trata o Direito da Criança e do Adolescente e a proteção de que cuida o Direito de Família, dois 
sistemas irmãos, que deveriam andar de mãos dadas. No entanto, lugar da integração e da 
complementação, percebem-se descompassos e incompatibilidades. Sobrevivem valores e princípios 
                                                                                                                                                                                                      
1 Advogado, Procurador de Justiça aposentado, professor de Direito da Criança e do Adolescente da Faculdade de Direito da 
Fundação Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul e membro da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores 
de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP) e do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). 
2 Artigo 226, caput, da Constituição Federal: A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
3 Artigo 227, caput, da Constituição Federal: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com prioridade absoluta, o direito... à convivência familiar e comunitária... 
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próprios do superado paradigma menorista, sobrevida que se exterioriza, de um lado, pela utilização de 
terminologia reducionista e desqualificadora da condição da pessoa menor de idade, e, de outro, pela 
discricionariedade e subjetividade sugeridas pelo princípio do melhor interesse e pela presença de 
medidas centradas na utilização de respostas meramente de natureza retributiva.  
 Para contribuir com a superação da cultura menorista que ainda impregna as 
normas jurídicas no Brasil, notadamente no capítulo destinado ao Direito de Família no Código Civil, 
pretende-se refletir sobre os fundamentos das mudanças advindas com a apropriação brasileira da 
Doutrina da Proteção Integral. As resistências, o atraso e os descompassos que mantém vivo o período de 
transição alimentam-se dos valores do bem-estar do menor, concepção em evidente conflito com a 
proposta com assento na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. A transformação das 
normas, das atitudes e das ações, assim como das escolhas, notadamente dos agentes do Estado 
encarregados de exercer a proteção do direito à convivência familiar da criança e do adolescente, 
depende da compreensão da mudança do sentido, independentemente do extrato social em que esteja 
situado o litígio ou o interesse e a necessidade a serem protegidos. Ou seja, pela concepção com assento 
na Doutrina da Proteção Integral, a proteção de crianças e adolescentes passou a significar a proteção de 
seus direitos, o ponto central a mudança paradigmática. Em relação à garantia dos direitos desses 
sujeitos, tem o Estado, ao lado da família e da sociedade, extenso rol de obrigações, independentemente 
do local em que a função de proteção deva ser exercida, seja a competência da Justiça da Infância e da 
Juventude ou da Justiça de Família, esteja a função contemplada na esfera do Direito Público ou do 
Direito Privado. Trata-se de mandamento de natureza obrigacional muito além de mero compromisso 
pessoal ou movido pelo espírito de benevolência ou de generosidade. É nesse contexto que a reflexão 
sobre os fundamentos da proteção do direito à convivência familiar da criança e do adolescente e sua 
relação com o Direito das Famílias faz sentido e se justifica: como modo de contribuição para impulsionar 
a integração dos sistemas normativos e estimular o cumprimento das obrigações.  
  

2. O direito à convivência familiar no contexto dos princípios reitores da 
Doutrina da Proteção Integral 
Princípios são enunciados das razões ou das causas primárias de um 

paradigma, teoria, doutrina ou concepção4. Dialogam com os fundamentos, com as razões, com as 

                                                           
4 Sobre o significado da palavra princípio no âmbito da Filosofia, ver ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 792/793. 
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justificativas. Compreendê-las confere razão de ser a um determinado sistema, como, no caso, a 
concepção com sede na Doutrina da Proteção Integral. Quais são tais princípios e como eles impactam a 
proteção do direito à convivência familiar da criança e do adolescente?  

Ainda que a doutrina brasileira no âmbito da proteção dos direitos da criança e 
do adolescente não tenha consenso e tampouco formulação sistematizada dos princípios e fundamentos 
da Proteção Integral5, a leitura e interpretação das disposições da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente permitem formular, ao menos, 
três princípios que orientam todo o sistema de proteção6. Por isso, princípios reitores. São eles que, em 
última análise, justificam cada uma das especificidades do sistema e orientam, ou deveriam orientar, não 
só a formulação ou a reforma das normas, mas também a sua interpretação e o seu cumprimento. Em 
síntese: 

 
2.1. Princípio da criança e do adolescente como sujeitos de direitos 
Crianças e adolescentes, pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, 

têm em diversos aspectos interesses ou necessidades iguais aos dos adultos. Em outros tantos aspectos, 
têm interesses ou necessidades adicionais ou específicas. Tais interesses e necessidades, tanto em 
relação aos aspectos idênticos como especialmente em relação aos aspectos adicionais ou específicos, 
devem ser tutelados juridicamente de forma diferenciada pela concepção com sede na Doutrina da 
Proteção Integral.  

Para que determinada necessidade ou interesse possa ser considerada como 
algo suscetível de ser nominado como um direito, é indispensável, no mínimo, a definição, pela norma, do 
conteúdo material da obrigação, do titular responsável pelo cumprimento da obrigação, dos instrumentos 
para o exercício da obrigação e, finalmente, das consequências decorrentes do descumprimento da 

                                                           
5 A Lei Federal nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, adotou a expressão proteção integral como princípio para a aplicação das 
medidas (vide artigo 100, parágrafo único, inciso II, do Estatuto). Trata-se de formulação reducionista. A uma, pelo sentido literal 
do conceito, em tudo incompatível com o propósito da apropriação brasileira da Convenção sobre os Direitos da Criança e do 
Adolescente, o de reduzir os níveis de discricionariedade e de subjetividade das escolhas. A duas, porque, na explicação, o 
sentido conferido ultrapassa o que está proposto no caput do parágrafo, ou seja, o princípio não diz respeito tão só à aplicação 
das medidas, mas serve de critério de interpretação e de aplicação de toda e qualquer norma contida no Estatuto. 
6 Parte da doutrina e parte da jurisprudência brasileira reduzem a expressão proteção integral  em mero princípio. Em sentido 
literal, o que significa proteção integral? A expressão, isoladamente considerada, reinstala a discricionariedade e a subjetividade 
própria da cultura menorista, pois depende a visão, dos valores e dos interesses do autor da decisão definir o que deva ser 
protegido integralmente e os limites e métodos do modo de proteção. Ou seja, além de reduzir os fundamentos doutrinários a 
mero princípio, a aplicação das medidas de proteção dos direitos da criança e do adolescente é devolvida para o âmbito do 
entendimento subjetivo e discricionário da autoridade competente. Proteção Integral, portanto, é uma doutrina que se orienta 
por princípios. E não tão-somente mero princípio de orientação ou de interpretação do sistema de proteção. 
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obrigação. Tais questões situam-se no cerne da mudança paradigmática, constituindo-se no principal 
diferencial entre o tratamento jurídico dispensado ao menor pela Doutrina da Situação Irregular e o 
tratamento jurídico dispensado à criança e ao adolescente pela Doutrina da Proteção Integral. Pelo 
paradigma anterior, o da Situação Irregular, o menor era objeto de providências, sujeito passivo e 
contemplativo das determinações da autoridade competente. Pela Proteção Integral, crianças e 
adolescentes são sujeitos situados no polo ativo dos interesses ou necessidades suscetíveis de 
reconhecimento e de proteção.  

A singeleza da mudança está no foco central do objeto da tutela: no lugar da 
proteção da pessoa, a proteção dos direitos da pessoa7. Pela Doutrina da Proteção Integral, crianças e 
adolescentes passaram para o patamar de grupo social insuscetível de quaisquer discriminações 
negativas em razão da sua condição ou, até mesmo, em face das suas condutas. Mas não é só isso. 
Trata-se de concepção em que crianças e adolescentes, em razão da condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento, são afirmativamente discriminadas, discriminação que reconfigura e dinamiza o princípio 
da igualmente, da igualdade formal para a igualdade material.  

O citado princípio reconhece a criança e o adolescente como sujeitos 
destacados no âmbito dos direitos humanos; eleva o respeito à dignidade como fundamento da própria 
condição humana; exige a satisfação de determinadas necessidades ou interesses como pressuposto de 
um estado de dignidade; impõe ao Estado, como fundamento ético da sua própria existência, o dever de 
garantia dos mínimos para um estado de dignidade; e, finalmente, destaca a diferença como da 
essencialidade da condição humana. Cada uma dessas questões centrais, com gênese nos fundamentos 
da Carta Universal dos Direitos do Homem, faz de crianças e adolescentes, porque portadores de 
interesses ou necessidades com tutela diferenciada, sujeitos qualificados no âmbito dos direitos humanos 
e das relações jurídicas destinadas à proteção dos seus interesses e necessidades. 

Em relação ao sentido do princípio, merece atenção destacada o significado da 
palavra direito, alinhavado que está com a ideia de interesse subjetivamente considerado e protegido pela 
ordem jurídica8. Assim, o direito de que crianças e adolescentes são sujeitos diz com a proteção legal de 
necessidades ou interesses eleitos e explicitados como tal pela ordem jurídica, porque, como dito, 
necessidades e interesses materialmente identificados, com a definição, além do titular da obrigação, dos 

                                                           
7 Vide, nesse sentido, o artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4º, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
8 Em outras palavras, direito é “o poder ou a faculdade conferida a cada um no sentido de agir, praticar, ou não, livremente, um 
ato lícito, ou exigir que outrem o pratique ou se abstenha de o praticar” (NUNES, Pedro. Dicionário de Tecnologia Jurídica. 8ª 
Edição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974, p. 488). 
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legitimados para o exercício, dos instrumentos de exigibilidade e das consequências pelo 
descumprimento9.  

A garantia dos direitos subjetivos de crianças e adolescentes é dever do Estado. 
E tem o Estado em relação ao exercício da garantia dupla função. Primeiro, prover materialmente 
determinadas necessidades ou interesses, função que se exerce, em geral, pela política pública. Segundo, 
através de órgãos especialmente designados, exercer os instrumentos de garantia. Atentar para tais 
questões no âmbito da proteção do direito à convivência familiar remete desde logo para a ampla pauta de 
assuntos regulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com destaque para a definição do 
conteúdo material e dos titulares da obrigação, dos instrumentos de exigibilidade e das consequências 
pelo descumprimento. 

 
2.2. Princípio do respeito à condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento 
Nos termos do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve-se 

assegurar à criança e ao adolescente, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com condições de liberdade 
e de dignidade. Em outras palavras, está afirmado no citado dispositivo o princípio do respeito à condição 
peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, que produziu na ordem legal 
uma série de dispositivos com repercussões especialmente no âmbito do atendimento nas situações de 
violação dos direitos tutelados, notadamente em garantia do direito à convivência familiar. 
Resumidamente, cabe destacar pelo menos dois aspectos. 

O primeiro deles relaciona-se com a ruptura do mito da incapacidade, herdado 
do superado conceito de inimputabilidade penal absoluta, da concepção minimalista e assistencialista do 
passado menorista e da incapacidade declarada na codificação civil para exercer os atos da vida civil e 
para gerir os seus bens. Menor era e continua sinônimo de pessoa incapaz. Em razão da incapacidade, 
pessoa sujeita de tutela. No âmbito das relações familiares, pessoa sujeita. Para a prática dos atos 
jurídicos, somente através de pessoa interposta, pelo representante ou assistente. 

Pessoas em desenvolvimento não são pessoas incapazes. Em relação ao 
adulto, no máximo, categoria de pessoas com capacidade diferenciada. Respeitar significa respeitar as 

                                                           
9 Sem tais requisitos, poder-se-ia até falar em direitos reivindicados, ou em direitos proclamados, categorias de direitos de que 
trata BOBBIO, mas jamais em direitos efetivamente reconhecidos e protegidos (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de 
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peculiaridades de cada uma dessas pessoas de acordo com o tempo de cada uma. No lugar da 
incapacidade, a admissão do princípio da capacidade progressiva, na medida das condições pessoais e 
do tempo de cada criança ou adolescente. 

A ruptura do mito da incapacidade produziu efeitos em diversos aspectos do 
tratamento jurídico dispensado à infância e à adolescência pela legislação brasileira no âmbito da 
convivência familiar. À criança, por exemplo, passou a ser garantido o direito de ser ouvida e de ter a sua 
opinião devidamente considerada para fins de colocação em família substituta10. Assim como o 
adolescente passou a ter a prerrogativa de decidir sobre a conveniência ou não de ser colocado em 
guarda, tutela ou adoção, sendo que a autoridade judiciária, por expressa previsão legal, fica estritamente 
vinculada à posição pessoal manifestada em audiência11. Tais dispositivos derivam do princípio do 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento porque romperam com a ideia da 
incapacidade e instituíram a toda criança e adolescente os direitos à informação, à oitiva e à participação 
na definição das questões que lhes dizem respeito12.  

O segundo aspecto consequente do respeito à condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento está relacionado com o respeito aos vínculos, 
notadamente os de afeto, mas também os de natureza ambiental e material. Respeitar a pessoa em 
desenvolvimento significa, nesse contexto, respeitar os seus afetos, as suas dependências e tudo o que 
diz com a experiência e as circunstâncias dessa pessoa única e especial. Na existência de problemas, o 
dever de investir na qualificação dos vínculos existentes. Na hipótese de ruptura, o dever de perseguir o 
restabelecimento, pela reintegração. Esgotadas todas as possibilidades de manutenção ou de 
reintegração, a admissão da hipótese de colocação em família substituta.  

Nota-se, nesse sentido, que a preocupação de aprofundar o respeito aos 
vínculos foi a principal justificativa que orientou as modificações introduzidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente pela Lei Federal nº 12.010, de 03 de agosto de 2009. As alterações e os acréscimos 
conferiram, nesse particular, ainda maior instrumentalidade às medidas, principalmente as de acolhimento, 
consideradas como meios para a proteção dos vínculos familiares. Tal instrumentalidade alimenta-se, na 

                                                                                                                                                                                                      
Janeiro: Campus, 1992). 
10 Parágrafo 1º do artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente: Sempre que possível, a criança ou o adolescente será 
previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. 
11 Parágrafo 2º do artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente: Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será 
necessário seu consentimento, colhido em audiência. 
12 Nos termos do disposto nos incisos XI e XII do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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dinâmica dos movimentos de exercício das garantias, por três verbos nucleares: primeiro, manter; na 
impossibilidade, reintegrar; e, só por último, depois de esgotadas as possibilidades de manutenção ou 
reintegração, a admissão da hipótese de colocar em família substituta nas modalidades de guarda, tutela 
ou adoção. 

2.3. Princípio da prioridade absoluta 
A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança estabelece que o 

norte de todas as ações e determinações relativas a crianças e adolescentes deve fundar-se no melhor 

interesse13. O constituinte brasileiro de 1988 entendeu em apropriar o referido princípio como estratégia 
para diminuir os níveis de subjetividade e de discricionariedade próprias do sistema antecedente. E para 
escapar do estigma mais do que institucionalizado pelo menorismo, mudou de terminologia. Inseriu no 
caput do artigo 227 da Constituição Federal a expressão prioridade absoluta, a partir de então um dos 
primados reitores da apropriação brasileira da Doutrina da Proteção Integral, princípio regulamentado na 
forma do parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente14.  

Em decorrência, maior interesse não é mais aquele segundo a particular 
compreensão subjetiva da autoridade competente. Maior interesse é o interesse tutelado pela ordem 
jurídica, que se apresenta na forma de prioridade absoluta na tutela do direito humano fundamental de 
toda criança e adolescente15, sinônimo de primazia de receber proteção em quaisquer circunstâncias e na 
forma definida na lei. Para além, portanto, do entendimento particular ou do moralismo pessoal do decisor 

                                                           
13 “Todas as 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” (item 1 
do artigo 3º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança). 
14 O sentido ampliado do princípio é tratado com insistência pela doutrina, como, v.g., por: AMIN, Andréa Rodrigues. Princípios 
Orientadores do Direito da Criança e do Adolescente. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (Coord.). Curso de 
Direito da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 30/31. E também, como princípio de natureza 
garantista: BRUÑOL, Miguel Cillero. El Interes Superior Del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño. In: MÉNDEZ, Emilio Garcia et al (comp.). Infancia, Ley y Democracia en América Latina. 3ª edição. Bogotá, 
Colômbia: Temis, 2004, p. 77 e ss.  
15 Há autores que sustentam a sobrevivência do princípio do maior interesse e não distinguem maior interesse e prioridade 
absoluta. Como, por exemplo, Tânia Maria Pereira (PEREIRA, Tânia Maria. O Melhor Interesse da Criança: um debate 
interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2000). Antônio Cesar Lima da Fonseca também arrola o aludido princípio como um 
dos principais sobre os quais se assentam os direitos da criança e do adolescente. No entanto, ao justificar a diferença, assinala 
que o superior interesse tem assento na normativa internacional, enquanto que a prioridade absoluta é de ordem constitucional. 
No entanto, ao explicar o sentido de cada um dos dois princípios, não encontrou elementos para justificar a utilização dos 
termos com sentido distinto, ainda que não o tenha dito (FONSECA, Antônio Cesar Lima da. Direitos da Criança e do 
Adolescente. São Paulo: Atlas, 2011). 
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de plantão. O maior interesse sobrevive, no máximo, como critério de escolha das medidas de proteção16, 
em face das modificações produzidas no Estatuto pela Lei Federal nº 12.010, de 03 de agosto de 2009. 

A importância do princípio da prioridade absoluta reside não só no significado 
autoexplicativo da norma regulamentadora, mas especialmente pelo status constitucional conferido ao 
exercício dos instrumentos de exigibilidade. Os critérios de escolha saem, portanto, da seara dos juízos de 
conveniência e de oportunidade. Tampouco aceitam razões pautadas na percepção peculiar do aplicador 
da norma no caso concreto. Cuida-se de critério de escolha de natureza indeclinável e indisponível, que 
exige, inclusive, a convivência harmônica com os demais princípios da Doutrina da Proteção Integral. 

 
3. O direito à convivência familiar da criança e do adolescente e a 
configuração jurídica do sistema de proteção 

 Notadamente a partir do início do Século XX, gradativamente significativa 
parcela das questões relacionadas à proteção da pessoa menor de idade foi deslocada para as pautas do 
Poder Judiciário, com destaque para o tema da convivência familiar. Ou seja, a situação social e familiar 
do menor acabou virando problema de juiz. Nasceu, assim, a categoria jurídica do menor em situação 

irregular, expressão desde logo carregada de justificativas. E o menor sobreviveu no tempo, não só como 
sinônimo de pessoa incapaz de reger a sua vida e os seus bens, da tradição civilista, mas também como 
sinônimo de pessoa com menos idade vítima de violência, abandonada, transgressora das normas de 
conduta ou, de qualquer outra forma, socialmente prejudicada. Em resumo, aquela categoria de pessoas 
com menos idade ainda dependentes da família e que se encontravam na condição de desvalidos, dos 
sem-casa, sem-lar, sem-família, de abusados e marginalizados, ou, então, de transgressores. Na 
sucessão dos acontecimentos que influenciaram a organização das normas jurídicas e o exercício dos 
papeis de proteção pelo Estado, os conflitos em relação aos menores socialmente integrados 
permaneceram com lugar nos Juízos de Família. Para os demais, legislação específica e responsabilidade 
para especialistas, motivos para a criança dos Juizados de Menores. Nascia, assim, um novo ramo do 

                                                           
16 A Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, reinstalou o princípio como critério para a escolha das medidas (vide artigo 100, 
parágrafo único, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Trata-se de solução teratológica. Tudo porque, na 
explicação, tentou reafirmar a prioridade, ou seja, pretendeu conferir ao superior interesse sentido idêntico ao da prioridade 
absoluta, pelo que a escrita do princípio no texto da lei era desnecessária, em razão do disposto no parágrafo único do artigo 4º 
do Estatuto. E também porque o dispositivo acrescido é de duvidosa constitucionalidade, vez que no lugar de afirmar a primazia 
da tutela jurídica dos interesses e necessidades de crianças e adolescentes sobre os demais, mitiga os efeitos. Dizer que outros 
interesses, igualmente legítimos, também devem ser considerados no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso 
concreto, equivale a dizer que a prioridade deixou de ser absoluta, em evidente afronta ao mandamento constitucional. 
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Direito, o Direito do Menor, campo do Direito Público, estruturado de forma paralela ao Direito de Família, 
da tradição do Direito Privado.  
 Como característica sociológica do fenômeno, percebe-se que a organização e o 
funcionamento dos Juizados de Menores, ao contrário dos Juízos de Família, nunca corresponderam 
exatamente à tradição das estruturas do Poder Judiciário, ao menos no Brasil. A uma, pela concepção 
minimalista da matéria e pela falta de lide em muitas das situações designadas como da competência do 
Juizado. A duas, pela destinação privilegiada de recursos apenas para a criação e a manutenção de 
balcões destinados à formalização das intervenções. Nesse contexto, os Juizados de Menores, apesar de 
ocupar significativo espaço físico e recursos humanos e financeiros, habituaram-se a serem vistos como 
corpos estranhos às lides propriamente forenses17. Pela ausência da vocação para as teses propriamente 
jurídicas, passaram a ser reconhecidos como o lugar para o cuidado com os desvalidos e prejudicados 
sociais e para o cumprimento do compromisso de salvar a criança18. Em consequência, recomendava-se a 
investidura de pessoas com vocação, requisito com mais valor do que a qualificação técnico-jurídica. 
 As mazelas produzidas no campo social pela concepção menorista são bem 
conhecidas19. Só cabe a referência ao paradigma, à concepção com sede na Doutrina do Menor em 

Situação Irregular, como lembrança de um tempo que se deveria situar inteiramente no passado, já que 
restou substituído pelas disposições da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente de 1990. A constitucionalização da proteção dos direitos da criança e do adolescente e a sua 
regulamentação rompeu com o paradigma menorista e adotou concepção em que não se distinguem mais 
as pessoas menores de idade em razão da sua condição social, pois estão vedadas quaisquer formas de 
discriminação negativa. 

Como já referido, dentre os direitos humanos fundamentais de toda criança e 
adolescente está o direito à convivência familiar, na expressão literal, clara e precisa, do artigo 227, caput, 

                                                           
17 Testemunho da concepção revela a natureza da jurisdição, de caráter eminentemente administrativa. A competência de 
Segundo Grau, por exemplo, não raras vezes era do exercício do Conselho da Magistratura. 
18 Segundo, RIZZINI, a expressão ‘salvar a criança’ foi inspirada no discurso do final do século XIX em defesa da ideia de que o 
investimento na infância era uma forma de investir no futuro do país. A ideia tem origem no movimento denominado ‘save the 
children’, que proliferou na Europa e nos Estados Unidos (RIZZINI, Irene. O Século Perdido: Raízes Históricas das Políticas 
Públicas para a Infância no Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 116). Sobre a origem e os fundamentos desse movimento 
nos Estados Unidos: PLATT, Anthony M. Los ‘Salvadores Del Nino’ e la Invención de la Delinqüência. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores, 1982. 
19 As peculiaridades históricas do atendimento no contexto do Direito do Menor são explicadas com muita pertinência por 
MENDEZ (MENDEZ, Emílio Garcia. História da Criança como História do seu Controle. In: MENDEZ, Emilio Garcia e COSTA, 
Antônio Carlos Gomes da. Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 11/32). 
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da Constituição Federal20. A regulamentação da proteção do referido direito fundamental ocupa espaço 
destacado no Estatuto da Criança e do Adolescente21. Orienta-se, dentre outros, pelos seguintes 
princípios e valores: 1) igualdade jurídica dos filhos; 2) desvinculação das causas da perda ou da 
suspensão do poder familiar da falta ou da carência de recursos materiais; 3) prevalência da família 
natural sobre a substituta; 4) ampliação do conceito de família para além da comunidade formada pelos 
pais ou qualquer deles e seus descendentes, para incluir os parentes próximos com os quais a criança ou 
o adolescente conviva e mantenha vínculos de afinidade ou de afetividade; 5) colocação em família 
substituta, seja por guarda, tutela e adoção, somente depois de esgotadas as possibilidades de 
manutenção ou de reintegração na família natural; 6) prevalência do grau do parentesco e das relações de 
afinidade e de afetividade como critérios para a apreciação do pedido de colocação em família substituta; 
e, por fim, 7) regulamentação das modalidades de colocação em família substituta somente para situações 
excepcionais e sempre como meio de proteção direito à convivência familiar da criança e do 
adolescente22.  

Percebe-se, ainda, que a proteção do direito à convivência familiar ocupa lugar 
destacado no campo do sistema de proteção. O organograma do referido sistema é de singela descrição, 
pelo menos no que diz respeito ao papel do Estado. No eixo da tomada de providências23, tem o Estado, 
de um lado, o dever de atender cada uma das situações de vulnerabilidade e determinar as providências 
com vistas à superação da situação, isto é, garantir o direito violado pela via da verificação da situação e 
da aplicação de medidas de proteção24; de outro, o dever de criar e manter as estruturas para atender e 
aplicar as medidas e a regular oferta dos programas de atendimento para o cumprimento das medidas 
aplicadas. 

Ao exercer as suas obrigações, tem o Estado, entretanto, a obrigação de 
considerar a responsabilidade parental, pelo exercício da sua função de modo que os pais assumam os 

                                                           
20 Sobre aspectos relevantes do direito fundamental da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária: 
FACHINETTO, Neidemar José. O direito à convivência família e comunitária: contextualizando com as políticas públicas 
(in)existentes. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 
21 Matéria regulamentada nos artigos 19 a 52D do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
22 Artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente: A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o 
adotando e fundar-se em motivos legítimos. Ou seja, no lugar de dar um filho a quem não tem, o propósito do instituto passou a 
ser o de dar uma família a quem não tem.  
23 Sobre os três eixos do Sistema de Proteção, primário, secundário e terciário, vide SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio 
de Direito Penal Juvenil. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 64. 
24 O sentido jurídico das medidas do referido Sistema é referido por TAVARES, Patrícia Silveira. As Medidas de Proteção. In: 
MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (Coord). Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 4ª Edição. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 521/542. 
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seus deveres25. Percebe-se, dessa forma, que o proceder dos agentes do Estado não tem propriamente 
no cerne das suas ações o atendimento da criança e o adolescente, mas o atendimento da criança e do 
adolescente no contexto das respectivas relações familiares. Aliás, as medidas suscetíveis de serem 
aplicadas têm por finalidade primeira o fortalecimento e a qualificação dos vínculos de convivência familiar, 
para o que não importa se a aplicação da medida é da competência da autoridade judiciária, do Juiz da 
Infância e da Juventude ou do Juiz da Vara de Família, ou se é da competência da autoridade 
administrativa, no caso, de membro do Conselho Tutelar. Nessa hipótese, descabe perguntar pela 
condição social da criança e do adolescente e tampouco pelo lócus ou pela causa do conflito ou da 
dificuldade. Todas as crianças e adolescentes são merecedoras de idêntica proteção, independentemente 
da causa para o atendimento, da condição social, do lugar ou da autoridade em que exerce a competência 
protetora. 

Além dos princípios reitores da Doutrina da Proteção Integral, o sistema de 
proteção regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente alimenta-se de princípios 
complementares que orientam a interpretação das normas e o exercício das competências pelas 
autoridades investidas na obrigação de verificar a situação e aplicar as medidas. Trata-se de princípios de 
natureza derivada, porque dependentes e decorrentes dos princípios reitores, com quem devem estar em 
sintonia e em permanente diálogo. Para além dos critérios estritos dos artigos 99 e 100 do Estatuto, não 
há como deixar de destacar que os agentes do Estado que exercem os instrumentos de garantia do direito 
à convivência familiar da criança e do adolescente precisam pautar as suas condutas e ações com 
fundamento em princípios como os do respeito à legalidade, às formas de proceder e ao sentido estrito da 
competência jurisdicional; do respeito à privacidade, à intervenção precoce e mínima e à 
proporcionalidade e atualidade; e, por fim, do respeito à responsabilidade parental e familiar e à 
obrigatoriedade da informação, da oitiva e da participação. 

Nos limites das pretensões do presente ensaio, cabe destacar o princípio do 
respeito à obrigatoriedade da informação, da oitiva e da participação. Derivado de um dos princípios 
reitores da Doutrina da Proteção Integral, o do respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, e de um dos seus aspectos consequentes, o da superação do mito da incapacidade26, o 

                                                           
25 Artigo 100, inciso IX, do Estatuto da Criança e do Adolescente: responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de 
modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. 
26 Sobre o direito à participação no contexto do princípio da dignidade da pessoa humana, vide MELO, Eduardo Rezende. 
Crianças e Adolescentes em Situação de Rua: direitos humanos e justiça. São Paulo: Malheiros, 2011, p.41 e seguintes. 
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princípio tem previsão legal expressa27 e reza que crianças e adolescentes, respeitadas as suas 
condições pessoais, devem ser informados dos seus direitos, dos motivos e da forma de atendimento, 
assim como têm o direito de serem ouvidos e de participar da definição das medidas. Muda a 
concepção28. Já não mais uma infância e adolescência considerada como uma fase da vida que se 
caracteriza pela passividade, pela submissão e pelo silêncio em relação à palavra e a vontade do adulto, 
mas uma fase da vida em que a criança e o adolescente são sujeitos com voz ativa que pede para ser 
ouvida e ter a sua opinião devidamente considerada29. Por isso, o dever de ouvir a criança e levar em 
consideração a sua opinião. Por isso, da mesma forma, o adolescente deve ser ouvido e a sua opinião 
devidamente considerada, exceto em relação às medidas de colocação em família substituta, em que já 
não basta ser ouvido, a sua concordância em audiência perante a autoridade judiciária é condição para a 
decisão.  

Especificamente em relação ao direito à participação, nota-se que na versão 
original do Estatuto, o referido direito aparecia apenas incidentalmente em determinadas passagens30. 
Com o advento da Lei Federal nº. 12.010, de 03 de agosto de 2009, a participação passou a ser adotada 
como critério para a aplicação de todas as medidas31, dentre os quais a perda ou suspensão do poder 
familiar. Assim, crianças e adolescentes, por respeito à sua condição, não mais devem ser tratados como 
simples sujeitos das determinações dos adultos. Não é por capricho, por modismo do politicamente correto 
ou por invencionice do legislador, mas fundamentalmente por uma questão de respeito. A pessoa humana, 
pouco importa se criança, adolescente, jovem ou adulta, não deve ser reduzida à condição de mero sujeito 
das determinações dos agentes do Estado. A submissão, não raras vezes exercida com o emprego de 
mecanismos disciplinares ou de meios de coerção física ou moral, não prepara para o exercício da 
cidadania e tampouco para a convivência familiar e social responsável. No processo de socialização da 
criança e do adolescente, a gradativa participação na vida em comunidade, seja esta comunidade a família 

                                                           
27 Artigo 100, incisos XI e XII, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
28 Os fundamentos dessa mudança e a sua repercussão nas concepções normativas em outros países são retratados por 
RIZZINI (RIZZINI, Irene; TISDALL, Kay (org.). Participação infantil e juvenil: perspectivas internacionais. Rio de Janeiro: PUC-
Rio, 2012).  
29 Segundo MELO: ...é fundamental ter presente o quanto o reconhecimento da capacidade de ação por parte de crianças e 
adolescentes está limitado por toda uma estruturação histórica da concepção de autonomia e dos direitos subjetivos fundada 
em referenciais adultocêntricos, racionais, de que crianças e adolescentes não seriam detentores por completo... Por isso, não 
basta a afirmação de que se é sujeito de direitos. Precisa-se compreender de modo distinto como reconhecer as consequências 
jurídicas através da legitimação de participação social de crianças e adolescentes, pelo reconhecimento de suas competências 
sociais (MELO, Eduardo Rezende. Crianças e adolescentes em situação de rua: direitos humanos e justiça. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 46/47). 
30 Artigos 16, incisos II, V e VI, 28, parágrafo 1º, 53, inciso IV, e 186 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
31 Artigo 100, parágrafo único, inciso XII, combinado com o artigo 28, §1º e §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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natural ou a família ampliada, seja ela a escolar ou qualquer outra oportunidade de convivência no 
processo de socialização, está a melhor estratégia para impulsionar a consolidação da autonomia e da 
responsabilidade que se espera da pessoa adulta. 

 
4. A desconsideração dos princípios da Doutrina da Proteção Integral 

pela codificação civil 
 Apesar dos avanços da apropriação brasileira dos fundamentos da Doutrina da 
Proteção Integral, tanto em nível constitucional como infraconstitucional, a temática relacionada ao menor 

enquanto concepção fundada na Doutrina Situação Irregular continua com segura sobrevida na cultura 
jurídica brasileira. Notadamente na legislação civil. Ali, no livro das normas do Direito de Família do Código 
Civil, pouco, ou muito pouco, se avançou. Sequer mudou a linguagem. Crianças e adolescentes continuam 
nominadas de menores. As impropriedades, no entanto, vão além do aspecto meramente terminológico. A 
continuidade do uso do termo é apenas sintoma de concepção cujos efeitos impregnam a produção 
acadêmica, os manuais, a doutrina e a jurisprudência. A causa está em que a figura jurídica do menor e o 
principal princípio para a solução dos litígios que lhe dizem respeito, o princípio do melhor interesse, 
povoam corações e mentes. Sobrevive como concepção, notadamente na regulamentação da proteção da 
pessoa dos filhos e das relações entre pais e filhos. Uma concepção que se alimenta da discricionariedade 
e da subjetividade próprias do menorismo e que nomina expressamente a relação entre pais e filhos como 
relação de poder. Neste contexto, o menor continua reduzido a mero objeto das determinações e das 
disputas entre os adultos. As escolhas orientam-se por consequências filiadas ao retribucionismo clássico, 
à ideia fixa de que as ordens jurídicas devem ser ordens coativas32, instituidoras, nesta condição, de 
responsabilidades de natureza punitiva, geradoras, no âmbito das relações, de consequências meramente 
passivas. Desrespeita-se, outrossim, a criança e o adolescente na sua condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento, pois não se abandonou o status de incapacidade, tanto assim que inexistem indicativos 
de que as decisões a seu respeito deveriam considerar o direito à informação, à oitiva e à participação. 

                                                           
32“Uma outra característica comum às ordens sociais a que chamamos Direito é que elas são ordens coactivas, no sentido de 
que reagem contra as situações consideradas indesejáveis, por serem socialmente perniciosas... com um ato de coação, isto é 
com um mal [...], um mal que é aplicado ao destinatário mesmo contra a sua vontade, se necessário empregando até a força 
física – coativamente, portanto. Dizer-se que, com o ato coativo que funciona como sanção, se aplica um mal ao destinatário, 
significa que esta ato é normalmente recebido pelo destinatário como um mal... Neste sentido, as ordens sociais a que 
chamamos de Direito são ordens coativas da conduta humana” (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 4ª.ed. Coimbra: 
Armênio Amado, 1976, p. 60). 
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 Nas disposições dos artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, no capítulo destinado 
à proteção da pessoa dos filhos, não se percebe qualquer sintoma que permita entender que a norma 
considera a criança e o adolescente como sujeito do direito à convivência familiar ou que respeite a sua 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O título, por si só, já enuncia o propósito. A ideia diz 
com a proteção da pessoa do filho, em evidente descompasso com o preceito constitucional que 
determina a proteção da convivência familiar na qualidade de direito humano fundamental do filho. Mesmo 
que as impropriedades tenham sido reduzidas com a vigência das Leis nº 11.698, de 13 de julho de 2008, 
e nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014, iniciativas normativas que atribuíram nova redação aos citados 
dispositivos com o objetivo de reguardar o compartilhamento do exercício do atributo da guarda pelos pais 
que não vivem sob o mesmo teto, não há ali sequer sintoma que permita interpretar que os fundamentos 
dessas alterações normativas partiram da premissa de que crianças e adolescentes são sujeitos do direito 
à convivência familiar, direito público, subjetivo e de natureza indisponível. Muito pelo contrário. Ainda que, 
de regra, o exercício do atributo da guarda pelos pais que não convivam sob o mesmo teto tenha passado 
para o regime de compartilhamento, podem os pais decidir de forma contrária, assim como pode um dos 
pais declarar ao magistrado que não deseja o exercício. Trata-se de concepção adultocêntrica. A 
convivência com os pais é vista e nominada como um mero interesse do filho. Ou seja, o norte da 
elaboração normativa está orientado pela ideia de que o exercício da guarda por ambos os pais na 
separação é um direito dos pais, a quem pertence a discricionariedade de exercê-la ou não. Assim como a 
visita, um interesse legítimo dos pais, agora também estendido para os avós33.  
 Ora, pela perspectiva dos fundamentos da Doutrina da Proteção Integral, a 
convivência com os pais e com os parentes com quem a criança e o adolescente tenham vínculos de 
afinidade ou de afetividade, como os avós, os tios, os primos, é considerada um direito do filho. Em 
consequência, por óbvio, o exercício desse direito passou a ser dever dos pais. Poder-se-ia até admitir 
eventual dissídio sobre a forma do exercício desse dever, jamais a liberalidade do não exercício ou, como 
autoriza a norma, como forma de sancionar o descumprimento, a redução das prerrogativas atribuídas ao 
seu detentor34. Afinal, pela Proteção Integral, exercer a visita deveria ser prerrogativa ou dever dos pais, 
prerrogativa ou dever dos avós? A concepção civilista inverte a ordem constitucional. Pelo nominado 
dispositivo, a visita é prerrogativa escrita como prerrogativa dos adultos. Vale dizer, é possibilidade a ser 

                                                           
33 Vide parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil, na redação que lhe deu a Lei nº 12.398/2011. 
34 Parágrafo 4º do artigo 1.584 do Código Civil, na redação que lhe deu a Lei nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014. 
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exercida na conveniência do titular do interesse, no caso, dos pais, no lugar de obrigação inerente à 
garantia de direito do filho.  
 Se os descompassos com a concepção com sede da Doutrina da Proteção 
Integral são perfeitamente identificáveis nas disposições do Código Civil sobre a proteção da pessoa dos 
filhos, não é diferente em outras passagens das normas do Direito de Família. Nesse sentido, haveria 
como atribuir pertinência jurídica constitucional, por exemplo, à prevalência da proteção de que trata artigo 
1.61135 frente aos princípios da igualdade jurídica dos filhos e da prioridade absoluta?  
 Também estão na contramão dos princípios doutrinários e da configuração 
constitucional do direito à convivência familiar da criança e do adolescente, em diversos dos seus 
aspectos, as normas relacionadas à regulamentação do poder familiar. Além da manutenção de 
terminologia que insiste em considerar as relações entre pais e filhos como relações de poder36, nenhum 
outro conjunto de dispositivos da normativa nacional escancara, com tanta clareza e esmero, a 
sobrevivência da tradição segregacional, dos oriundos da casa-grande daqueles com origem na senzala37, 
do que o artigo 1.634 do Código Civil, mesmo com o texto que lhe deu a Lei nº 13.058, de 22 de dezembro 
de 2014. No rol de atributos ali expostos, é de se perguntar se não haveria outros interesses mais 
significativos para as relações entre pais e filhos dos grupos sociais populares a serem tutelados do que 
os de conceder ou negar consentimento para casar, para mudar de residência ou para viajar ao exterior38?  
 Os resquícios da sobrevivência da concepção menorista oferta-se de modo 
ainda mais contundente nas disposições específicas do capítulo do poder familiar do Código Civil sobre 
suspensão ou extinção do poder familiar39. Tudo porque a conformidade normativa dialoga exclusivamente 
com a tradição retributiva. Ou seja, o mecanismo de cogência com vistas ao cumprimento da obrigação é 
a ameaça de punição, no caso, a ameaça da suspensão ou da perda do poder familiar. A mensagem é 
direta, precisa e clara: “pai, cumpra a tua obrigação, senão perderás o direito sobre o teu filho”. Nenhuma 

                                                           
35 Artigo 1.611 do Código Civil: o filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar 
conjugal sem o consentimento do outro. 
36 O termo poder familiar vem sendo gradativamente substituído, na legislação brasileira, pelo termo autoridade parental, termo 
inspirado na legislação francesa e utilizado no Brasil, pela primeira vez, pela chamada Lei de Alienação Parental (vide parágrafo 
3º do artigo 2° da Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010). Leis posteriores, no entanto, como as Leis nº 12.962, de 08 de abril 
de 2014, e nº 13.053, de 22 de dezembro de 2014, voltaram a utilizar o termo na forma do Código Civil de 2002. 
37 Sobre o fenômeno, vide FREITAS, Marcos Cezar de. História da infância no pensamento social brasileiro. Ou, fugindo de 
Gilberto Freyre pelas mãos de Mário de Andrade. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). História Social da Infância no Brasil. 
São Paulo: Cortez Editora, 2001, p. 251/268. 
38 As peculiaridades da organização das formas familiares e dos cuidados com a criança nos grupos populares foram estudadas 
por FONSECA (FONSECA, Cláudia. Família, fofoca e honra: etnografia de relações de gênero e violência em grupos populares. 
2ª Ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004). 
39 Artigos 1.635 a 1638 do Código Civil. 
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exceção, nenhuma ressalva, nenhuma possibilidade de escusa, nenhuma alternativa, sequer na hipótese 
da impossibilidade material. Ou na hipótese em que, apesar da ofensa, ou até mesmo da gravidade da 
ofensa, a ruptura vem de encontro à proteção do direito à convivência familiar do filho ou não considera a 
sua opinião ou a sua vontade. Tampouco presenta-se a ideia, nem como lembrança, que o investimento 
poderia ser na verificação das causas da desatenção e no esgotamento das possibilidades da superação 
das causas com vistas à manutenção dos vínculos ou com vistas à qualificação dos vínculos existentes. O 
objetivo é outro, escrito em forma de proteção reclamada pela segurança do menor e seus haveres40. A 
mensagem não é outra senão aquela de que o castigo é o remédio para resolver problemas nas relações 
entre pais e filhos. Aliás, a sanção como remédio está muito bem evidenciada na redação do parágrafo 
único do artigo 1.637 do Código Civil41, somente minimizado pela sua revogação tácita, pela adição do 
parágrafo segundo ao artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente42, pela redação que lhe deu a Lei 
nº. 12.962, de 08 de abril de 201443. 
 Mesmo inovações normativas mais recentes utilizam a solução retributiva com o 
propósito de resolver conflitos entre os pais em relação ao exercício dos seus deveres com os filhos, do 
que é exemplo a comemorada Lei de Alienação Parental44. Meritória em diversos dos seus aspectos, nota-
se, no entanto, à exceção da possibilidade de determinar acompanhamento psicológico e ou 
biopsicossocial, que todas as demais medidas previstas nos incisos do artigo 6º do mencionado diploma 
legal investem na solução retributiva, na estratégia da compensação, da substituição ou da suspensão do 
exercício da autoridade parental. Ou seja, em proteção do direito à convivência do filho com ambos os 
pais, a solução protetiva prevê a punição do agente violador ou investe na estratégia da ameaça da 
ruptura. Qual o problema? Ora, se a convivência é direito do filho, como reduzir as oportunidades de 
convivência como estratégia primeira e única para resolver conflito em relação ao exercício do dever? 

                                                           
40 Artigo 1.637, caput, do Código Civil: Se o pai, ou a mãe, abusar da sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 
arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça 
reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.  
41 Artigo 1637, parágrafo único, do Código Civil: Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe 
condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 
42 Artigo 23, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente: A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a 
destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio 
filho ou filha. 
43 Acerca de tais descompassos vale a mesma crítica feita por VENOSA ao tratamento dispensado ao direito hereditário do 
cônjuge e do companheiro no Código Civil de 2002, identificado como “uma verdadeira tragédia, um desprestígio e um 
desrespeito para o nosso meio jurídico e a sociedade, tamanhas são as impropriedades que desembocam em perplexidades 
interpretativas. Melhor seria que fosse, nesse aspecto, totalmente reescrito e que se apagasse o que foi feito, como uma 
mancha na cultura jurídica nacional....”(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito das Sucessões. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 129).  
44 Lei n° 12.318, de 26 de agosto de 2010. 



129 
 

 
Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.112 a 136, julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

Para que outras soluções pudessem prevalecer, sequer teria sido necessário inovar. Bastaria ao legislador 
ter feito remissão às medidas dos artigos 101 e 129, à infração administrativa do artigo 249 e aos critérios 
de aplicação dos artigos 99 e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 Quais são as razões para a existência, no direito positivo brasileiro, de duas 
tendências normativas para a proteção do mesmo interesse? Qual é a genealogia dos desencontros? Por 
que a propositura e a revisão das normas jurídicas são orientadas por movimentos aparentemente 
opostos, pela turma do Direito de Família, de um lado, e, de outro, pela turma do Direito da Criança e do 
Adolescente? Sem a pretensão de responder a tais questionamentos, percebe-se que o caminho do 
encontro passa obrigatoriamente pelo acerto dos princípios e fundamentos. Antes de conflito de normas, o 
conflito é de concepção. Uma das alternativas é retroceder de concepção e, em consequência, revogar as 
disposições do artigo 227, caput, da Constituição Federal. A outra? A superação do paradigma encravado, 
em imagem e semelhança, no modelo sociopenal, que não se sente incomodado pela ausência de 
garantias jurídicas em proteção de direitos humanos fundamentais. Uma concepção, na melhor das 
hipóteses, que “reconhece a criança como objeto de compaixão, mas nunca como indivíduo detentor de 

direitos”45. 
 
5. A proteção do direito à convivência familiar no Estatuto das Famílias 

como oportunidade para a harmonização 
Iniciativas normativas em busca de uma maior compatibilização das normas da 

legislação ordinária com os preceitos constitucionais de proteção do direito à convivência familiar da 
criança e do adolescente não são de hoje. Nesse sentido, merecem destaque as referências já citadas, a 
Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008, que alterou a redação dos artigos 1.583 e 1584 do Código Civil, 
para instituir e disciplinar a guarda compartilhada; a Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, que alterou o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e qualificou as normas em proteção do direito à convivência familiar 
a partir de significativas mudanças no sistema de proteção, notadamente no que diz respeito às medidas 
de acolhimento e de colocação em família substituta, devolvendo, inclusive, ao referido diploma legal, a 
integralidade das disposições sobre a adoção; a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, que dispôs sobre 
a alienação parental, com a criação de sistema de medidas em paralelo às medidas já existentes no 
Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, de alteração do Estatuto 

                                                           
45 MENDEZ, Emílio Garcia. História da Criança como História do seu Controle. In: MENDEZ, Emilio Garcia e COSTA, Antônio 
Carlos Gomes da. Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 23. 
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da Criança e do Adolescente e que regulamentou o direito da criança e do adolescente de serem 
educados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel e degradante; e, finalmente, a Lei nº 13.058, 
de 22 de dezembro de 2014, com novas alterações dos artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código 
Civil, para aprimorar ainda mais o exercício da guarda compartilhada. Tais formulações, aparentemente, 
caminham em sintonia e lado a lado. No entanto, a olhos vistos estão contaminadas por concepções que 
não dialogam entre si.  

Os avanços não estão finalizados. Em paralelo a iniciativa da Câmara dos 
Deputados46, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 470/2013, de autoria da Senadora Lídice da 
Mata e que dispõe sobre o Estatuto das Famílias, iniciativa apoiada pelo Instituto Brasileiro de Direito de 
Família, segundo manifesto subscrito por renomado grupo de juristas e apresentado no IX Congresso 
Brasileiro de Direito de Família, encerrado em 22 de novembro de 201347. Verte-se como prematura 
qualquer análise conclusiva sobre o mérito da iniciativa. No entanto, está evidente a consolidação dos 
avanços já consagrados pela doutrina e pela jurisprudência no âmbito das relações familiares, como o 
reconhecimento e a proteção jurídica das diversas manifestações de afeto, seja no campo das entidades 
familiares, seja em relação à filiação e ao parentesco. No entanto, também são visíveis, desde logo, a 
ausência de maior empenho no sentido de harmonizar os dois sistemas, o de proteção do direito à 
convivência familiar como direito humano fundamental da criança e do adolescente de que trata o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e a proteção do direito à família, direito fundamental de todos, nos termos do 
projeto em tramitação.  

Pela proposta, os descompassos permanecem, continuam vivos e gritam as 
contradições. A uma, porque a convivência familiar, no lugar de direito humano fundamental de toda 
criança e adolescente, passa para a condição de mero princípio para a interpretação e aplicação das 
normas do Estatuto das Famílias. A duas, pela institucionalização, por expressa previsão, o princípio do 
melhor interesse48, uma solução com visíveis sintomas neomenoristas49, porque reforma as autorizações 
no caso concreto sem qualquer limite à percepção subjetiva e discricionária da autoridade competente. A 

                                                           
46 Projeto de Lei nº 2.285/2007, posteriormente apensado ao Projeto de Lei nº 674/2007. 
47 O Manifesto, sob o título Estatuto das Famílias corrige enganos e injustiças, está disponível em 
http://www.conjur.com.br/2013-nov-27/estatuto-familias-corrige-enganos-exclusoes-injusticas-desrespeitos. Acesso em 02.2015. 
48 Vide, v.g., a expressão nos artigos 5º, inciso VII, 89, 97, 98, 101, §1º, 106, § único, 133, 247, § único, da Projeto de Lei.  
49 Expressão cunhada por Emílio Garcia Mendez e que nomina a posição daqueles que sob o manto da Doutrina da Proteção 
Integral convivem com a subjetividade e discricionariedade próprias do paradigma superado: “El concepto de ‘neomenorismo’ 
designa a la posición asumida por aquellos que, en general habiendo participado del processo de derogación de la viejas leyes 
de menores y de su sustitución por leyes baseadas en la doctrina de la protección integral, pretenden hoy un uso tutelar e 

http://www.conjur.com.br/2013-nov-27/estatuto-familias-corrige-enganos-exclusoes-injusticas-desrespeitos
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três, pela manutenção de rol de medidas em paralelo às medidas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente para as situações de alienação parental, em ratificação dos equívocos da Lei nº 12.318, de 
26 de agosto de 2010. Quatro, pela manutenção da competência para dirimir os conflitos do Estatuto das 
Famílias nas Varas de Família, em consagração da desfuncionalidade introduzida com a vigência do 
parágrafo único do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a grave consequência de que 
os litígios acerca do exercício dos deveres em proteção do direito à convivência familiar das crianças e 
adolescentes socialmente integrados pertencem à Vara de Família; para os demais, a competência é das 
Varas da Infância e da Juventude, em evidente afronta à vedação constitucional de qualquer forma de 
discriminação negativa, aqui, com a odiosa face de discriminação pela condição social da família. E, por 
último, pelo avanço inexpressivo em garantia do direito à informação, oitiva e participação, questão 
resolvida através de enunciado singelo, de que o filho tem o direito de ser ouvido nos limites do seu 
discernimento e na medida de seu processo educacional. Trata-se de critério subjetivo, de avaliação caso 
a caso e por critérios de conveniência e oportunidade, forma incompatível com o respeito à condição 
peculiar de pessoas em desenvolvimento e com o direito da criança de ser informada, de ser ouvida e de 
ver a sua opinião levada em consideração; assim como com o direito do adolescente, não só de ser 
informado e de ser ouvido, mas de ver a decisão sobre as medidas em face da sua convivência familiar 
obrigatoriamente orientada pela sua opinião. 

Por fim, apesar de recomendar ao proceder judicial a prévia ouvida de equipe 
multidisciplinar e a utilização de meios autocompositivos para a solução dos litígios, como a conciliação e 
a mediação, não se percebe qualquer sintoma de que a criança e o adolescente devam ser incluídos em 
face da utilização dessas formas de buscar a solução. Também não há previsão de que os demais 
partícipes da família ampliada devam participar. Os avanços são acanhados. Afirmar que as disposições 
sobre as relações familiares devam ser interpretadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana e 
conduzidas pela valorização da solidariedade, da responsabilidade, do afeto e da busca da felicidade e do 
bem-estar, sem oferecer outras estratégias de atendimento, notadamente aos agentes do Estado, equivale 
a negar sentido aos fundamentos anunciados. Se família é lugar de ajuda, de cuidado, de proteção, o 
lugar para aprender a ser, conhecer, conviver e fazer, por que a proposta não conseguiu avançar na 
propositura de exigências para que o exercício de tais funções efetivamente pudessem ser estimuladas? 

                                                                                                                                                                                                      
discrecional de la legislación garantista”. MENDEZ, Emílio Garcia (org.). Adolescentes y Responsabilidad Penal. Buenos Aires: 
Ad-Hoc, 2001, p. 22. 
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Apesar da existência de vasta literatura sobre a temática50, inexiste, no Brasil, 
norma expressa que autorize a utilização de outras formas de proceder em face dos conflitos familiares, 
como a possibilidade da aproximação aos princípios, fundamentos e formas de proceder dos métodos de 
transformação dos conflitos, como as práticas circulares e restaurativas. Um olhar mais atento para os 
experimentos de outras tradições poderia contribuir para a modificação da intervenção pautada no arbítrio, 
na legitimação do uso de meios de força ou em soluções orientadas exclusivamente pelo paradigma 
retributivo. Nesse sentido, por exemplo, a Nova Zelândia aprovou em 1989 uma nova lei para as crianças 
e jovens e suas famílias que impactou não só o serviço social, mas todas as áreas relacionadas, dentre as 
quais as práticas do Sistema de Justiça. Há referências no sentido de que a nova lei operou uma 
revolução silenciosa. Ou seja, a lei instituiu aos agentes do Estado, antes de determinar as providências 
usuais, de castigo, de ruptura ou afastamento, a obrigação de conceder às famílias cujos membros 
corriam risco no plano da convivência o direito de fazer reuniões e de desenvolver um plano alternativo às 
possíveis providências oficiais. A forma de proceder para viabilizar a oportunidade, a normativa local 
denominou de “conferência do grupo familiar”, forma encontrada para institucionalizar o “tempo particular 

da família”, ou o “tempo a sós com a família”, tempo organizado com o uso de metodologias em que se 
permite aos pais, aos filhos, aos membros da família ampliada, aos amigos e a outras pessoas com 
vínculos com o grupo familiar em pauta, a possibilidade de entender as razões do conflito ou da dificuldade 
                                                           
50 Nesse sentido, só para exemplificar: AGUIAR, Carla Zamith Boin. Mediação e Justiça Restaurativa: a humanização do 
sistema processual como forma de realização dos princípios constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2009; AMSTUTZ, 
Lorraine Stutzman; MULLET, Judy H. Disciplina restaurativa nas escolas: responsabilidade e ambientes de cuidado mútuo. 
Tradução: Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2012; BOHM, David. Diálogo: comunicação e redes de convivência. 
Tradução: Humberto Mariotti. São Paulo: Palas Athena, 2005; BRANCHER, Leoberto e SILVA, Susiâni (Org.) Justiça para o 
Século 21: semeando justiça e pacificando violências, três anos de experiência em Justiça Restaurativa na Capital Gaúcha. 
Porto Alegre: Nova Prova, 2008; FAUNE, Jean-Philippe. Educar sem Punições nem Recompensas. Tradução de Stephania 
Matousek. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008; GALTUNG, Johan. Transcender e transformar: uma introdução ao trabalho de conflitos. 
Tradução de Antonio Carlos da Silva Rosa. São Paulo: Palas Athena, 2006; JARES, Xesús R. Educar para a paz em tempos 
difíceis. Tradução de Elizabete de Moraes Santana. São Paulo: Palas Athena, 2007; KONZEN, Afonso Armando. Justiça 
Restaurativa e Ato Infracional: desvelando sentidos no itinerário da Alteridade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; 
LEDERACH, John Paul. Transformação de Conflitos. Tradução: Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2012; MATURANA, 
Humberto R.; VERDEN-ZÖLLER, Gerda. Amar e Brincar: fundamentos esquecidos do humano. Tradução: Humberto Mariotti e 
Lia Diskin. São Paulo: Palas Athena, 2006; MULLER, Jean-Marie. O Princípio da Não-Violência. Tradução de Inês Polegato. 
São Paulo: Palas Athena, 2007; PRANIS, Kay. Processos Circulares: teoria e prática. Tradução: Tônia Van Acker. São Paulo: 
Palas Athena, 2010; ROSENBERG, Marshall B. Comunicação Não-Violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais 
e profissionais. Tradução de Mário Vilela. São Paulo: Agora, 2006; SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa e 
paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009; SILVA, Maria Coeli Nobre da. Justiça de Proximidade (restorative justice): instrumento 
de proteção dos direitos humanos para a vítima. Curitiba: Juruá, 2009; SLAKMON, Catherine; DE VITTO, Renato Campos Pinto; 
PINTO, Renato Sócrates Gomes (orgs). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça, Programa de Reforma do Poder 
Judiciário e PNUD, 2005.  SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (orgs.). Novas Direções na 
Governança da Justiça e da Segurança. Brasília: Ministério da Justiça, 2006. VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de 
Conflitos e Práticas Restaurativas. São Paulo: Método, 2008; ZEHR, Howard. Trocando as Lentes. Tradução de Tônia Van 
Ecker. São Paulo: Palas Athena, 2008. 
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e de propor os encaminhamentos em conformidade com a realidade e a possibilidade de assumir 
compromissos de cada participe51.  

Mesmo no Brasil, há experiências consolidadas para demonstrar a perda de 
sentido do proceder dos agentes do Estado em conformidade com o modelo intervencionista, autoritário, 
com o uso de meios de força ou alinhado unicamente com estratégias centradas na concepção retributiva. 
Nesse campo, a proposta do Estatuto das Famílias, apesar dos seus méritos e da consagração de 
conquistas em diversos aspectos, está deixando de exercer uma das funções do processo normativo, a de 
impulsionar as mudanças no lugar de esperar passivamente pela mobilização da sociedade.  

As lideranças do Direito das Famílias e do Direito da Criança e do Adolescente 
poderiam, nesse contexto, construir uma pauta positiva em seus fóruns de interlocução. Se sobrevivem 
impossibilidades, por questões ideológicas ou de natureza corporativa, para construir consensos, tal 
interlocução poderia servir, ao menos, para cumprir uma das exigências dos sistemas normativos, 
lembrada com insistência por MENDEZ: “Una (nueva) ley no constituye jamás um instrumento mágico. 

Además, nos hemos cansado de repetir que uma (buena) ley no es condición suficiente para nada aunque 

sea condición imprescindible para todo”52. 
 

6. Conclusão 
Pensar a proteção do direito à convivência familiar da criança e do adolescente 

desde os princípios da Doutrina da Proteção Integral significa repensar o existente e pensar em 
perspectiva, o que não dispensa o diálogo com a realidade. No entanto, especificamente no âmbito do 
sistema de proteção, o respeito aos princípios está na base da efetiva possibilidade do cumprimento das 
promessas da ordem jurídica constitucional. Ali não há mais espaços para o arbitrário, para a omissão ou 
sequer para a tolerância. E é nas escolhas constitucionais que os descompassos podem encontrar o seu 
norte de superação.  

Nessas circunstâncias, a natureza jurídica conferida à proteção das 
necessidades e interesses de toda criança e adolescente na ordem constitucional oferece a brecha 
axiológica para dirigir os avanços no momento em que as estruturas ainda a serviço dos valores do 
                                                           
51 “Nunca, na história do estado intervencionista moderno, um governo demonstrou tanto respeito pelos direitos e pelos 
potenciais poderes das famílias”. Afirmação e informações sobre o sentido da inovação, em SMULL, Elizabeth; WACHTEL, 
Joshua; WACHTEL, Ted. O Poder da Família: engajando-se e colaborando com as famílias. Bethlehem, EUA: Instituto 
Internacional de Práticas Restaurativas, 2010, p.7. 
52 MENDEZ, Emílio Garcia. Hijos e entenados. In: MENDEZ, Emílio Garcia (Org). Protección Interal de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. Buenos Aires, Del Puento, 2006, p. IV. 
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paradigma antecedente falecem por falta de justificação. A construção da agenda legislativa precisa 
perseguir o acertado como mandamento constitucional, para além, portanto, da percepção peculiar ou de 
grupos ou áreas de interesse. Trata-se da construção de regime jurídico em que qualquer avanço só terá 
sentido se respeitada a prioridade absoluta da proteção dos direitos humanos fundamentais da criança e 
do adolescente, dentre os quais o direito à convivência familiar. 
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OS DIREITOS DOS ADOLESCENTES NO SISTEMA CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRO 
 
 

Resumo: A constitucionalização dos direitos dos adolescentes brasileiros, desde um 
enfoque histórico, consiste em uma mudança normativa, que se propõe à superação 
do modelo de tratamento jurídico deste público, em vigor até o final do século XX. 
É o reconhecimento normativo da condição peculiar de tais pessoas, enquanto 
sujeitos de direitos e de dignidade. São os adultos: Estado, família e sociedade, no 
desempenho de seus papéis sociais, que devem viabilizar as condições objetivas para 
que cresçam e desenvolvam potencialidades. Os adolescentes são titulares de 
direitos e de obrigações, ou responsabilidades, que são graduais ao seu estágio de 
desenvolvimento. Seus direitos, interdependentes, têm eficácia horizontal, pois é 
dever da família e da sociedade sua efetivação. E eficácia vertical, visto que cabe ao 
Estado o dever prestacional de políticas públicas e o dever de omissão, ou de 
obrigação negativa, frente à limitação de intervenção na vida e na família das 
pessoas. 
 
 
Palavras-chave: adolescentes, constituição, direitos fundamentais, reconhecimento 
 

 
Abstract: The constitutionalization of rights of Brazilian adolescents from a historical 
approach, consisting of a normative change, which aims at overcoming the legal 
treatment of this model public in force until the end of the twentieth century. It is the 
legal recognition of the peculiar condition of such people, as subjects of rights and 
dignity. They are adults: State, family and society, in the performance of their social 
roles, which should make possible the objective conditions for them to grow and 
develop potential. Teenagers are holders of rights and obligations, or responsibilities 
that are incremental to its stage of development. Your rights, interdependent, have 
effective horizontal because it is the duty of the family and society be effective. And 
effectiveness vertical, since the State has the duty prestacional public policy and duty 
of omission, or negative obligation, due to the limited intervention in the life and 
family of people. 
  
 
 
Keywords: adolescents, constitution, fundamental rights, recognition 
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  Se trata ahora de contraponer los conceptos de igualdad y desigualdad. En este nivel 

abandonamos  (…) el esfuerzo tendente a potenciar la igualdad, la cual 
conceptualmente no se opone a “diferencia”, si no la desigualdad. En esta sede ya no 
hablamos de ausencia de discriminación de las ciudadanas y ciudadanos ante la ley, 
si no de las diferentes condiciones sociales, económicas y culturales que hacen que 
unos tengan menos capacidades para actuar que otros.(…)( HERRERA FLORES, 
2010, p. 116) 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ausência de reconhecimento pleno dos adolescentes e de seus direitos por parte do 

Estado dá-se em estreita relação com a concepção social que se tenha sobre os sujeitos titulares 

de tais direitos. De outra parte, a frágil produção doutrinária sobre a dogmática jurídica destinada 

ao público em questão também reflete o estágio de reconhecimento logrado ao longo da história 

recente da produção jurídica sobre o tema. Sendo assim, ganha importância a descrição e 

conceituação dos direitos de crianças e adolescentes, positivados no ordenamento jurídico 

brasileiro, enquanto estratégia instrumental na evolução da aplicação desses em conformidade 

com as necessidades sociais. 

A Constituição Federal Brasileira reconhece a especificidade dos sujeitos de direitos. 

Tem como objetivo a redução de desigualdades e o respeito à equidade ou às diferenças, 

propósitos que concretizam a opção pelo projeto de sociedade expresso no texto constitucional 

de um Estado Democrático de Direito de caráter horizontalizado. No que se refere aos direitos 

das crianças e adolescentes, o texto constitucional buscou sua fundamentação no princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, incorporando ainda diretrizes dos Direitos Humanos no plano 

internacional, especificamente, seguindo os caminhos traçados na elaboração da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança. 

A constitucionalização dos direitos de crianças e adolescentes brasileiros, 

compreendida desde um enfoque histórico, representou uma importante mudança normativa na 

medida em que se propõe a superação de um modelo de tratamento jurídico da infância e 

juventude, que vigorava até o final do século XX na maioria dos países ocidentais. Assim, a nova 

normatividade superou a antiga “doutrina da situação irregular”, uma vez que fez opção pela 

“Doutrina da Proteção Integral”, base valorativa que fundamenta os direitos infantojuvenis no 

plano internacional. 



140 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.137 a 156, julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

 

Considerando o conjunto normativo descrito, vê-se que os direitos dos adolescentes 

positivados no ordenamento jurídico brasileiro não encontram grandes limites para eficácia 

normativa. De outra parte, a realidade da adolescência em questão ainda não reflete tal 

normatividade, ou seja, longe se está de considerar-se atingidos os objetivos programáticos 

adotados pelo Brasil. Vê-se, portanto, que o limite de efetividade está para além da norma, 

encontra-se no plano social. Talvez esse limite esteja no campo das dificuldades de 

reconhecimento, em especial da condição peculiar de desenvolvimento dos respectivos sujeitos, 

portanto, de sua especificidade e diferença, em relação à coletividade social. Assim, a proposta 

deste artigo está em problematizar a realidade normativa, refleti-la e confrontá-la, desde o olhar 

crítico de sua contextualização social. 

 

2.  DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA, ENQUANTO 

FUNDAMENTO NORMATIVO  

A Constituição Federal Brasileira, assim como a maioria das constituições dos países 

ocidentais identificados com o constitucionalismo contemporâneo, reconhece a especificidade 

dos diferentes sujeitos de direitos. Entre seus objetivos está a redução de desigualdades, mas, 

sobretudo, o respeito à equidade ou às diferenças que constituem a realidade social, enquanto 

expressão de origem, raça, sexo, cor e idade. Assim, o projeto de sociedade expresso na 

Constituição afirma a opção por um Estado Democrático de Direito de caráter horizontalizado, 

com ênfase na redução de desigualdades, desde o reconhecimento das diferenças e 

especificidades. 

No que se refere aos direitos das crianças e adolescentes, o texto constitucional buscou 

sua fundamentação no princípio da Dignidade da Pessoa Humana, mas incorporou também 

diretrizes dos Direitos Humanos no plano internacional, especificamente, seguindo os caminhos 

traçados na elaboração da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 

No contexto latino-americano, a partir do início da década de oitenta do século passado, 

começou a difundir-se o processo de discussão da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança. Observou-se, de modo particular, a atuação e a influência dos movimentos sociais 

emergentes na construção de textos jurídicos da área dos direitos da infância. Na situação 

específica do Brasil, tal movimento coincidiu com os debates que antecederam a convocação da 

Assembleia Nacional Constituinte e que prosseguiram durante a elaboração da Constituição. 

Assim, a situação das crianças e dos adolescentes foi um dos temas das lutas populares por 

assegurar a positivação de direitosi. 



141 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.137 a 156, julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

Toda essa mudança legislativa somente pode ser compreendida desde a perspectiva 

histórica, na medida em que representou a superação de um modelo de tratamento jurídico da 

infância e juventude, que já vigorava há cerca de um século na maioria dos países ocidentais. 

Trata-se das “legislações de menores”, fundamentadas na “doutrina da situação irregular” - como 

ficou conhecida na América Latina -, que se caracterizava pela legitimação jurídica da 

intervenção estatal discricional. Entre o final do Século XIX e quase final do século XX, as 

legislações fundadas nesses preceitos doutrinários foram a manifestação objetiva do pensamento 

considerado avançado em relação à situação anteriorii. Assim, em um período não superior a 

vinte anos, todas as leis latino-americanas adotavam a concepção tutelar, tendo por objetivo 

central o “sequestro social” de todos aqueles em “situação irregular”, também do ponto de vista 

jurídico. 

O enfoque principal da referida doutrina estava em legitimar a potencial atuação judicial 

indiscriminada sobre crianças e adolescentes em situação de dificuldade. Tendo como foco o 

“menor em situação irregular”, deixava-se de considerar as deficiências das políticas sociais, 

optando-se por soluções individuais que privilegiavam a institucionalização (MÉNDEZ, 1996, p. 

88-96). Em nome dessa compreensão individualista, biologista, o juiz aplicava a lei de menores 

sempre a partir de uma justificação positiva, a qual transitava entre o dilema de satisfazer um 

discurso assistencialista e uma necessidade de controle social. 

A partir da contribuição de Mary Beloff, podem-se resumir as características da “doutrina 

da situação irregular”: 

As crianças e os jovens eram considerados como objetos de proteção, tratados a partir de 

sua incapacidade. As leis não eram para toda infância e adolescência, mas para uma categoria 

específica, denominada de “menores”. Para designa-los eram utilizadas figuras jurídicas em 

aberto, como “menores em situação irregular”, em “perigo moral ou material”, “em situação de 

risco”, ou “em circunstâncias especialmente difíceis”. Ainda, prossegue a autora, configurava-se 

do  ponto de vista normativo uma distinção entre as crianças e aqueles em “situação irregular”, 

entre crianças e menores, de sorte que as eventuais questões relativas àquelas eram de 

competência do Direito de Família e desses dos Juizados de Menores. As condições em que se 

encontravam individualmente convertiam as crianças e adolescentes em “menores em situação 

irregular” e, por isso, objeto de uma intervenção estatal coercitiva, tanto em relação a eles como 

em suas famílias (BELLOFF, 1999, p. 13-15). 

Diante do conceito de incapacidade, a opinião da criança fazia-se irrelevante e a 

“proteção” estatal frequentemente violava ou restringia direitos, na medida em que não era 

concebida desde a perspectiva dos Direitos Fundamentais. O juiz de menores não era uma 
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autoridade de quem se esperava uma atuação tipicamente judicial, deveria identificar-se com um 

“bom pai de família”, em sua missão de encarregado do “patronato” do Estado sobre esses 

“menores em situação de risco ou perigo moral ou material”. Disso resulta que o juiz de menores 

não estava limitado pela lei e tinha faculdades ilimitadas e onipotentes de disposição e 

intervenção sobre a família e a criança, com amplo poder discricionário (BELLOFF, 1999, p.15). 

De outra parte, não havia distinção em relação ao tratamento das políticas sociais e de 

assistência destinadas às crianças e adolescentes que cometiam delitos ou outros, em situação 

geral de pobreza. Tratava-se, conforme a autora, de “sequestro e judicialização dos problemas 

sociais”. Como consequência, desconheciam-se todas as garantias reconhecidas pelos diferentes 

sistemas jurídicos no Estado de Direito e a medida por excelência adotada pelos Juizados de 

Menores, tanto para os infratores da lei penal quanto para as “vítimas” ou “protegidos”, era a 

privação de liberdade, sendo esta imposta por tempo indeterminado, não sendo aplicada em 

decorrência de qualquer processo judicial que respeitasse garantias individuais (BELLOFF, 1999, 

p.16). 

Em síntese, pode-se dizer que, segundo as legislações fundamentadas na doutrina da 

situação irregular, a centralização do poder de decisão estava no Estado, através da figura do 

juiz, com competência ilimitada e discricional, sem praticamente nenhuma limitação legal. Nesse 

contexto, buscava-se a judicialização dos problemas vinculados à infância empobrecida e a 

patologização dos conflitos de natureza social, portanto, a criminalização da pobreza (MÉNDEZ, 

1996, p. 26). 

A partir do advento da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de acordo com o 

critério proposto por Emílio Garcia Méndez, caracterizou-se uma nova fase dos direitos da 

criança e do adolescente (MÉNDEZ, 2000, p. 7-10). No caso brasileiro, essa nova etapa 

expressou-se através da Constituição Federal e, em 1990, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8.069/90, bem como, no mesmo ano, confirmou-se com a ratificação da 

Convenção Internacional pelo Congresso Nacional. Tratava-se da consolidação na legislação 

internacional, com influência gradativa nas Constituições dos vários países, da “Doutrina das 

Nações Unidas de Proteção Integral à Criança”. 

A Doutrina da Proteção Integral (MACHADO, 2003, p. 47-54, entre outros autores que 

tratam do tema) é a base valorativa que fundamenta os direitos da infância e da juventude. Parte 

do reconhecimento normativo de uma condição especial, ou peculiar, das pessoas desse grupo 

etário (zero a 18 anos), que devem ser respeitadas enquanto sujeitos de direitos. Crianças e 

adolescentes, a partir de então, ainda que no texto normativo, foram reconhecidos em sua 
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dignidade, pessoas em desenvolvimento, que necessitam de especial proteção e garantia dos seus 

diretos por parte dos adultos: Estado, família e sociedade. 

Logo, são os adultos, no desempenho de seus papéis sociais, que devem viabilizar as 

condições objetivas para que os sujeitos “crianças” e, em especial – no caso deste livro –, 

“adolescentes” possam crescer de forma plena, ou seja, desenvolver suas potencialidades. 

Proteção integral, nesse sentido, nada mais é a responsabilização dos adultos pelo cuidadoiii e 

garantia de condições para que crianças e adolescentes possam exercer sua cidadania, com 

dignidade. 

Vê-se que está em questão o reconhecimento da condição de titularidade de direitos dessa 

parcela da população, cujo tratamento histórico e legislativo foi sempre de indiferença em 

relação a sua peculiaridade, ou de consideração como objeto do poder e da decisão dos adultos, 

com o intuito de tutela, ou controle. Crianças e adolescentes, titulares de direitos, são 

considerados sujeitos autônomos, mas com exercício de suas capacidades limitadas em face de 

sua etapa de desenvolvimento. Titulares de direitos e também de obrigações ou 

responsabilidades, as quais são graduais na medida de seu estágio de desenvolvimento. 

Trata-se do reconhecimento de diferenças, que constituem a identidade de determinados 

grupos de sujeitos em relação ao contexto mais amplo da sociedade. Como contribui Flávia 

Piovesan, o reconhecimento é condição para a viabilização das condições necessárias ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades das pessoas: 
A garantia da igualdade, da diferença e do reconhecimento de identidades é 
condição e pressuposto para o direito à autodeterminação, bem como para o direito 
ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, transitando-se da igualdade 
abstrata e geral para um conceito plural de dignidades concretas (PIOVESAN, 2010, 
p. 76). 

A Doutrina da Proteção Integral tem nesses pressupostos seus fundamentos e é 

complementada a partir de princípios jurídicos positivados na Convenção Internacional e na 

Constituição Federal. Entre os quais, destacam-se: princípio da prioridade absoluta; princípio do 

melhor interesse; princípio da brevidade e excepcionalidade; princípio da condição peculiar de 

desenvolvimento; e princípio da livre manifestação, ou direito de ser ouvido. Todos serão 

abordados de forma mais aprofundada na continuidade desse trabalho. 

Essa Doutrina encontra-se presente nos seguintes documentos e tratados internacionais: 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989; Regras Mínimas das Nações 

Unidas para a Administração dos Direitos dos Menores, Regras de Beijing, de 1985; Regras das 

Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade, de 1990; Diretrizes das 

Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, Diretrizes de Riad, de 1990; Regras 
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Mínimas das Nações Unidas para a elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade, Regras 

de Tóquio, também de 1990. 

O conjunto de documentos internacionais superou, portanto, no âmbito normativo, a 

antiga concepção tutelar, trazendo a criança e o adolescente para a condição de sujeitos de 

direitos perante o Estado e a sociedade; estabelecendo a esses, por conseguinte, obrigações e 

limites de intervenção. A positivação de direitos destinados ao público infanto-juvenil, em 

consonância com a base doutrinária, tem especial significado na medida em que rompeu com o 

tratamento jurídico destinado a esse público, até então: o “direito do menor”. 

Assim, a  Doutrina da Proteção Integral tem significado e sentido contextualizado e deve 

ser entendida como proteção especial aos diretos da pessoa em desenvolvimento e não das 

pessoas em si. Caso contrário, continuar-se-ia a considerar a pessoa como se objeto fosse, o que 

fez parte da tradição histórica do tratamento de crianças e adolescentes pela sociedade e pelo 

Estado. “Lo que se protege son precisamente derechos y no directamente a la persona, pues de 

esta última forma pasa a ser ella el objeto protegido” (MORALES, 2001, p. 19). 

Nesse contexto, as alterações normativas no plano internacional, com forte influência nos 

Estados nacionais, em especial no caso brasileiro, significaram um importante avanço. De outra 

parte, tal compreensão histórica e contextualizada ajuda no entendimento acerca das razões pelas 

quais, no contexto de complexidade dos dias de hoje, ainda se observam intervenções sobre a 

vida de crianças e adolescentes como se ainda estivesse vigente a “situação irregular”. Na 

percepção de Emílio Garcia Méndez, trata-se da predominância de uma cultura que faz parte da 

“epiderme ideológica”, que perpassava o conteúdo de tais leis, sendo superada no plano 

internacional e constitucional da maioria dos Estados nacionais democráticos, e que, no entanto, 

continua presente na “epiderme” institucional e judicial, ao menos no caso brasileiro, em muitos 

momentos e circunstâncias (MÉNDEZ, 2001, p. 42). Nesse plano, subliminar, situa-se, em 

alguma medida, a dificuldade de reconhecimento, em especial do público de adolescentes, como 

sujeitos de direitos. 

 

3. OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SISTEMA 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

No Brasil, uma coincidência histórica fez com que o momento político internacional de 

formulação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança fosse paralelo à elaboração da 

primeira Constituição Federal posterior ao período de abertura política, permitindo que fossem 
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incluídos, na Constituição de 1988, os artigos 227 e 228, que positivaram princípios básicos 

contidos na Convenção Internacional, mesmo antes que essa fosse aprovada em 1989. 

A Constituição Brasileira estabelece, portanto, como sistema máximo de garantias, 

direitos individuais e sociais, dos quais são titulares todas as crianças e adolescentes, 

independente de sua situação social, pessoal, ou mesmo de sua conduta. É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do Estado a efetivação desses direitos, assegurando as 

condições para o desenvolvimento integral de quem se encontra nessa faixa etária (CF, artigo 

227). Portanto, o estágio de desenvolvimento humano do público infanto-juvenil, em razão de 

suas peculiaridades, justifica um tratamento especial. 

Trata-se, assim, do reconhecimento constitucional de um conjunto de direitos destinados a 

tal parcela da população brasileira, os quais correspondem aos valores estabelecidos a partir do 

modelo de Estado Democrático de Direito. São Direitos Fundamentais que podem ser 

observados em vários momentos do texto constitucional, como, por exemplo, nos capítulos 

destinados à educação, à saúde, à assistência social, entre outros. 

Conforme Ingo Sarlet, Direitos Fundamentais são aqueles previstos no ordenamento 

jurídico nacional, dotados de suficiente relevância e essencialidade, logo, de “fundamentalidade 

material”. Previstos no art. 5º da CF, ou não, estão sujeitos à lógica de eficácia direita (SARLET, 

2007, p. 281). 

De modo específico, os artigos 227 e 288 da CF tratam da proteção especial das crianças 

e adolescentes. Logo, além do reconhecimento da condição peculiar, como pessoas em 

desenvolvimento, ao positivar tais direitos, o texto constitucional busca a efetivação de outra 

realidade social para essa parcela da população. Trata-se de uma estratégia de efetivação também 

dos objetivos constitucionais, em especial no que se refere à redução das desigualdades, pois, à 

medida que a sociedade brasileira conseguir efetivar direitos desde a infância, a tendência social 

é de se atingir melhores condições de acesso de todos a oportunidades, o que deve contribuir 

com uma melhor condição de igualdade material. 

De acordo com João Batista da Costa Saraiva o sistema constitucional estabelece Direitos 

Fundamentais destinados a crianças e adolescentes em três níveis, ou subsistemas de garantias, 

todos inter-relacionados entre si e parte integrante da constitucionalidade como um todo: 

· o primeiro nível de garantias define como direito de todas crianças e adolescentes os Direitos 

Fundamentais, como vida, educação, saúde, habitação, convivência familiar e comunitária, 

cultura, esporte, lazer, entre outros; 

· o segundo nível de garantias caracteriza-se pelo direito de proteção especial para todas as 

crianças e adolescentes que sejam vítima de violência, negligência e maus-tratos; 
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· o terceiro nível de garantias diz respeito à responsabilização e destina-se a adolescentes que 

cometem atos infracionais (SARAIVA, 2002, p. 50 – 51). 

A cada um desses níveis de garantias de direitos correspondem políticas públicas a serem 

ofertadas por parte do Estado, em caráter vertical. De outra parte, a responsabilidade de 

efetivação de tais direitos é também da família e da sociedade em caráter horizontal (SARLET, 

2007, p. 339). 

 

3.1 Direitos de caráter universal 

No que se refere aos direitos destinados a todas as crianças e adolescentes, o Estado deve 

dar conta de sua efetivação através de políticas públicas de caráter universal. Assim, todas as 

crianças e adolescentes devem ter acesso universal à educação, à saúde, à profissionalização, ao 

esporte, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, entre outros direitos e seus 

desdobramentos. Nesse caso, cabe a referência ao princípio da subsidiariedadeiv, ou seja, na 

medida em que a família não tenha condições de garantir a efetividade de tais direitos, cabe ao 

Estado o suporte necessário a sua concretização. Para tanto, além da simples oferta da respectiva 

política pública setorial, quando necessário, devem ser viabilizadas as condições de acesso e 

permanência, ou seja, de efetivo exercício dos direitos correspondentes a tais políticas públicas. 

No caso dos adolescentes, cabe destacar que cada um dos Direitos Fundamentais de que 

são titulares exige também políticas públicas que atendam às suas especificidades e 

necessidades. Nessa direção, cabe destaque o direito à profissionalização, como especificidade 

do direito à educação, o qual deve respeitar aptidões e possibilidades de desenvolvimento de 

habilidades e competências profissionais adequadas aos seus interesses e necessidades de seu 

contexto social. Também são importantes os direitos ao esporte e à cultura, bens jurídicos que 

ganham relevância e significado específico nessa etapa da vida. O direito à saúde, de outra parte, 

deve contemplar as especificidades das mudanças físicas e psicológicas que ocorrem nesta etapa 

da vida, e as condições de enfrentamento de problemáticas que atingem de forma intensa os 

adolescentes, como a dependência psicoativa, a gravidez precoce, ou as doenças sexualmente 

transmissíveis. Ou ainda, cabe referir o direito à convivência familiar e comunitária, visto que as 

famílias costumam sofrer abalos, em razão das transformações que tendem a ocorrer em seus 

contextos, a partir do adolescer de um de seus membros, provocando mudanças nos papéis 

familiares diante dos desafios enfrentados (SUDBRAK, 2009, p. 4). 

Com tais exemplos, busca-se chamar a atenção para o fato de que a especificidade etária 

exige materializações diferenciadas de direitos. Um adolescente, no contexto brasileiro 

contemporâneo, não tem apenas direito à educação, mas a uma educação de qualidade, que 
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contemple a profissionalização necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades. O 

mesmo pode-se dizer em relação ao direito à cultura, ao esporte, à saúde e à convivência familiar 

e comunitária. O conteúdo dos direitos, e o decorrente dever do Estado de materializá-los em 

políticas públicas, requer atenção às especificidades e necessidades. Caso contrário, estar-se-ia 

considerando que a simples oferta de serviços voltados para a população em geral seria 

suficiente, não reconhecendo a condição de pessoas com especificidades em razão da etapa da 

vida que atravessam e do contexto sociocultural onde estão inseridos. 

 

3.2 Direitos de Proteção Especial 

O segundo nível de direitos aqui abordado tem como correspondente as redes de proteção 

especial integradas por várias políticas públicas, como saúde, assistência social, educação e 

segurança. Nesse caso, como se trata da tarefa de garantir às crianças e adolescentes proteção em 

situações de violações de direitos, ou risco de tal violação, devem ser acionados os serviços do 

Estado voltados para a intervenção protetiva. Enquanto porta de entrada para a denúncia e 

atendimento a violações de direitos, a legislação prevê a atuação dos Conselhos Tutelaresv, os 

quais, entre outras funções, têm como competência a aplicação de medidas de proteçãovi. Em 

sequência, quando não atingidos os objetivos iniciais, ou em caso de agravamento da violação de 

direitos em questão, devem atuar outros órgãos estatais, como, o Ministério Público e o Poder 

Judiciário. 

Ainda que contextualizadas em um âmbito social mais amplo, sabe-se que a maior parte 

das violações de direitos sofridos por crianças e adolescentes, de caráter específico (violência 

física, psicológica, abuso sexual e negligência), ocorre dentro da família, sendo os agentes 

violadores as pessoas de convivência direta, como pais, mães, padrastos, tios, avós, irmãos mais 

velhos, entre outrosvii. Sendo assim, a atuação protetiva do Estado acaba constituindo-se, na 

maioria das vezes, em intervenção no âmbito familiar. Para tais situações, a legislação contempla 

vários estágios de intervenção, como as medidas protetivas aplicadas pelos Conselhos Tutelares, 

ou pelos juizes da infância e juventude, o procedimento para destituição do poder familiar, as 

alternativas de colocação em famílias substitutas, em regime de guarda, tutela e adoção, entre 

outras de caráter complementar. 

Do ponto de vista histórico, nesse campo encontra-se a maior tradição de atuação estatal, 

no que se refere ao público de crianças e adolescentes em circunstâncias de dificuldade. O 

“Direito do Menor” voltava-se para a autorização de atuação indiscriminada do Estado no 

contexto de determinadas famílias, em especial as de “menores” considerados “em situação 

irregular”. Tal intervenção, tradicionalmente, caracterizava-se pela institucionalização e 
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afastamento do contexto social e familiar. Nessa direção, colaboram Irene Rizzini, ao realizar a 

análise histórica da documentação sobre assistência à infância no Brasil, entre os séculos XIX e 

XX, revelando que crianças pobres, em famílias com dificuldades, quando buscavam apoio do 

Estado, tinham destino quase que certo: institucionalização, como órfãos, ou abandonados 

(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 3). 

Logo, a afirmação dos direitos de proteção à integridade física e psicológica requer 

também a afirmação de conteúdos. Desde a Convenção Internacional, os documentos normativos 

afirmam o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária como um 

direito de fundamentalidade e relevância. Assim, na medida em que colidem direitos, como a 

integridade física e a convivência na família, a intervenção protetiva do Estado deve pautar-se 

pela observância de princípios gerais como brevidade, excepcionalidade e intervenção mínima. 

Trata-se, pois, da necessidade de estabelecer-se relação nesse ponto com o modelo de 

família acolhido pela Constituição Federal de 1988. A família que, do ponto de vista 

sociocultural, já não corresponde ao modelo patriarcal, unificada pelo casamento como valor em 

si mesmo, passa a ter contornos de maior horizontalidade, de igualdade entre os cônjuges, entre 

os filhos e do necessário respeito à diversidade. Essa nova família, acolhida pelo modelo 

constitucional, não é protegida pelo Direito pátrio como um fim em si mesmo, mas como um 

meio, instrumento para constituição da Dignidade Humana de cada um dos seus membros. Nesse 

contexto situa-se o limite de poder dos adultos sobre as crianças e adolescentes, levando-se em 

consideração as relações intersubjetivas no âmbito familiar, conforme refere Gustavo Tepedino: 
[....] a família, embora tenha ampliado seu prestígio constitucional a partir da 
Constituição Federal de 1988, deixa de ter valor intrínseco, como instituição capaz 
de merecer tutela jurídica, pelo simples fato de existir, passando a ser valorada de 
maneira instrumental, tutelada na medida em que – e somente na exata medida em 
que – se constitua em um núcleo intermediário de desenvolvimento da personalidade 
dos filhos e de proteção da igualdade humana (TEPEDINO, 1998, p. 50).  

Consequentemente, tanto o Estado tem limites para a intervenção familiar, considerando o 

direito de convivência familiar e comunitária como parâmetro limitador; como, de outra parte, tal 

convivência familiar não é absoluta, ou não tem fim em si mesma. Será preservada na medida 

em que for instrumental para o desenvolvimento da pessoa humana, no caso dos adolescentes. 

Ao analisar o caráter aberto do catálogo de Direitos Fundamentais adotado pela 

Constituição Brasileira, Ingo Sarlet questiona a existência de definições prévias de hierarquia 

entre direitos, que eventualmente colidem. Afirma o autor não existirem positivados critérios 

constitucionais normativos para a ponderação entre Direitos Fundamentais, como é o caso de 

outras constituições da atualidade. Tais critérios poderiam dizer respeito à preservação do núcleo 

essencial dos Direitos Fundamentais, ao princípio da proporcionalidade, ou à restrição de direitos 
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vinculada apenas à reserva legislativa. Como essa opção não foi adotada na Constituição 

Brasileira, a que se considerar que nenhum direito é absoluto em si, mas que há regras 

normativas que permitem certa hierarquização axiológica, sem a necessidade de exclusão total de 

um ou outro direito. Dentre tais regras está a consideração da Dignidade da Pessoa Humana, 

como princípio reitor da sociedade brasileira, e as diferentes relações com tal princípio que irão 

ter cada um dos Direitos Fundamentais positivados (SARLET, 2007, p. 83-88). 

Nesse sentido, pode-se dizer que a intervenção do Estado no contexto familiar encontra 

fundamento na garantia da dignidade das crianças ou adolescentes. De outra parte, tal 

intervenção encontrará seus limites, se ela própria não reconhecer tal contexto como espaço de 

liberdade e de desenvolvimento da Dignidade da Pessoa Humana. 

 

3.3 Direitos e Deveres de Responsabilização 

O terceiro nível de direitos e de deveres em enfoque correspondente ao tratamento a ser 

dispensado pelo Estado aos adolescentes autores de atos infracionais.  De acordo com a norma 

constitucional vigente, cabe aos adolescentes que cometem atos infracionais responsabilizarem-

se por sua prática. Esta responsabilidade não lhes é imputada frente à legislação penal comum, 

mas, com base nas normas do Estatuto próprio, devem submeter-se a medidas socioeducativas de 

caráter penal especial. 

O fato é que o Brasil, como a maioria dos países ocidentais, conta em seu ordenamento 

jurídico com dois sistemas para a responsabilização daqueles que cometem crimes (ou atos 

infracionais): o sistema penal adulto, destinado à responsabilização das pessoas com mais de 

dezoito anos; e um sistema de responsabilização juvenil, destinado a responsabilizar os 

adolescentes, de doze anos a dezoito anos de idade, por seus atos. 

Conforme análise doutrinária realizada por Miguel Cirello Bruñol, existem duas grandes 

teorias que justificam a diferença de tratamento de crianças e adolescentes quanto à 

responsabilidade. As “doutrinas de imputabilidade em sentido estrito”, que igualam a condição 

do adolescente à do doente mental, fundamentando a exceção no fato de que o primeiro não teria 

plenas faculdades para compreender o caráter ilícito de sua conduta, atuando, portanto, segundo 

sua capacidade de compreensão. E as “doutrinas político-criminais”, que entendem a idade penal 

como uma barreira entre os sistemas de responsabilidade diante do delito, seja o sistema adulto, 

seja o sistema juvenil (CIRELLO BUÑOL, 2001, p. 70-71). 

A concepção doutrinária fundada na ideia de que a definição da idade de 

responsabilização criminal trata-se de uma opção de política criminal, segundo o autor acima, 

divide-se em outros dois grupos: os “modelos de proteção”, que declaram irresponsável o 
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adolescente e a ele destinam medidas de proteção e de segurança; e os “modelos de 

responsabilização especial para adolescentes”, que contemplam sanções especiais e reconhecem 

em seus destinatários uma capacidade de culpabilidade especialviii. 

Essa última possibilidade apresentada foi adotada pela Constituição Federal Brasileira, 

em seu art. 228. Define-se, portanto, um período etário, que vai até o limite superior de dezoito 

anos, para que os sujeitos, que estão em uma fase de desenvolvimento diferenciada dos adultos, 

respondam por um sistema de responsabilidade também diferenciado do dos adultos. São, assim, 

imputáveis perante seu próprio sistema de responsabilidade. No caso brasileiro, são imputáveis 

perante o Estatuto da Criança e do Adolescenteix. 

O nível dos direitos e deveres destinados à responsabilização previsto na Constituição 

Federal está regulado nos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente destinados à 

matéria, onde estão previstas medidas socioeducativasx. A natureza jurídica de tais medidas é 

sancionatória, no sentido de que são aplicadas aos seus destinatários em decorrência de ato 

infracional (crime ou contravenção) praticado. Também pelo fato de que são impostas aos 

adolescentes, após a apuração da responsabilidade desses mediante um procedimento judicial, no 

qual cabe ao Estado, através do Ministério Público, demonstrar a sua autoria e, ao juiz, aplicar a 

medida cabível, proporcional à prática cometida e ao envolvimento de seu autor. 

A compreensão da natureza jurídica das medidas socioeducativas, especialmente durante 

o processo judicial que resultará em sua aplicação, tem por finalidade, ou estratégia, estabelecer 

limites concretos e legais para sua imposição pelo Poder Judiciário, visto que as sanções somente 

podem ser impostas aos adolescentes nas situações autorizadas pela Lei, considerando os limites 

e circunstâncias previstas (AMARAL e SILVA, 1998, p. 263- 264). Trata-se, portanto, de limites 

jurídicos para a intervenção do Estado na vida e na liberdade dos sujeitos, logo, nesse aspecto, 

direitos de natureza negativa, cabendo ao Estado respeitar esses limites. 

Os adolescentes que violam direito de outros devem ser responsabilizados por tais fatos 

de acordo com seu estágio de desenvolvimento e situação peculiar. No entanto, tal situação não 

afasta a condição de titulares dos outros níveis de direitos, ou seja, tem os mesmos direitos de 

todas as crianças e adolescentes, sejam aqueles universalizáveis, sejam os demais, voltados para 

assegurar que estejam a salvo de toda a forma de violência, quando for o caso. 

A responsabilização dos adolescentes, enquanto nível de direitos e deveres a serem 

garantidos por políticas públicas de caráter especial, deve estar interligada com os demais níveis 

referidos. É como se a responsabilização estivesse em conexão com a proteção social especial, 

na medida das necessidades dos sujeitos. Ambos os níveis devem contar como pano de fundo 
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com as políticas públicas de caráter universal. Assim, um adolescente que comete um ato 

infracional não deixa de ser titular de Direitos Fundamentais. 

 

Conclusão 

 

Um dos principais deveres decorrentes dos direitos das crianças e adolescente, 

contextualizados no projeto constitucional em que estão inseridos, é a obrigação negativa de não 

adotar medidas de regressividade. Ou seja, tendo em vista o objetivo constitucional de redução 

de desigualdades e de promoção do bem de todos, sem discriminações - conforme previsto no 

artigo 3º da Carta Magna -, a centralidade do dever estatal está em incidir na realidade social, 

promovendo direitos, de forma a que progressivamente altere-se o quadro de violação de direitos 

do em questão. Nesse sentido, entende Gerardo Pisarello, que o princípio da não regressividade 

está diretamente relacionado ao princípio da progressividade, o qual autoriza o poder público a 

desenvolver a política pública destinada à satisfação do direito de maneira gradual, o que não 

quer dizer, por outra parte, postergar de maneira indefinida a satisfação do direito em questão 

(PISARELLO, 2007, p. 66 ). Portanto, não regredir é também uma postura negativa, com o 

objetivo de satisfazer direitos. 

O conteúdo constitucional dos direitos de crianças e adolescentes abrange o necessário 

reconhecimento da Dignidade Humana do público em questão, ou seja, o reconhecimento de sua 

condição de sujeitos de direitosxi. Isso tem como consequência o dever do Estado de prestação de 

serviços públicos destinados à garantia de direitos sociais e individuais; e o dever do Estado de 

omissão de intervenção no âmbito privado e familiar de crianças e adolescentes, ou no campo da 

liberdade dos adolescentes. 

Em outras palavras, como a Dignidade da Pessoa Humana é o princípio reitor e unificador 

da Constituição Federal e, no caso específico, tratando-se da efetivação dos Direitos 

Fundamentais de que são titulares crianças e adolescentes, o objetivo deve ser a concretização da 

dignidade e a promoção da condição de pessoa de tais sujeitos (SARLET, 2004, p. 84-96). 

Assim, a divisão dos Direitos Fundamentais em catálogo normativo, ou para fins didáticos, como 

aqui proposto, não autoriza sua aplicação nos casos concretos de forma fragmentada. 

Em síntese, cabe afirmar que o conteúdo constitucional dos direitos das crianças e 

adolescentes, enseja responsabilidade pela sua efetivação, a qual é da família do Estado e da 

sociedade. O dever de efetivar tais direitos é interdependente, ou de co-responsabilidade, e o 

enfoque de sua efetivação deve ser de valoração do sujeito, em todas as suas dimensões. 

Entretanto, como afirma Emmanuel Lévinas: 
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A perspectiva inter-humana pode subsistir, mas também pode perder-se na ordem 
política da cidade em que a Lei estabelece as obrigações mútuas entre os cidadãos. O 
inter-humano propriamente dito está numa não-indiferença de uns para com os 
outros, numa responsabilidade de uns para com os outros [...] (LÉVINAS, 2009, p. 
141). 

Para além da perspectiva normativa da responsabilidade, portanto, a efetividade dos 

direitos depende da consideração de tal responsabilidade em uma perspectiva inter-humana. É no 

âmbito das relações intersubjetivas que se criam as condições de reconhecimento dos sujeitos e 

de sua importância social, a ponto de que é nesse plano que a responsabilidade específica dos 

devedores de direitos pode ganhar significado. 

O reconhecimento jurídico dos sujeitos depende de seu reconhecimento social, porém o 

avanço na efetividade dos direitos no plano social, depende da instrumentalidade dogmática, 

propiciada pela fundamentação necessária a interpretação e aplicação. 
                                                           

i Uma comissão popular, conhecida como “Comissão Nacional Criança e Constituinte”, reuniu 1.200.000 
assinaturas para sua emenda, que buscava a inclusão na Constituição do art. 227. (PEREIRA,  1998, p. 33). 
 
iiAntes do final do Século XIX não havia tratamento jurídico específico para a infância e para a 
adolescência; alguns doutrinadores, que fundamentam tal análise histórica, entendem tratar-se da fase de 
“Pré-história dos direitos da infância”. (MÉNDEZ, 2000, p. 7-10).  
 

iii A compreensão do “cuidado” como valor jurídico, tem sido desenvolvida por alguns autores e identifica-se 
com a idéia, protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente de inspiração constitucional, 
que envolve, além de circunstâncias materiais, a especificidade da proteção, que significa defesa, socorro, 
ajuda, ter aos cuidados os interesses de alguém, portanto, inserida em dispositivos de ordem imaterial, mas 
que podem ser identificados racionalmente na medida em que se evidencia sua existência (COLTRO, 
OLIVEIRA e TELLE, 2008, p. 112). 

 
iv Por princípio da subsidiariedade entende SARLET, Ingo, a partir de J. Neuner, que se trata do dever das 
pessoas de zelar pelo seu próprio sustento e de sua família, assegurando um espaço de liberdade pessoal e 
também de responsabilidade. A compreensão dos autores sobre esse princípio, não deixa de reconhecer a 
obrigação do Estado na satisfação dos Direitos Fundamentais. (SARLET, FIGUEIREDO, 2008, p. 36). 
 
v Conforme artigo 131, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90, o Conselho Tutelar é órgão 
permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos de crianças e adolescentes. 
 
vi Tendo como fato gerador, a violação, ou ameaça de direitos, por ação, ou omissão do Estado, da 
sociedade, ou da família, cabe ao Conselho Tutelar aplicar medidas de proteção (artigo 98 da Lei 8.069/90), 
as quais estão dispostas no artigo 101 da mesma Lei, e desde o inciso I até o inciso VI, são de competência 
do Conselho Tutelar. No caso dos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo, os quais se referem 
especificamente às medidas de proteção de colocação em instituição de acolhimento, famílias acolhedoras e 
em família substituta, a competência de aplicação cabe à autoridade judicial, conforme parágrafo 2º do 
artigo 101 (Lei 8.069/90, com as alterações trazidas pela Lei 12.010, de 2009). 
vii Segundo o Ministério da Saúde, 58% das situações envolvendo violência contra crianças e 50% contra 
adolescentes, segundo os locais de ocorrência de violências atendidos nos serviços de referência de 
municípios selecionados, segundo ciclo etário, 2006-2007, (foram) aconteceram nas residências. (BRASIL. 
Ministério da Saúde. 2006/2007, p. 5). 
 
viii Esse tema foi abordado em maior profundidade pela autora em trabalho anterior. (COSTA, 2005) 
 
ix De acordo com o artigo 228 da Constituição Federal, “São penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. 
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x Conforme artigo112, da Lei 8.069/90, verificada a prática de ato infracional (crime ou contravenção penal, 
conforme artigo 103 da mesma Lei), a autoridade competente poderá aplicar medidas socioeducativas, as 
quais são elencadas nos incisos do artigo, partem de advertência até medidas socioeducativas de internação. 
 
xi Para PONTES DE MIRANDA, “A incidência da regra jurídica, que dá a alguém o poder de ser sujeito de 
direitos, cria a capacidade de direito, o direito de personalidade.” Ainda, afirma o autor, na sequência: “A 
incidência da regra jurídica de ordinário é indiferente à capacidade civil.” (PONTES DE MIRANDA, 2000, 
p. 271-272). 
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CRIANÇA, DEMOCRACIA E NEOCONSTITUCIONALISMO NO BRASIL 

Karyna Batista Sposato* 

 

RESUMO: Vivemos desde a transição democrática brasileira, um inegável processo 

de constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente no ordenamento jurídico 

brasileiro, cujas conseqüências e efeitos podem ser identificados nas novas configurações de 

qualquer tipo ou natureza de relação jurídica da qual participe uma criança ou um adolescente. 

Com o objetivo de aprofundar a reflexão em torno dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes e o papel desempenhado pelas Constituições em sua garantia, o texto  procura 

demonstrar que a constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil abriu 

espaços significativos de participação e controle das ações políticas sobretudo de controle 

sobre qualquer impulso ou compulsão de descumprimento de norma constitucional e 

conseqüentemente de sua alteração, quando o tema é o direito da criança.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Constitucionalização – Neoconstitucionalismo – Direitos 

fundamentais – Constituição material – Direitos humanos - Condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 
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1. Aproximações ao conceito de Constitucionalização e Neoconstitucionalismo 

Para percorrer o caminho proposto por este texto dois conceitos preliminares são 

imprescindíveis. A definição de “constitucionalização” de um lado, e de outro, de 

“neoconstitucionalismo” como pontos de partida da reflexão que se pretende tecer, 

especialmente para a configuração do atual Direito da Criança no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Para delimitar a expressão constitucionalização e seus efeitos no campo dos direitos 

de crianças e adolescentes, nos valemos das lições de Riccardo Guastini, constitucionalista 

italiano que desenvolveu 7 (sete) critérios ou condições de avaliação da presença de normas 

constitucionais nos ordenamentos jurídicos. 

Em primeiro lugar, a constitucionalização de um determinado ordenamento jurídico 

significa para o autor que o mesmo encontra-se totalmente impregnado por normas 

constitucionais. Um ordenamento jurídico constitucionalizado se caracteriza, portanto,  por 

uma Constituição extremamente presente, capaz de irradiar efeitos para todo o ordenamento e 

portanto condicionar a legislação, a jurisprudência e a doutrina, assim como também a ação 

de atores políticos e as relações sociais1. 

Como a constitucionalização pode ser aferida em diferentes graus e estágios, as 7 

condições propostas por Guastini oferecem aspectos de análise, no mais das vezes, 

extremamente inter-relacionados. Assim, a primeira condição correspondente à uma 

Constituição Rígida, implica conseqüentemente que seja também escrita e protegida contra  a 

legislação ordinária. Em outras palavras, a Constituição goza de superioridade em relação à 

legislação ordinária: está por cima dela, não podendo ser derrogada ou modificada. Se 

atualmente quase todas as Constituições contemporâneas são escritas e ao mesmo tempo 

rígidas, convém destacar, como adverte Guastini que a constitucionalização é mais acentuada 

quando existem princípios constitucionais ( expressamente formulados ou mesmo implícitos) 

que  não podem ser modificados de modo algum, nem sequer por procedimentos de revisão 

constitucional.  Quando isto se apresenta, chama-se de Constituição Material ao conjunto de 

princípios imutáveis. 

                                                           
1 GUASTINI, Riccardo. “La Constitucinalización del Ordenamiento Juridico : El caso italiano”. IN: 
CARBONELL, Miguel. “Neoconstitucionalismo (s)”. Madrid: Editorial Trotta, 2003, pág. 49. 
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Independentemente do modelo de controle da constitucionalidade adotado, este é o 

segundo aspecto a ser observado, ou seja, a existência de uma instância de controle sobre a 

conformidade das leis com a Constituição. O terceiro aspecto corresponde à força vinculante 

da Constituição e pode ser traduzido pela idéia de que toda norma constitucional, 

independentemente de sua estrutura ou conteúdo normativo, é uma norma jurídica genuína, 

vinculante e suscetível de produzir efeitos jurídicos. O quarto aspecto, também intensamente 

relacionado a este, diz respeito à interpretação do texto constitucional de forma extensiva, ou 

seja, de modo que não sobrem espaços vazios para nenhum tipo de discricionariedade 

legislativa, e assim, toda decisão legislativa se vê pré-regulada por uma norma 

constitucional2. 

A quinta condição indica a superação da lógica liberal clássica de que as normas 

constitucionais não regulam relações entre particulares. Conforme o constitucionalismo atual 

cabe sim às Constituições moldar as relações sociais, e deste modo, os princípios gerais ou 

normas programáticas constitucionais podem produzir efeitos diretos, sendo aplicados por 

qualquer juiz por ocasião de qualquer controvérsia. Já a sexta condição indica a necessidade 

de uma interpretação das leis conforme a Constituição, o que significa a adoção da 

interpretação mais harmoniosa e adequada à Constituição, evitando-se  qualquer tipo de 

contradição3.  

A sétima e última condição, implica a influência da Constituição nas relações 

políticas. Seja no tocante à resolução de conflitos de competências entre distintos órgãos, seja 

                                                           
2 À título ilustrativo, sobre a Supremacia da Constituição, merece menção o trecho da ADI 293 –MC, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJ 16/04/93: “ O poder absoluto exercido pelo Estado, sem quaisquer restrições e controles, 
inviabiliza, numa comunidade estatal concreta, a prática efetiva das liberdades e o exercício dos direitos e 
garantias individuais ou coletivos. É preciso respeitar, de modo incondicional, os parâmetros de atuação 
delineados no texto constitucional. Uma Constituição escrita não configura mera peça jurídica, nem é simples 
escritura de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante acidente histórico na ida dos povos e das 
nações. Todos os atos estatais que repugnem a Constituição expõem-se à censura jurídica dos Tribunais, 
especialmente porque são írritos, nulos e desvestidos de qualquer validade. A Constituição não pode submeter-se 
à vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se 
reveste – enquanto for respeitada – constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e as liberdades não serão 
jamais ofendidos. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe a tarefa, magna e eminente, de velar por que essa 
realidade não seja desfigurada”. (DA CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade : Teoria e 
Prática. Salvador: JusPODIVM, 2006.) 
3 Trata-se do que J.J. Gomes Canotilho denomina de “superlegalidade material”, que quando combinada à 
superlegalidade formal ( constituição como norma reguladora da produção jurídica) produz o princípio 
fundamental da constitucionalidade dos atos normativos, encerrando a idéia de que as normas jurídicas só 
estarão conformes com a Constituição quando não violem o sistema formal, constitucionalmente estabelecido, da 
produção desses atos, e quando não contrariem, positiva ou negativamente, os parâmetros materiais plasmados 
nas regras ou princípios constitucionais.( DA CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade : 
Teoria e Prática. Salvador: JusPODIVM, 2006.) 
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no controle da discricionariedade política, ou ainda para justificar ações e decisões dos órgãos 

constitucionais e atores políticos. 

Paralelamente, por Neoconstitucionalismo podemos entender o fenômeno de 

mudanças e transformações operadas no modelo de Estado Constitucional, sobretudo a partir 

da Segunda Guerra Mundial, em diversos países e partes do mundo4. 

Muito embora possamos ainda encontrar no âmbito da teoria constitucional moderna 

uma abordagem do Neoconstitucionalismo como determinada teoria do Direito, ou seja, como 

esforço explicativo ou justificativo de um novo estado de coisas, neste texto nossa opção 

metodológica é pela perspectiva que alude a um modelo de organização jurídico-política ou 

de Estado de Direito. 

Tomando as lições de Luigi Ferrajoli,, a expressão “Estado de Direito” abarca por 

sua vez, duas coisas distintas5. Em um sentido formal, Estado de Direito designa qualquer 

ordenamento no qual os poderes públicos são conferidos por lei e exercidos nas formas e 

procedimentos também legalmente estabelecidos, o que significa que todos os ordenamentos 

jurídicos modernos podem ser concebidos como Estado de Direito, inclusive os ordenamentos 

mais antigos, ou mais anti-liberais, desde que presente a fonte e a forma legal.  O segundo 

sentido, substancial, implica a consideração de Estado de Direito de somente os ordenamentos 

nos quais os poderes públicos estejam, além de sujeitos à lei, portanto limitados ou vinculados 

a ela, condicionados do ponto de vista das formas e dos conteúdos. 

Aliás, esta é justamente a concepção de Estado de Direito predominante no uso 

italiano, ou seja, na doutrina italiana, são Estados de Direito os ordenamentos nos quais todos 

os poderes, inclusive o Legislativo,estão vinculados ao respeito de princípios substanciais 

estabelecidos pelas normas constitucionais, a exemplo, da divisão de poderes e os direitos 

fundamentais. 

A compreensão do Neoconstitucionalismo como um modelo de Estado de Direito, 

nos conduz a reconhecer três paradigmas ao longo da história constitucional: a) o Direito 

Premoderno, b) o Estado Legislativo de Direito e c) o Estado Constitucional de Direito6.  

                                                           
4 Esta é a concepção que perpassa toda a obra coordenada por Miguel Carbonell que tomamos como referência 
neste texto. CARBONELL, Miguel. “Neoconstitucionalismo (s)”. Madrid: Editorial Trotta, 2003. 
5 FERRAJOLI, Luigi. “Pasado y Futuro Del Estado de Derecho”. IN: CARBONELL, Miguel. Op. Cit., 2003, 
pág. 13. 
6 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit., 2003, pág. 14. 
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Como esclarece Ferrajoli, o Estado de Direito nasce com a forma do Estado 

Legislativo de Direito, com a afirmação do princípio da legalidade como critério exclusivo de 

identificação do Direito válido e até mesmo existente, independentemente de sua valoração 

como justo. Neste cenário, a experiência deixa de ser jurisprudencial e se submete à lei e ao 

princípio da legalidade como únicas fontes de legitimação. Portanto mais voltada à forma que 

ao conteúdo. 

Uma segunda mudança se processa com a subordinação da legalidade a 

Constituições Rígidas através de uma específica jurisdição de legitimidade. A possível 

divergência entre Constituição e legislação confere um papel não só exclusivamente 

explicativo como também crítico e projetivo em relação a seu próprio objeto. Paralelamente 

se altera o papel da jurisdição com a subordinação de lei aos princípios constitucionais, o que 

equivale a introduzir uma dimensão substancial não só nas condições de validade das normas 

como também na natureza da democracia. 

Importa reconhecer ainda, que ambos os modelos- Estado Legislativo de Direito e 

Estado Constitucional passam por uma crise que afeta ao princípio da legalidade, e tem por 

gênese, por exemplo, a inflação legislativa e a disfunção da linguagem legal, resultado de uma 

política que degradou a legislação à administração, e dilapidou a distinção entre ambas 

funções tanto no terreno das fontes como dos conteúdos. 

Um segundo aspecto a ser observado se relaciona com a confusão de fontes 

normativas e a incerteza em torno das competências, sobretudo pelo desenvolvimento de um 

Direito Comunitário jurisprudencial incerto, a regressão ao pluralismo e à superposição dos 

ordenamentos que foram próprios do Direito Premoderno. Expressões como princípio da 

legalidade e reserva de lei tem neste novo contexto cada vez menos sentido. 

Além disso, o processo de integração mundial que chamamos de Globalização pode 

ser visto como um vazio de Direito público resultado da ausência de limites, regras e  controle 

frente a força tanto dos Estados com maior potencial militar como dos grandes poderes 

econômicos privados7. 

                                                           
7 De acordo com Gerardo Pisarello, há uma distinção analítica importante entre os conceitos de “mundialização” 
e “globalização”. Poder-se-ia inclusive, segundo ele, falar de mundialização, e mundializações em plural para 
designar os progressivos e complexos processos de internacionalização de forças sociais e produtivas que 
operam, não sem contradições  e com distinta intensidade no capitalismo. O conceito de globalização, 
diferentemente, deveria  ser utilizado como simples ideologia destinada a justificar a extensão do capital a 
distintos âmbitos geográficos sob as regras e o interesse de poderes privados e portanto, sem regulações públicas 
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Como vimos, o chamado neoconstitucionalismo pretende se caracterizar, entre outros 

aspectos, essencialmente pela incorporação de valores e orientações políticas no ordenamento, 

especialmente, no que toca à promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais8 . 

Neste contexto as Constituições mostram-se intensamente invasoras, na medida em 

que impregnam e condicionam a legislação, a jurisprudência, os operadores do Direito e 

também os mais diversos atores políticos. No Constitucionalismo contemporâneo,  valores e 

opções políticas fundamentais se transformam em normas jurídicas, num grau de hierarquia 

ou centralidade diferenciado em relação às demais normas do sistema e que , portanto, as 

condiciona. 

Conforme assinalado pelo próprio doutrinador italiano Riccardo Guastini, a 

expressão “constitucionalização do Ordenamento Jurídico” se refere justamente ao fenômeno 

do neoconstitucionalismo. Para Guastini é possível observar graus de constitucionalização que 

projetam o quanto a ordem jurídica se encontra impregnada pela diretriz constitucional. 

Segundo o autor, as 7 condições já detalhadas nos apontam o grau ( maior ou menor) de 

constitucionalização de um ordenamento jurídico. Quando isto ocorre, a Constituição deixa de 

ser vista como um “manifesto político” repleto de meras recomendações aos operadores do 

Estado e do Direito.  

Para alguns autores, trata-se exatamente da transição do Estado de Direito para o 

Estado Constitucional de Direito.  

Na definição de Luigi Ferrajoli, o Estado Constitucional de Direito é um novo 

modelo de direito e de democracia9. Para ele, o garantismo é a outra cara do 

constitucionalismo, na medida em que lhe corresponde a elaboração e a implementação das 

técnicas de garantia idôneas para assegurar o máximo grau de efetividade dos direitos 

constitucionalmente reconhecidos. Além disso, sua concepção do paradigma democrático 

conduz à garantia de todos os direitos, não somente os direitos de liberdade, como também os 

direitos sociais. Garantia que se estabelece também frente a todos os poderes, não só aos 

                                                                                                                                                                                     
democráticas. Entretanto, como este não é o foco da presente reflexão, apenas assinalamos esta dupla 
possibilidade de leitura e compreensão dos conceitos. (PISARELLO, Gerardo. “Globalización, 
Constitucionalismo y Derechos”. IN: CARBONELL, Miguel. Teoria del Neoconstitucionalismo. Madrid: 
Editorial Trotta, 2007. 
8 BARCELLOS, Ana Paula de. “Neoconstitucionalismo,direitos fundamentais e controle das políticas públicas”. 
In Revista Diálogo Jurídico: Nº 15, janeiro/ fevereiro /março de 2007 
9 FERRAJOLI, Luigi. “Sobre los Derechos Fundamentales”, In: CARBONELL, Miguel. Teoria del 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007. 
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poderes públicos mas também aos poderes privados, e em terceiro lugar, garantia em todos os 

níveis, doméstico e internacional.  

Por tais razões, o futuro do constitucionalismo, assim como da democracia, no 

entender de Ferrajoli está confiado à uma articulação entre o constitucionalismo social e o 

liberal,  entre o constitucionalismo de direito privado e o de direito público e o 

constitucionalismo internacional e o nacional. Assim sendo, a história do constitucionalismo 

pode ser lida como a história de uma progressiva extensão da esfera dos direitos. 

Todas estas considerações colaboram na elucidação da realidade brasileira em face 

da Constituição Federal de 1988 e seus efeitos para outros ramos do Direito, como o Direito 

da Criança e do Adolescente. 

 

1.1. Transição Democrática e Constitucionalização do Direito : contornos da  

Constituição Federal brasileira de 1988 

 

Em primeiro lugar é forçoso reconhecer que a Constituição brasileira de 1988 é uma 

das representantes do que se conhece por constitucionalismo dirigista ou de caráter social, 

iniciado com a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 191910, com 

forte influência do modelo alemão do segundo pós-guerra, assim como da Constituição 

portuguesa, adotada depois da derrubada do regime salazarista, nos anos 70.  

Como toda Constituição Social, estabelece obrigações positivas para o Estado na 

área social, buscando regulamentar as atividades econômicas, assim como configurando 

órgãos para a implementação de suas políticas públicas, que podem inclusive constituir 

agentes econômicos diretos11. 

A Constituição de 1988, ainda que elaborada num contexto de franco reducionismo 

dos direitos de caráter social, adotou a roupagem do Estado de Bem-estar Social, o que se 

pode compreender pela própria história brasileira marcada por profundos padrões de 

desigualdade e repressão de suas demandas básicas por um longo regime ditatorial. Com a 
                                                           
10 VIEIRA, Oscar Vilhena. "A Globalização e o Direito" - Realinhamento Constitucional, 2006. 
11 Conforme a maioria dos autores define, a gênese do Constitucionalismo Social pode ser aferida nos 
movimentos sociais das revoluções mexicana de 1910 e russa de 1917, e se constitui paulatinamente como uma 
postura diferenciada do Estado em face dos indivíduos, pelo princípio da não-neutralidade e a intervenção no 
domínio econômico em ordem à consecução de uma sociedade menos desigual. (JORGE E SILVA NETO, 
Manoel. “Curso de Direito Constitucional”. 2ªed.Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006.)  
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participação intensa da sociedade civil, jamais verificada antes na história do país, e também 

sob forte influência corporativa, a Constituição de 1988 se configurou num compromisso 

entre os diversos setores articulados que detinham, naquele momento, parcelas de poder.  

Pode–se ver como adverte Oscar Vilhena Vieira, um compromisso maximizador, 

através do qual, distintos setores lograram alcançar a constitucionalização de seus interesses 

substantivos. Conseqüentemente, efeitos colaterais são produzidos por esta intensa 

constitucionalização, dentre eles, o próprio envelhecimento precoce do texto constitucional12.  

Se de um lado a rigidez é garantida, e, portanto a perenidade a uma infinidade de assuntos e 

temas, de outro, quando as circunstâncias se modificam é quase inevitável não pensar numa 

mudança na constituição13. 

Fato é que a Constituição Federal de 1988 inaugura um novo paradigma, de dupla 

dimensão: comprometimento com a efetividade de suas normas, e desenvolvimento de uma 

dogmática da interpretação constitucional14. Em outras palavras, tal paradigma permite 

reconhecer a força normativa e o caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições, 

superando a concepção anterior de ser a Constituição apenas um conjunto de aspirações 

políticas e uma convocação à atuação dos Poderes Públicos.  

Como ensina Luís Roberto Barroso, estas transformações alteraram 

significativamente a posição da Constituição na ordem jurídica brasileira. Um dos efeitos 

mais visíveis foi a perda de preeminência do Código Civil mesmo no âmbito das relações 

privadas, onde se formaram diversos microssistemas ( consumidor, criança e adolescente, 

locações, direito de família)15. E assim como sucedeu na Alemanha, após a Segunda Guerra, a 

Lei Fundamental brasileira passou ao centro do sistema.  

No caso brasileiro, o novo Direito constitucional coincide com a redemocratização e 

reconstitucionalização do país, o que o reveste de características bastante particulares,  

afetando o modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do Direito, sobretudo no 

                                                           
12 VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. Cit. 
13 Em outro sentido, pondera Luis Roberto Barroso que a despeito da compulsão reformadora, a Constituição 
brasileira vem consolidando um verdadeiro sentimento constitucional, e absorvendo graves crises políticas 
dentro do quadro de legalidade constitucional. (BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos Teóricos e Filosóficos 
do novo Direito Constitucional Brasileiro”, 2001) 
14 Sobre os temas, ver Luís Roberto Barroso, O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas, 2001, e do 
mesmo autor, Interpretação e aplicação da Constituição, 2001. 
15 BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos Teóricos e Filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro”, 
2001. 
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desafio de superação de históricas desigualdades e desvios no campo da economia e da 

política.  

Este fenômeno de ler e apreender toda a ordem jurídica através da lente da 

Constituição foi denominado por Gomes Canotilho como filtragem constitucional, na medida 

em que todos os institutos, inclusive do direito infraconstitucional são reinterpretados na ótica 

constitucional com o objetivo de consagrar os valores enunciados pela Constituição16.  

E ainda que o constitucionalismo, por si só, não seja capaz de sanar todos os 

problemas sociais, não se pode negar sua contribuição.  

A Constituição Federal de 1988 traduz para a realidade brasileira a idéia de 

neoconstitucionalismo e de constitucionalização de distintos ramos infraconstitucionais do 

Direito. Daí ser considerada uma Constituição Material, que funciona como limite ou garantia 

e ao mesmo tempo como norma diretiva fundamental17.  

Evidentemente, a constitucionalização não é absoluta, mas como já discutido 

comporta diferentes graus ou estágios de implementação. Uma possível chave de leitura é a 

que toma como premissa o constitucionalismo dos direitos, a partir da consideração de que os 

direitos e liberdades fundamentais vinculam a todos os poderes públicos e originam direitos e 

obrigações , não se resumindo a meros princípios programáticos. 

Deste modo, no caso brasileiro, princípios, diretrizes e valores, que se fazem 

presentes no texto constitucional de 1988 revelam esta perspectiva. Nas palavras de Luis 

Prieto Sanchís,  não há problema jurídico que não possa ser constitucionalizado, e isso 

significa que  devemos descartar  a  existência de um mundo político separado ou imune da 

influência constitucional18. 

O artigo 5 º da Constituição brasileira, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais 

demonstra inequivocamente a constitucionalização de diversos ramos infraconstitucionais, 

com especial importância aos efeitos limitadores produzidos no Ius Puniendi do Estado19, 

                                                           
16 CANOTILHO, J.J. Gomes. Fundamentos da Constituição, 1991. 
17 FIORAVATI. M. Los derechos fundamentales. Apuntes de  história de las constituciones, apud SANCHIS, 
Luis Prieto. El Constitucionalismo de los Derechos. IN: CARBONELL, Miguel. Teoria del 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007. 
18 SANCHIS, Luis Prieto. El Constitucionalismo de los Derechos. IN: CARBONELL, Miguel. Teoria del 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007. 
19 Os incisos III, XXXIX, XLVII do referido artigos são bons exemplos: “Ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante;  Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
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pois se de um lado a Constituição Federal é a primeira manifestação legal da política penal de 

um Estado, de outro é ela que confere maior racionalidade ao sistema20 . 

No campo dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o capítulo VII da Constituição 

que reúne os principais dispositivos constitucionais, merecendo especial menção o artigo 227, 

e seus incisos. O dispositivo determina que os direitos de crianças e adolescentes devam ser 

assegurados com absoluta prioridade, obrigando não só ao Estado, mas também a família e a 

sociedade na sua garantia: 

“É dever da família, da sociedade, e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente 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”. 

O parágrafo 3º do mesmo artigo, define a proteção especial detalhando cada um de 

seus aspectos: 

“O direito à proteção especial abrangerá os 

seguintes aspectos: 

I- Idade mínima de quatorze anos para 

admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, 

XXXIII; 

II- Garantia de direitos previdenciários e 

trabalhistas; 

III- Garantia de acesso ao trabalhador 

adolescente à escola; 

                                                                                                                                                                                     
cominação legal; Não haverá penas de  morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, XIX, 
de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis.” 
20 SHECAIRA, Sergio Salomão & CORRÊA JUNIOR, Alceu. Teoria da Pena : finalidades, direito positivo, 
jurisprudência e outros estudos de ciência criminal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
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IV- Garantia de pleno e formal conhecimento 

da atribuição de ato infracional, igualdade na relação 

processual e defesa técnica por profissional habilitado, 

segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

V-  Obediência aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer  

medida privativa de liberdade;  

VI- Estímulo do Poder Público, através de 

assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos 

termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de 

criança ou adolescente órfão ou abandonado; 

VII- Programas de prevenção e atendimento 

especializado à criança e ao adolescente dependente de 

entorpecentes e drogas afins.” 

 

2. Criança e Constituição no ordenamento jurídico brasileiro 

Como já assinalado ainda que preliminarmente, a constitucionalização do Direito da 

Criança e do Adolescente no Brasil é operada pela Carta Constitucional de 1988, que adota de 

forma clara e taxativa um sistema especial de proteção aos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes. 

Este sistema tem sua raiz na conformação dos direitos elencados nos artigos 227 e 

seguintes como direitos humanos, e conseqüentemente como manifestações da própria 

dignidade humana que é o fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro21. 

De fato, a mudança de paradigma e a introdução de um novo direito da criança e do 

adolescente no ordenamento brasileiro encontra suas origens na ratificação da Convenção 

Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança em 1989, na Campanha Criança 

e Constituinte e logo na entrada em vigor da própria Constituição.  Este processo de alteração 

                                                           
21 MACHADO, Martha de Toledo. “ A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos 
humanos”. Barueri: Manole, 2003. 
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jurídica e social possui um enorme significado, o qual Emilio Garcia Mendez definiu como a 

conjunção de três coordenadas fundamentais: infância, lei e democracia22.  

Portanto, uma breve recuperação do que foi o processo popular de construção da 

Constituição de 1988, no campo dos direitos da infância e adolescência, permite identificar 

três aspectos centrais.  

O primeiro já externado por Luigi Ferrajoli de que não só a democracia garante a luta 

pelos direitos, mas também, e fundamentalmente, a luta pelos direitos garante a democracia23; 

Em segundo, a capacidade do direito de influenciar a política social, a partir da relação entre a 

condição jurídica e a condição material da infância; E por último, mas não menos importante, 

a descoberta de forma empírica de que os problemas da infância são problemas da 

democracia24. 

A partir de 1985, no bojo da Convenção Constituinte, o movimento de luta pelos 

direitos da infância reuniu 250 mil assinaturas e articulou-se em torno de duas Emendas à 

Constituição. Seu resultado é a introdução dos princípios básicos de proteção e garantia de 

direitos da criança e do adolescente no texto constitucional de 1988. As reivindicações da 

Campanha Criança e Constituinte traduziam em exata medida a necessidade de substituição 

do paradigma tutelar/menorista pelo garantista, com incidência em todas as políticas de 

atenção à infância e juventude, inclusive para os infratores.  

Tal introdução correspondia ao consenso na comunidade internacional acerca da 

necessidade de políticas especiais para a infância e adolescência e ao que posteriormente se 

constituiu nos princípios inaugurados pela Convenção Internacional das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança. 

Diversos dispositivos da Constituição Federal de 1988 revelam a superação da 

doutrina da situação irregular e, por conseqüência, da legislação menorista. Como já 

mencionado, o artigo 227 é um dos  pilares da constitucionalidade do novo Direito que 

tomava forma e implicava a deslegitimação do velho Direito do Menor, presente na legislação 

anterior (o Código de Menores de 1979). 

                                                           
22 GARCIA MENDEZ, Emilio. “Infância, Lei e democracia: uma questão de justiça”. IN: Revista da Escola 
Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMEC. Santa Catarina: Associação dos Magistrados 
Catarinense, 1998, p.23. 
23 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantias: La Ley Del más Débil. 2ª Ed. Madrid: Editorial Trotta, 2001. 
24 SPOSATO, Karyna Batista. “O Direito Penal Juvenil”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.55. 
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Ao estabelecer a prioridade absoluta da criança e do adolescente no ordenamento 

jurídico brasileiro o referido artigo, entre outros aspectos, indica que enquanto o antigo direito 

não era o direito de todos os menores de idade, mas somente dos menores de 18 anos em 

situação irregular, o novo direito da Criança é o direito de todas as crianças e adolescentes. 

Trata-se do reconhecimento da igualdade jurídica entre todas as crianças e todos os 

adolescentes, que possuindo o mesmo status jurídico, gozam da mesma gama de direitos 

fundamentais, independentemente da posição que ocupam na sociedade25. 

De acordo com a sistemática anterior, o menino abandonado ou vítima de maus-

tratos familiar ou privado de saúde ou educação era considerado em situação irregular. Com a 

regra da prioridade absoluta, estão em situação irregular os pais ou responsáveis que não 

cumprem os deveres do poder familiar e o Estado que não oferece as políticas sociais básicas, 

ou ainda as prestações positivas que a Constituição lhe incumbe. 

Pode-se falar, portanto de uma constitucionalização do Direito da Criança  fundada 

em dois aspectos principais: o quantitativo relacionado à positivação de direitos fundamentais 

exclusivos de crianças e adolescentes, que se somam aos demais direitos fundamentais dos 

adultos, e o qualitativo relacionado à estruturação peculiar do direito material de crianças e 

adolescentes. Ambos aspectos aparecem de forma inequívoca nas regras elencadas pelo artigo 

227 da Carta  Constitucional de 88. 

Aquilo que é particular de crianças e adolescentes encontra-se descrito no parágrafo 

3º do artigo 22726, já detalhado no item anterior. Para Martha de Toledo Machado, estes 

direitos especiais configuram direitos da personalidade infanto-juvenil. 

Por fim, evidencia-se aquilo que Emilio Garcia Mendez asseverou; “ não é só a 

democracia que é boa para as crianças, mas as crianças são boas para a democracia”, 

enfatizando uma relação de causa e efeito recíproca, pois o reconhecimento dos direitos 

                                                           
25 MACHADO, Martha de Toledo, Op.cit. 2003. 
26 “O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:I – idade mínima de 14 anos para admissão ao 
trabalho, observado o disposto no artigo 7º, XXXIII;II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;III – 
garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;IV – garantia de pleno e formal conhecimento da 
atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, 
segundo dispuser a legislação tutelar específica; V- obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa 
de liberdade; VI – estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos 
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; VII – 
programas de prevenção e atendimento especializado à criança ou adolescente  dependente de entorpecentes e 
drogas afins.” 
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fundamentais de crianças e adolescentes e sua garantia é um ingrediente a mais na 

materialização de nossos princípios constitucionais.  

 

2.1. Princípios Constitucionais do Direito da Criança e do Adolescente  – da retórica 

ao respeito 

 

Como se pode observar, a Constituição democrática de 1988 ao constitucionalizar o 

Direito da Criança, demarcou a necessidade de reformulação da legislação especial 

infraconstitucional para crianças e adolescentes, como condição para o alinhamento entre os 

avanços da normativa internacional, da própria construção normativa constitucional e a 

legislação ordinária.  

 

Não por acaso, dois anos após a Constituição, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, entrou em vigor instrumentalizando os 

mandamentos constitucionais da Prioridade Absoluta por meio do que se convencionou 

chamar  de Doutrina Jurídica da Proteção Integral, que por sua vez, corresponde a uma síntese 

do pensamento do legislador constituinte a partir de garantias substanciais e processuais 

destinadas a assegurar os direitos consagrados. 

É inegável, desse modo, a relação intrincada entre a Constituição Federal de 1988 e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambos textos normativos  caracterizam-se pelo forte 

teor programático de suas disposições, já que contemporâneos ao consenso na comunidade 

das nações acerca da necessária proteção especial às crianças e adolescentes27. 

A opção principiológica do legislador constituinte e estatutário responde à dinâmica 

e ao contexto político de elaboração das duas normas. Pode-se dizer que ambas promovem 

quase uma “revolução” jurídica, na medida em que reconhecem direitos e garantias a parcelas 

da população anteriormente excluídas por completo das prioridades e finalidades do Estado, 

como é o caso das crianças e dos adolescentes. 

Em Direito e Economia na Democratização Brasileira, José Eduardo Faria assinala 

justamente que a opção pela vagueza e generalidade deliberadas das normas constitucionais 

constituiu-se numa sutil estratégia de contemporização tradicionalmente adotada pelos 

                                                           
27 SPOSATO, Karyna Batista. Op. Cit. p.58 
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legisladores nos momentos históricos de grande clivagem política e de graves tensões 

sociais28. 

Diferentemente das normas preceptivas destinadas a casos padronizáveis, os 

princípios permitem uma comunicação mais aberta, um número indefinido de hipóteses, uma 

racionalidade material e não apenas lógico-formal e inevitavelmente enfrentam maiores 

dificuldades na formação e consolidação da jurisprudência. 

Esta técnica legislativa posterga de certa forma a atividade legiferante para situações-

limite, já que ao intérprete cabe a adequação do princípio ao caso concreto. Em outras 

palavras, significa dizer que o juiz, ao decidir, legisla diante do elevado número, por exemplo, 

de princípios constitucionais e estatutários ainda não regulamentados. 

 

No mesmo sentido, João Maurício Adeodato, em Ética e Retórica – Para uma Teoria 

da Dogmática Jurídica aponta a dificuldade em transformar o Brasil em um Estado Social e 

Democrático de Direito tão só através de textos normativos ou até de normas jurídicas.  

Sobretudo, levando-se em consideração que o texto constitucional brasileiro é originário de 

um contexto social e constituinte multifacetado ao extremo. Além da presença marcante de 

normas programáticas, há alguns preceitos que têm a função simbólica de fazer crer que 

funcionam. 

Marcelo Neves também compartilha desta perspectiva no artigo 

“Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança simbólica da 

Constituição e permanência das estruturas reais de poder”29. Ao distinguir dois modelos de 

Constituição, normativas ( aquelas que efetivamente regulam as relações reais de poder) e 

simbólicas, ele pondera que esta última responde a exigências e objetivos políticos concretos. 

Na realidade, se transmite um modelo cuja realização só seria possível sob condições sociais 

totalmente diversas. 

Assim, os problemas sociais permanecem de fato inalterados, quando não, ainda se 

obstrui o caminho para mudanças sociais em direção ao Estado Constitucional. Nestes 

cenários, o discurso do poder invoca permanentemente o documento constitucional como 

estrutura normativa garantidora dos direitos fundamentais. 

                                                           
28 FARIA, José Eduardo. “Direito e Economia na Democratização brasileira”. São Paulo: Malheiros Editores. 
1993, p.92 
29 NEVES, Marcelo. “Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança simbólica da 
Constituição e permanência das estruturas reais de poder”. IN: Revista de Informação Legislativa, nº 33. 
Brasília – out/dez 1996. 
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Entretanto, a constitucionalização simbólica também tem seus limites, podendo 

inverter-se contraditoriamente, demonstrando a discrepância entre a ação política e o discurso 

constitucionalista. 

Neves ainda adverte que isto não se confunde com a ineficácia de alguns dispositivos 

específicos do diploma constitucional, pois na constitucionalização simbólica  há um 

funcionamento hipertroficamente político-ideológico da atividade e do texto constitucional 

que atinge a vigas mestras do sistema constitucional. 

Como assinalou Bryde a respeito da experiência africana: “as Constituições 

simbólicas em oposição às normativas, fundamentam-se sobretudo nas pretensões 

(correspondentes a necessidades internas ou externas) da elite dirigente pela representação 

simbólica de sua ordem estatal”30. 

Como se destaca, a retórica político-social dos “direitos humanos” é tanto mais 

intensa quanto menor o grau de concretização normativa do texto constitucional. Apesar 

disso, pode dar margem ao surgimento de movimentos e organizações sociais envolvidos 

criticamente  na realização de valores proclamados solenemente no texto constitucional, e 

portanto integrados na luta política pela ampliação da cidadania. Daí não ser correto 

considerar a constitucionalização simbólica como um jogo de soma zero, justamente pela 

possibilidade de construção de uma esfera pública pluralista. 

Este fenômeno aliás é bastante presente no campo dos direitos da infância e 

juventude, pois são inúmeras as organizações sociais envolvidas com a temática, sem dizer 

nas instâncias especificas organizadas como a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no Congresso Nacional31. 

                                                           
30 BRYDE, Brun Otto Apud NEVES, Marcelo. Op. Cit, 1996. 

31 Ao lado dos movimentos sociais, diversos/as parlamentares estão conseguindo fortalecer a pauta da infância e 
juventude na agenda do Congresso Nacional e do país, por meio da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Criada em 1993, a Frente ganhou força a partir de 2003, quando vários/as 
deputados/as e senadores/as eleitos/as assumiram o compromisso de revitalizar o trabalho, dando prioridade ao 
problema do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.  Não são só os esforços em relação à 
violência sexual marcam a atuação desses/as parlamentares/as. A Frente realiza diversas ações junto ao governo 
e à sociedade civil e se envolve no aprofundamento de debates complexos, tomando posições a favor da infância 
e juventude no que diz respeito à redução da idade penal, ao trabalho infantil, à violência urbana, entre outros. 
Os/as parlamentares/as também acompanham todas as discussões e projetos que dizem respeito ao segmento 
infanto-juvenil no âmbito do poder Legislativo. A experiência teve tanto impacto para a garantia dos direitos 
infanto-juvenis que está sendo replicada em âmbitos estaduais e municipais. Em agosto de 2005, foi lançado o 
Pacto Nacional do Poder Legislativo pela Infância e Adolescência. Deputados/as de todos os estados brasileiros 
se comprometeram a criar mecanismo de interação entre os três âmbitos de poderes Legislativos: municipal, 
estadual e federal. Já foi criada também a Rede Nacional de Frentes Parlamentares de Defesa da Criança e do 
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Apesar das limitações, o Direito da Criança constitucionalizado, e presente no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, revela-se um instrumento importante de ação social 

pela melhoria das condições objetivas e materiais da infância e adolescência brasileira.  

 

 

A redação do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente é bastante 

exemplificativa:  

“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 dignidade.” 

 

O dispositivo normativo indica que a própria lei não esgota sua operacionalização, 

que deve ser atingida mediante políticas públicas e ações efetivas da sociedade. Daí a 

expressão “outros meios”. 

Assim como ocorre em diversas disposições constitucionais, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, de forma sutil, o legislador lançou mão de normas de Eficácia Contida, 

dependentes de futura regulamentação e da necessária implementação de políticas públicas32. 

De certo modo, essa técnica legislativa é também decorrência da sintonia que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente guarda com os princípios e preceitos da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Estado brasileiro, meses depois de 

sua entrada em vigor.   

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança é fruto de dez anos de 

trabalhos da Assembléia Geral das Nações Unidas, que nesse período preparou as disposições 
                                                                                                                                                                                     
Adolescente. O objetivo é que parlamentares de cada estado e município se unam em torno desse segmento. 
Atualmente, oito estados já criaram a sua própria frente parlamentar.   

 

32 Para uma análise mais detalhada sobre o tema da Eficácia das Normas Constitucionais, ver José Afonso da 
Silva, “Aplicabilidade das Normas Constitucionais”, 6ª Ed, São Paulo: Malheiros, 2002, a recente discussão de 
Luís Virgílio Afonso da Silva, “ O Contéudo Essencial dos Direitos Fundamentais e a Eficácia das Normas 
Constitucionais”, Tese de professor Titular, São Paulo: USP, 2005. 
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que viriam a constituir o documento. As disposições e artigos retomam direitos e liberdades 

proclamados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e Pactos Internacionais. São 

retomados também os princípios da Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança de 

1924 e da Declaração sobre os Direitos da Criança adotada em 1959. 

No Pacto de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), os artigos 23 e 24 cuidam da questão 

da família e da criança, apontando a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado no 

estabelecimento de medidas que garantam a condição da criança. O Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), particularmente o artigo 10, também se remete ao 

tema, protegendo a família, as mães e todas as crianças e adolescentes contra qualquer 

exploração econômica e social. 

Ressalte-se que a Convenção, ao reiterar elementos das declarações internacionais 

anteriores, inova no estabelecimento de elementos de defesa efetiva da cidadania. Chamada 

por Edson Sêda de a “Lei das leis”, a Convenção consolida um Corpo de legislação 

internacional denominado “Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral da Infância”. 

Esse corpo legal é formado pela própria Convenção, pelas Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing), pelas Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens privados de Liberdade, e pelas 

Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil (diretrizes de Riad). 

De modo geral, especialmente na América Latina e Caribe, as regras da Convenção 

conviveram de forma contraditória com as legislações de menores. No entanto, o exemplo 

brasileiro desencadeou um processo inovador de reformas legislativas pela adequação das leis 

domésticas ao tratado, favorecendo dessa forma que a Convenção não restasse como mais um 

instrumento de direito internacional de escassa exigibilidade. Pelo contrário, seu surgimento e 

difusão coincidiram com a transição democrática em muitos países latino-americanos. 

Assim sendo, as disposições da Lei 8.069/90 demonstram com clareza a influência 

dos princípios fixados pela Convenção, que de modo uníssono traduzem a afirmação histórica 

dos direitos humanos. No caso de crianças e adolescentes, o reconhecimento da condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento é uma decorrência lógica do princípio da dignidade 

da pessoa humana.  

O conteúdo e a abrangência da mudança de paradigma introduzida pela Doutrina da 

Proteção Integral no ordenamento jurídico brasileiro são de alta complexidade, mas podem ser 

ilustrados por seis aspectos principais33:  

                                                           
33 SPOSATO, Karyna Batista. Op. Cit. p.61 



175 

 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.157 a 180, julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

a) reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos; 

b) institucionalização da participação comunitária por intermédio dos Conselhos 

de Direitos, com participação paritária e deliberativa  para traçar as diretrizes das políticas de 

atenção direta à infância e juventude;  

c) hierarquização da função judicial, com a transferência de competência aos 

Conselhos Tutelares para agir diante da ameaça ou violação de direitos da criança no âmbito 

municipal;  

d) municipalização da política de atendimento;  

e) eliminação de internações não vinculadas ao cometimento – devidamente 

comprovado – de delitos ou contravenções;  

f) incorporação explícita de princípios constitucionais em casos de infração penal, 

prevendo-se a presença obrigatória de advogado e função do Ministério Público como de 

controle e contrapeso. 

 

Ainda que muitos outros elementos da normativa da Criança e do Adolescente 

tenham passado à margem dessas considerações, importa reconhecer que a 

constitucionalização operou substantivas alterações. A começar pela superação da categoria 

de Menoridade, como desqualificação e inferiorização de crianças e jovens, agora em 

condições de igualdade perante a lei. E finalmente, a incorporação do devido processo legal e 

dos princípios constitucionais como norteadores das ações dirigidas à infância e ao mesmo 

tempo, limites objetivos ao poder punitivo sobre jovens em conflito com a lei. Esta última 

dimensão será detalhada no item seguinte. 

 No tocante aos princípios constitucionais do Direito da Criança e do Adolescente, o 

ponto de partida deve ser a Proteção Integral como linha mestra que reúne e harmoniza todos  

os demais  princípios em um conjunto.  

A Proteção Integral deve ser concebida como a Doutrina jurídica que sustenta todo 

atual  Direito Brasileiro da Criança e do Adolescente. Seu significado  está em reconhecer que 

todos os dispositivos legais e normativos têm por finalidade proteger integralmente as 

crianças e os adolescentes em suas necessidades específicas, decorrentes da idade, de seu 

desenvolvimento e de circunstâncias materiais. A proteção integral, no entanto, deve se 

materializar por meio de políticas universais, políticas de proteção ou políticas 

socioeducativas, conforme a necessidade. Trata-se de um princípio norteador que deve obter 

implementação concreta na vida das crianças e dos adolescentes sem qualquer distinção. 
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Como argumenta Martha de Toledo Machado, muito embora a tendência majoritária 

da doutrina seja identificar apenas três grandes princípios, quais sejam, a proteção integral, o 

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a prioridade absoluta, parece 

emergir do processo de constitucionalização do Direito da Criança, cinco  princípios gerais: 

a) Princípio da Proteção Integral; 

b) Princípio do Respeito à Condição Peculiar de Pessoa em 

Desenvolvimento; 

c) Princípio da Igualdade de Crianças e Adolescentes; 

d) Princípio da Prioridade Absoluta, e 

e) Princípio da Participação Popular na Defesa dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes34. 

Ousamos ainda acrescentar um sexto princípio correspondente ao Melhor Interesse 

da Criança e do Adolescente, ou como denominam alguns doutrinadores, o Princípio do 

Interesse Superior da Criança e do Adolescente. 

 

 

3. Considerações Finais  

Das considerações traçadas até o momento, podemos concluir que há um inegável 

processo de constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente no ordenamento 

jurídico brasileiro, consentâneo ao momento social, político e econômico em que vivemos. 

Deste processo, conseqüências e efeitos podem ser identificados gerando novas configurações 

para qualquer tipo ou natureza de relação jurídica da qual participe uma criança ou um 

adolescente. 

Nesse cenário, ganha importância o princípio do respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento atribuída a crianças e adolescentes, tal qual descrito no artigo 

227, § 3°, V da Constituição Federal de 1988 como já detalhado, e que  está também refletido 

no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo do artigo 60 :  

“Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em 

conta os fins sociais a que ela se destina, as exigências do 

bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, 

                                                           
34 MACHADO, Martha de Toledo, Op.cit. 2003, .p. 411 
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e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento.” 

O princípio traduz a concepção de um ser humano em processo de desenvolvimento 

e formação. Como esclarece Mary Beloff35, no marco da Convenção Internacional das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, ser sujeito de direitos significa que 

crianças e adolescentes são titulares dos mesmos direitos de que gozam todas as pessoas e 

outros direitos específicos que decorrem da condição de pessoa que está em formação, em 

desenvolvimento. Nem meia pessoa, nem pessoa incompleta, simplesmente se trata de uma 

pessoa que está em fase de intenso desenvolvimento, sendo as pessoas completas em cada 

momento de seu crescimento.  

Desta maneira os direitos da criança e do adolescente compõem uma classe de 

direitos fundamentais. A universalidade se realiza porque todas as relações jurídicas das quais 

participem crianças e adolescentes são reguladas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e, nesse aspecto, estão incluídos toda criança e todo adolescente 

independentemente de classe social. A normatividade é composta além da legislação especial, 

das regras constitucionais e dos princípios decorrentes dos tratados internacionais ratificados 

pelo Estado Brasileiro.  

Quando situamos o Direito da Criança e do Adolescente como categoria integrante 

dos Direitos Fundamentais, reforçamos a compreensão dos direitos da criança e do 

adolescente como parte da Doutrina Universal de Direitos Humanos. Do ponto de vista 

normativo, é interessante observar que os mecanismos de proteção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente são complementares, nunca substitutivos dos mecanismos gerais de 

proteção de direitos reconhecidos a todas as pessoas, como estabelece o artigo 41 da 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente das Nações Unidas36. 

Perceber a conexão entre o processo de constitucionalização do Direito no Brasil, 

com especial destaque ao Direito da Criança e os efeitos da democratização no que se 

convencionou chamar de neoconstitucionalismo,  no caso brasileiro, permite construir formas 

                                                           
35 BELOFF, Mary. Responsabilidad Penal Juvenil y Derechos Humanos. IN: Revista “ Justicia y Derechos del 
Niño” – número 2 , Buenos Aires:  Unicef, 2001. 

36 SPOSATO, Karyna Batista. Op. Cit. p.68 
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de interpretação do Direito e de ação política que fortaleçam os direitos humanos de crianças 

e adolescentes e na mesma medida fortaleçam a própria Constituição.   
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Novas Parentalidades: a ressignificação da família em razão da construção jurídica 
do conceito de afeto1 

 
Title: New parenthoods: ressignifying the concept of family on account of the legal 

construction of the concept of affection  
 

Resumo: O artigo “Novas parentalidades: a ressignificação da família em razão da 
construção jurídica do conceito de afeto” é um recorte da tendência que o Direito das 
Famílias vem seguindo a partir da promulgação da Constituição da República  de 1988, 
quando o ordenamento jurídico brasileiro passa a ser inspirado por diversos princípios 
que buscam maior valorização do ser humano. Assim, o afeto ganha destaque na 
configuração de novos arranjos que, não necessariamente, têm como ponto comum o 
vínculo biológico. É neste cenário que os tribunais brasileiros vêm reconhecendo a 
existência da multiparentalidade ou triparentalidade, sintetizada na possibilidade de 
constar do registro de nascimento de uma criança ou de um adolescente os nomes tanto 
dos pais biológicos quanto o nome do pai/mãe socioafetivo (padrasto ou madrasta) com 
quem eles também estabeleceram ao longo da vida vínculo de amor e afeto, apontando-
se os principais reflexos pessoais e patrimoniais atribuídos a essa nova figura. Nesse 
sentido o presente trabalho busca sinalizar importante modificação na compreensão das 
relações de parentesco, com  ênfase na interpretação/aplicação da lei 11.924/09 - 
demonstrando-se, mais uma vez, a inovação do ordenamento jurídico brasileiro a partir 
da função criadora da jurisprudência.  
 

Palavras-chave: família, parentalidade, socioafetividade, Poder Judiciário 

Abstract: The article “New parenthoods: resignifying the concept of family on account 
of the legal construction of the concept of affection” aims to investigate part of the 
trends that provide guidelines for Brazilian Family Law since the declaration of the 
Constitution of Brazil from 1988, with the Brazilian legal system being then inspired by 
values measured by the valuation of the human being. So, affection becomes an item 
that stands out in the configuration of these new arrangements, which not necessarily 
have the biological link as common ground. Due to that scenario Brazilian courts have 
been acknowledging the existence of multiple parenthood or triple parenthood, 
summarized by the possibility of birth certificates of children or teenagers being 
registered with names of both biological parents as well as names of socio-affective 
father/mother (stepfather or stepmother) with whom these children or teenagers might 
also have established bonds of love and affection during their lifetime, indicating the 
main personal and patrimonial reflexes attributed to these new roles. In this sense this 
work intends to emphasize important modifications in the comprehension of 
relationships of parentage, with emphasis in the applying/interpretation of Law 
11.924/09 – proving once more the innovation of Brazilian legal system on account of 
the creator role of case law.  
 
Keywords: family, parenthood, socio-affectivity, Judiciary. 
                                                           
1 Este artigo é  resultado das discussões realizadas por ocasião dos encontros dos participantes do 

diretório de pesquisa do CNPq: “As relações interpessoais no Direito Civil: a adequação do direito aos 
novos paradigmas sociais”,  ocorridos na UFRRJ, ao longo do ano de 2013. Uma das atividades 
desenvolvidas pelos alunos foi o mapeamento, utilizando a internet como ferramenta, de decisões 
judiciais, algumas  indicadas ao longo do texto.   



182 
 

Diké, Aracaju, ano IV, vol. I , jan/jul/2015, p.181 a 199, julho/2015|www.dikeprodirufs.br 

 

I – Introdução 
Tendo como pano de fundo a Constituição da República de 1988 e seus 

princípios acerca do Direito das Famílias, um novo paradigma vem sendo objeto de 

atenção no âmbito jurídico para a formação do conceito de família, qual seja: o afeto, 

que tem sido o valor fundamental para o reconhecimento de novas entidades familiares. 

Assim, o presente artigo propõe o debate acerca do surgimento de novas parentalidades, 

com foco no afeto como principal elemento formador da família. 

O marco representado pela Lei da Investigação de Paternidade (Lei 8.560/922) 

aumentou a busca pelo seu reconhecimento, através da autorização para que a mãe da 

criança indique, em separado, o nome do possível pai, na oportunidade da lavratura do 

registro civil de nascimento. Esta prática ficou conhecida como averiguação oficiosa da 

paternidade.  

Outra inovação foi permitir que o Ministério Público, atuando no interesse da 

criança, pudesse ajuizar a ação em nome próprio com a finalidade de investigar a 

paternidade, fazendo com que esta, antes questão essencialmente privada, passasse a ser 

considerada, também, uma questão de interesse público e social. Essa lei também é 

relevante, uma vez que além de possibilitar o reconhecimento de um (a) filho (a) havido 

(a) fora do casamento – ou mesmo durante a vigência deste, mas fora dessa relação 

matrimonial – materializou a igualdade da filiação, em paralelo ao elementar direito de 

acesso à origem genética e identidade pessoal, importantes atributos da personalidade 

humana.   

Os efeitos produzidos pelo reconhecimento da paternidade na vida das crianças 

desde o nascimento é vasto. Como consequência imediata elas ganham um novo 

sobrenome e passam a ter, em tese, a possibilidade de interagir com outros parentes. E, 

ainda que não consigam realizar as trocas afetivas idealizadas na relação entre o genitor 

e o filho3, o auxílio material (alimentos) também necessário para garantir o sustento 

                                                           
2  Esta lei encampou o ideal de universalidade do direito de filiação ao regulamentar o art. 227, §6 o da 

Constituição da República que apresenta a seguinte redação: “Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mesmo direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação”.  

3  As práticas paternas não são neutras. Há pesquisas demonstrando que muitas vezes o reconhecimento, 
mesmo voluntário, não transforma a realidade das crianças que, efetivamente, não conseguem 
conviver com o pai e demais parentes. É um ato legal, mas não contem o poder mágico de fazer com 
que o pai seja pessoa presente e participativa na vida do(a) filho(a) (FONSECA, 2002; DIAS, 2014).   
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pode ser pleiteado mais facilmente, bem como a possibilidade de acesso à sucessão no 

momento do falecimento do genitor.    

Enquanto nos processos que buscam o reconhecimento da paternidade (seja ele 

coativo, seja voluntário) anseia-se que o genitor assuma as responsabilidades parental e 

afetiva, o que muita das vezes não ocorre, recentemente, experimenta-se situação 

diversa: o estabelecimento de vínculo socioafetivo somado ao exercício, de fato, do 

poder familiar4 pelo padrasto ou madrasta têm sensibilizado alguns juízes e Tribunais do 

país que ampliaram, ainda mais, o espectro da filiação proporcionando fosse retomado o 

debate sobre os efeitos do reconhecimento da paternidade e estabelecendo novos 

parâmetros para definir a parentalidade.  

Nesse sentido, este artigo traz à discussão decisões judiciais que, baseadas na lei 

11.924/095, a chamada Lei Clodovil, e também fundamentadas no princípio da 

afetividade – mesmo anteriores à referida lei – associadas à criação de uma nova cultura 

acerca dos direitos das crianças pelos Tribunais têm assegurado a filiação em contextos 

dissonantes da conjugalidade heterossexual tradicional, secularmente pautada apenas na 

tríade: homem-marido, mulher-esposa e filho(s), constituída através do casamento.  

A triparentalidade ou multiparentalidade (possibilidade de uma criança ou de um 

adolescente manter o vínculo de parentesco simultaneamente com três pessoas) será 

questão problematizada, principalmente no que se refere ao deferimento de direitos 

idênticos aos que decorrem do reconhecimento da paternidade, seja este voluntário ou 

judicial, como acima destacados, por exemplo: aos alimentos, à sucessão, a 

possibilidade de o enteado se tornar dependente em plano de saúde etc.   

                                                           
4 A doutrina jurídica costuma definir o poder familiar como sendo o poder exercido pelos pais em 

relação aos filhos, dentro da ideia de família democrática, do regime de colaboração familiar e de 
relações baseadas, sobretudo no afeto (TARTUCE, 2013: 387). É importante ressaltar que não houve 
apenas mudança de nomenclatura. O Código Civil de 1916 quando se referia ao então pátrio poder, 
refletia a ideia de poder de mando do pai em relação aos filhos que ocupavam o lugar de sujeição. No 
contexto da família despatriarcalizada do Código Civil de 2002, o poder familiar, é visto como o 
exercício da autoridade parental no cotejo do princípio do melhor interesse da criança e do 
adolescente. As atribuições do poder familiar estão definidas no artigo 1634 do Código Civil e cabem 
ao pai e a mãe na mesma medida. 

5  Esta lei apenas autorizou o enteado ou a enteada a adotar o nome da família (parte do nome 
conhecida popularmente como sobrenome) do padrasto ou da madrasta.  O art. 2o  altera a redação do 
artigo 57 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que passou a vigorar acrescido do § 8o, com a 
seguinte redação: “O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2o e 7o deste 
artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de 
família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de 
seus apelidos de família.”   
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 O ideal de justiça para todos, que é fortemente ligado à noção de ampliação de 

direitos, foi grandemente sentido no cenário do reconhecimento jurídico das novas 

famílias e das novas formas de parentalidade. A partir da noção da criança, como sujeito 

de direitos, proporcionada pelas declarações internacionais, notadamente nos anos de 

1980 quando se elege o aparelho judiciário (especificamente as Varas da Infância e 

Juventude) como espaço privilegiado para a busca de justiça para aquelas, começam a 

surgir práticas particulares e peculiares criadas pelos agentes judiciais – juízes, 

promotores6, defensores públicos, advogados, psicólogos e assistentes sociais – que ao 

lidarem com questões do cotidiano infanto-juvenil enfatizaram a preocupação com 

valores existenciais7. Além disso, a especialização do Poder Judiciário, com a criação de 

varas de família, da infância, de órfãos e sucessões, da juventude e do idoso, foi 

fundamental, não somente para o amplo acesso à justiça, mas também para uma 

resposta mais célere e eficiente às demandas propostas, antigo desejo das pessoas que 

recorrem aos Tribunais.  

 Após alterações normativas que impuseram a igualdade entre filhos, 

independentemente da condição em que foram concebidos, somado ao verdadeiro 

‘boom’ representado pelo número de ações judiciais de investigação de paternidade, em 

especial na década de 90, com o argumento de que toda criança deveria ter um pai, 

simultaneamente, juristas e órgãos judiciais que atuam perante o Poder Judiciário 

assumiram papel protagonista na promoção de tal direito.  

Tais mudanças foram possíveis em razão da opção do legislador constituinte 

(CRFB/88) de priorizar os direitos fundamentais individuais e coletivos também 

expressos nas declarações internacionais de direitos, acrescida da instauração de regime 

democrático, nos quais os valores da igualdade, da dignidade humana e da solidariedade 
                                                           
6  Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério Público conquistou espaço importante na 

seara da infância e juventude em razão da atribuição de defesa dos direitos individuais e meta-
individuais, não se limitando apenas a atuar na área criminal como anteriormente o fazia. Tal fato 
decorre da valorização desta instituição pela CRFB/88 que a colocou como espécie de tutora da 
sociedade civil, com destaque na preservação dos interesses de pessoas hipossuficientes, ou seja, 
daqueles que estão em condições de vulnerabilidade.   

7  Segundo Patrice Schuch (2010:153) a nova cultura em relação aos direitos das crianças e dos 
adolescentes fundamentada no ideal de proteção integral está diretamente relacionada à universalização 
da infância pelos saberes psi bem como a opção de priorizar a participação comunitária enfatizando a 
legitimidade de uma “justiça engajada” capaz de ampliar os domínios de ação e de autoridade para além 
dos bancos dos tribunais de Justiça. Em sua pesquisa de campo entrevistou juízes que atuavam nas varas 
da infância e juventude e quase todos disseram sobre a importância de conhecerem a comunidade onde 
atuavam e de interagirem com ela. Esta nova postura acolhe a ideia de que para assegurar os direitos das 
crianças é preciso estar junto delas também fora dos Tribunais.  
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social são essenciais. Dentre tantas transformações introduzidas pela Constituição da 

República, uma das mais importantes foi a possibilidade de ressignificação da noção de 

pessoa humana. Nenhum outro texto normativo estipulou direitos fundamentais que 

impactassem tão consideravelmente as relações jurídicas travadas entre o Estado e os 

indivíduos e entre os próprios particulares.  

Com isso, houve importante emancipação do indivíduo, apto a desfrutar de 

liberdade, de autonomia, em condições de buscar como melhor lhe apraz à própria 

felicidade (ALVES, 2010). A doutrina jurídica costuma nomear este movimento de 

despatrimonialização ou personalização do Direito Civil8, muito presente no Direito de 

Família, pois este é o campo do Direito onde está concentrado o maior número de 

normas cogentes (impositivas, obrigatórias, que não admitem acordo entre as partes) 

relacionadas com a esfera existencial.  

A partir dessas transformações ainda em curso, várias noções e conceitos 

passaram a ser revistos e desenvolvidos pela doutrina jurídica e foram também 

acompanhados pela legislação e pela jurisprudência. Com isso, o tema pertinente às  

famílias ganhou novo fôlego. O direito à constituição de família passou a ser um direito 

fundamental para a concretização da dignidade humana, se a pessoa assim o desejar, 

com fundamento também nas relações de afeto, sendo possível e admissível 

juridicamente, a formação de famílias hetero ou homoafetivas, monoparentais, 

triparentais, dentre outras (MOÁS e PAES, 2012). 

 

II – Autonomia  privada e afeto: a base do reconhecimento de novas 
parentalidades   
 

A palavra afeto não está presente no texto constitucional, mas a construção 

doutrinária e judicial deste conceito jurídico decorre da valorização constante da 

dignidade humana, expressa na CRFB/88, conforme destacado acima.  A interpretação 

sistemática de vários dispositivos legais permite considerá-lo como elemento nuclear de 

todas as entidades familiares. O afeto passou a ser um valor jurídico através do qual são 

                                                           
8  A despatrimonialização das relações jurídicas privadas, nelas incluídas as relações familiares, 
desloca da noção de patrimônio para a noção de pessoa o objeto maior de proteção. No contexto familiar, 
a família passa a ser valorizada de maneira instrumental, tutelada como um núcleo intermediário de 
desenvolvimento da personalidade dos filhos e de promoção da dignidade de seus integrantes 
(TEPEDINO, 2008). 
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criadas entidades familiares e relacionamentos baseados no respeito e trocas recíprocas 

visando à felicidade e realização pessoal de todos os integrantes (MATOS, 2011; 

MALUF, 2012; LÔBO, 2012). Através dele a família recuperou a função que, por certo, 

esteve nas suas origens mais remotas: a de grupo unido por desejos e laços afetivos, em 

comunhão de vida. Tornou-se obrigatória a análise dos princípios e institutos pertinentes 

ao Direito de Família do ponto de vista da afetividade deixando de lado qualquer 

interpretação sem contextualização social da legalidade estrita. 

Assim, a família passou a ser reivindicada como uma espécie de valor seguro em 

relação ao qual nenhum indivíduo parece desejar abrir mão, experimentando a 

convivência familiar uma espécie de apogeu (ROUDINESCO, 2006). Neste contexto 

uma mudança profunda também foi percebida nas relações de parentesco, ganhando 

maior apelo às noções de pertencimento ou não pertencimento, pois todo e qualquer 

sistema de classificação implica no estabelecimento de direitos e deveres bem definidos 

entre os integrantes de uma mesma família.  

No Brasil, desde a descoberta e maior confiabilidade dos exames de DNA, o 

critério de determinação da paternidade assentado em sistema de presunção cedeu 

espaço para a valorização do critério biológico.  A classificação jurídica das relações de 

paternidade/filiação vem passando por importantes transformações desde o advento da 

primeira codificação civil (Código Civil de 1916, que vigeu até 2002). O primeiro 

critério estabelecido era pautado em presunções que tinham por base o que, em regra, 

ocorria nas famílias e, assim, determinava que a maternidade fosse fixada pelo ato 

físico/material do parto (mãe era quem dava à luz a criança ou “mater semper certa 

est”) e a paternidade, fenômeno incerto, era determinada pela presunção de que o filho 

da mulher casada era do marido (“pater is est quem nuptiae demonstrant”). Assim, o 

casamento permaneceu, por muito tempo, como fator de legitimidade de uma família 

possuindo mais importância que o próprio vínculo biológico de paternidade9 ou 

                                                           
9 Segundo o critério de presunção relativa estabelecido pelo Código Civil de 1916, cabia ao marido 

afastar a paternidade que lhe havia sido atribuída pelo simples fato do casamento, ajuizando a ação 
negatória da paternidade. Para tanto deveria apresentar provas da impossibilidade de procriar à época 
da concepção.  O Código Civil atual (Cód. Civil de 2002) repete a mesma ideia no art. 1601: “Cabe ao 
marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação 
imprescritível”. Assim, em tese, o pai registral pode, a qualquer tempo, desde que tenha certeza da 
ausência do vínculo biológico, desconstituir a paternidade já consolidada desde o nascimento da 
criança. Os Tribunais, mais uma vez, atenuaram o rigor deste dispositivo, julgando improcedente um 
número enorme de ações negatórias de paternidade, sob o argumento da prevalência do vínculo 
socioafetivo em detrimento daquele.  
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maternidade10 em si. O valor biológico da paternidade ganhou demasiada importância 

com o advento do exame de DNA, capaz de apontar a certeza do vínculo em ordem 

bastante elevada.  

É inegável a vantagem do critério biológico na comparação com o frágil critério 

baseado em provas indiciárias e presunções, também em razão da assimetria do valor 

(grau de confiabilidade) conferido à palavra do homem e à palavra da mulher, em 

especial, quando eram consideradas as eventuais hipóteses de infidelidade. Todavia, 

atualmente, os Tribunais passaram a relativizar a, até então hiper-valorizada, verdade de 

sangue. “É um reducionismo restringir a paternidade ao biológico, uma vez que ela se 

completa no exercício da parentalidade que, no masculino e no feminino, é construída e 

reconstruída permanentemente, por laços de afeto, de solidariedade e de engajamento” 

(THURLER: 2009, 131).  Há inúmeras crianças reconhecidas que estabelecem laços de 

afeto não com seus genitores, mas com pessoas não-parentes que estão dispostas ao 

acolhimento. Em razão disso maior importância foi conferida ao parentesco 

socioafetivo.  

Além da definição dos critérios de parentesco e das modalidades de alianças 

matrimoniais (quem pode ou não desposar e com quem) toda sociedade também dispõe 

de fórmulas para resolver a esterilidade/infertilidade, na medida em que reproduzir foi, 

quase sempre, uma obrigação imposta às famílias (LÉVI-STRAUSS, 2012:40). As 

técnicas de reprodução assistida impuseram uma releitura das relações de parentesco 

consolidadas há séculos em quase todo o mundo ocidental. Já se contabiliza 

aproximadamente quatro décadas de prática da reprodução assistida11, sem a edição de 

                                                           
10 A necessidade de investigar a maternidade antes do advento da reprodução medicamente assistida 

existia nos casos em que crianças eram trocadas nas maternidades. A reprodução assistida apenas 
aprofundou o debate sobre a paternidade/maternidade de crianças, diante dos inúmeros casos 
envolvendo a maternidade de substituição (conhecida popularmente como ‘barriga de aluguel’) em 
que a geratrix (titular do projeto parental) disputava a criança com a gestatrix (aquela que gerou a 
criança), pois esta após o nascimento da criança recusava-se a entregá-la à primeira. A mais recente 
resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM n.2013-2013), no intuito de evitar disputas 
judiciais pela criança, estabelece que as doadoras temporárias do útero devem pertencer às famílias de 
um dos parceiros dos doadores genéticos, num parentesco consanguíneo de até o quarto grau (além 
das mães e irmãs, alcança também as tias e primas). A doação temporária do útero não poderá ter 
caráter lucrativo ou comercial”.    

11  As técnicas de reprodução assistida introduziram questões emblemáticas que não podem mais 
ser consideradas novas, porém diante da ausência de lei em sentido formal, permanecem ainda sem 
resposta uniforme, variando as soluções no tempo e no espaço. Como exemplo pode-se citar: a 
possibilidade ou não de o indivíduo se reproduzir sem a existência de parceiro (consequência da 
dissociação entre sexualidade e reprodução), a possibilidade de acesso à reprodução pelos casais 
soropositivos, pelos casais de mesmo sexo, entre outras não menos importantes.   
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uma lei para pacificar os dissensos. Diante desta omissão, seguem em vigor as 

normativas éticas do Conselho Federal de Medicina como parâmetros balizadores, na 

tentativa de definir a relação entre a filiação biológica e a social que desde então se 

tornaram distintas (MOÁS e VARGAS, 2012).   

 Em meio às transformações e permanências no atual cenário das relações de 

parentesco, uma nova figura vem surgindo, a triparentalidade, em que pese o fato de 

ainda ser pouco discutida pelos juristas. A Lei 11.924/09 não contempla dispositivo 

sobre critérios de definição do parentesco, mas ao acrescentar o parágrafo 8º ao art. 57 

da Lei de Registros Públicos, permitindo a possibilidade de o(a) enteado(a) realizar 

espécie de homenagem, ao acrescentar ao seu o sobrenome do padrasto ou madrasta, 

abre espaço para o debate que aqui se trava. Desde então, através das mídias em geral, 

se tem notícias de decisões judiciais deferindo a inclusão do sobrenome do(a) 

padrasto/madrasta na certidão de nascimento de crianças e adolescentes, porém sem a 

retirada do nome do genitor(a). 

 Em 28 de março de 2012, a revista Consultor Jurídico12 publicou reportagem 

noticiando que uma juíza de Rondônia, utilizando como justificativa a existência de 

laços afetivos, proferiu sentença autorizando uma criança a ter sua certidão de 

nascimento modificada: além do nome do pai biológico, junto a este haveria a inclusão 

do nome de seu padrasto. Em 22 de fevereiro de 201313, um juiz de Pernambuco, 

Comarca de Recife, autorizou que constasse na certidão de nascimento de uma criança 

os nomes de seus pais biológicos e de sua madrasta, também com fundamento nos 

vínculos de afeto. Caso semelhante foi noticiado pela revista eletrônica Migalhas, em 08 

de abril de 2014, ocorrido em Goiás14.  

Em 26 de fevereiro de 2013, a assessoria de comunicação do IBDFAM15 

publicou nota sobre decisão proferida em processo de adoção em que, caso fosse 

proferida sentença a favor do pai socioafetivo, esta implicaria na exclusão do pai 

biológico, mas para atender ao melhor interesse da criança – princípio norteador das 

interpretações das normas jurídicas relacionadas aos direitos das crianças e dos 

                                                           
12  Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-mar-28/justica-garante-dupla-paternidade-certidao-

nascimento-crianca. Acesso em 30/06/2014. 
13 Disponível em http://www.conjur.com.br/2013-fev-22/justica-autoriza-registro-mae-pai-madastra-

certidao-nascimento. Acesso em 30/06/2014. 
14 Disponível em http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI198755,51045- 

Menina+tera+dupla+paternidade+em+seu+registro ½. Acesso em 30/06/2014. 
15 Disponível em http://www.ibdfam.org.br/noticias/4967/novosite. Acesso em 30/06/2014. 

http://www.conjur.com.br/2013-fev-22/justica-autoriza-registro-mae-pai-madastra-certidao-nascimento
http://www.conjur.com.br/2013-fev-22/justica-autoriza-registro-mae-pai-madastra-certidao-nascimento
http://www.ibdfam.org.br/noticias/4967/novosite
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adolescentes e considerando que o próprio adolescente chamava a ambos (o genitor e o 

pai socioafetivo) de pai, o juiz optou pelo não desligamento da família biológica 

paterna. Segundo o juiz, com esta decisão o adolescente teria os benefícios afetivos dos 

dois pais e também outras vantagens, como a inclusão em planos de saúde, planos 

previdenciários, além da possibilidade de figurar como dependente de qualquer um 

deles em clubes sociais e poder pleitear alimentos em face dos dois, caso haja 

necessidade. Destacou ainda, a existência dos efeitos sucessórios, figurando o 

adolescente como herdeiro também em relação a ambos os pais.  

Estamos diante da excepcional situação de uma pessoa passar a ter o vínculo 

jurídico de filiação, simultaneamente, com três pessoas16. São famílias que vêm sendo 

chamadas de multiparentais, pois o registro de nascimento de tais crianças ou dos 

adolescentes apresentam dois pais e uma mãe ou duas mães e um pai, criando-se assim 

uma tripla paternidade.  

 Ressalte-se que a questão transcende ao uso do sobrenome17, pois não é dele 

que decorre o vínculo de filiação, mas do estado de filiação (vínculo jurídico) 

comprovado pelo registro. O direito ao nome, no caso o patronímico (conhecido como 

sobrenome), que identifica a família (estirpe/origem) é apenas uma das consequências 

do ato de reconhecimento da paternidade.    

O vínculo entre pais e filhos diz respeito ao estado das pessoas, mais 

precisamente ao estado familiar, compreendido como a qualidade ou posição que estas 

                                                           
16  É importante destacar que a situação contemplada pela lei em análise não se confunde com a 
possibilidade introduzida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 41, § 1º, versando sobre a 
adoção. Vale transcrever o dispositivo: “Se um dos cônjuges ou concubinos (leia-se companheiros) adota 
o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e cônjuge ou concubino do adotante e 
os respectivos parentes. O parágrafo 2º complementa: É recíproco o direito sucessório entre o adotado, 
seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes, colaterais até o quarto grau, observada a 
ordem de vocação hereditária”. Assim, o ECA permite que o cônjuge ou companheiro possa adotar o filho 
do outro. Nestes casos específicos, a criança e o adolescente normalmente são órfãos de um dos genitores 
ou apesar de o genitor estar vivo, teve o poder familiar extinto.  E, nestes casos, a criança ou o 
adolescente tem o vínculo jurídico de filiação apenas em relação aos dois: o genitor e seu cônjuge ou 
companheiro que optou pela adoção. Não há tripla paternidade.   
17  Os cartórios de registro civil de pessoas naturais, nos últimos anos, tiveram de adequar os 
expedientes em razão de decisões judiciais inovadoras no âmbito do Direito de Família. Dois exemplos 
são dignos de nota: 1) a mudança do nome em razão da cirurgia de transgenitalização; 2) a possibilidade 
que  companheiros de mesmo sexo também passaram a ter de acrescer o sobrenome do outro após a 
decisão do STF (em maio de 2011)  que reconheceu as uniões estáveis homoafetivas, desde que presentes 
todos os requisitos das uniões estáveis entre um homem e uma mulher.     
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ocupam na entidade familiar e da qual decorrem direitos e obrigações. Assim, costuma 

ser compreendido como um valor moral, por isso insuscetível de transação, sendo 

indisponível e desprovido de caráter patrimonial (FARIAS, 2012).  

Tais decisões judiciais legitimam uma realidade fática já existente: a situação em 

que a criança ou o adolescente pleiteia a inclusão do nome do padrasto/madrasta porque 

com ele (a) convive desde a tenra idade, sendo criado, sustentado e realizando trocas 

afetivas. Porém, simultaneamente, recebeu atenção, carinho, foi também sustentado 

pelo genitor biológico que, em momento algum esteve ausente e, justamente por isso, 

não pode ter o vínculo de paternidade desconstituído. 

As decisões acima citadas dão conta de situações em que não há conflito: o 

genitor biológico não disputa com aquele que figura como pai/mãe socioafetivo e vice- 

versa. O padrasto ou a madrasta, no exercício da autonomia privada, externaram ato de 

vontade ao vincularem-se àquela criança, autorizando, assim, o estabelecimento do 

vínculo afetivo, hoje reconhecido juridicamente como gerador de direitos e deveres. 

Embora o plano da conjugalidade seja distinto do plano da filiação, 

considerando que os casamentos e uniões estáveis duram menos que em passado 

recente18, é importante destacar que mesmo havendo, no futuro, eventual rompimento 

do relacionamento amoroso entre o(a) genitor(a) e o(a) padrasto/madrasta do filho que 

voluntariamente aceitou que seu nome fosse acrescido à certidão de nascimento, e, 

assim permitiu a criação da relação jurídica de parentesco, não será admitido o pedido 

de desconstituição do vínculo jurídico de paternidade.  

Assim como o reconhecimento voluntário da paternidade, as decisões judiciais 

que garantem a multiparentalidade têm o mesmo efeito: a irrevogabilidade, que 

significa dizer: ato em relação ao qual não cabe arrependimento. Neste caso o filho 

socioafetivo terá direito aos alimentos e direito à sucessão em relação a ambos (o 

genitor e o pai/ socioafetivo), pois os Tribunais jamais poderiam admitir distinção entre 

filhos, em flagrante afronta à determinação constitucional, que estabeleceu a igualdade 

jurídica de todos. Conforme já destacado, tais garantias estão alinhadas com o nível de 

                                                           
18  Dados estatísticos do IBGE dão conta que os casamentos duram em média 10 anos. Entre os 
diversos fatores pode-se citar: a facilidade de dissolver o vínculo sem a atribuição de culpa a um dos 
cônjuges, a possibilidade de a pessoa casar quantas vezes desejar, etc. Há uma espécie de consenso que o 
casamento somente deve prevalecer, assim como qualquer outra entidade familiar enquanto conseguir 
garantir a felicidade  do casal 
(http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/16122002reg_civil.shtm).  
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proteção introduzido pela Constituição da República, no sentido de orientar todo o 

ordenamento infraconstitucional para a integral e irrestrita proteção da pessoa humana.  

 Atualmente é inegável que filiação é um conceito relacional. Nesse sentido, é 

oportuno lembrar que a família é um elemento ativo, no sentido de evoluir conforme a 

sociedade se modifica.  

A natureza jurídica da paternidade, da maternidade e da 
filiação nos dias atuais não decorre exclusivamente de 
informações biológicas ou genéticas, havendo exemplos 
claros, no Direito Comparado, em que se dá relevo a 
sentimentos nobres, como o amor, o desejo de construir 
uma relação afetuosa, carinhosa, reunindo as pessoas num 
grupo de companheirismo, lugar de afetividade para o fim 
de estabelecer relações de parentesco. A disciplina jurídica 
das relações de parentesco entre pai e filhos não atende, 
exclusivamente, quer valores biológicos, quer juízos 
sociológicos; é uma moldura a ser preenchida, não com 
meros conceitos jurídicos ou abstrações, mas com vida, na 
qual as pessoas espelham sentimentos (GAMA: 2010: 98)  

 
 Fica claro então, que a característica principal da família contemporânea, ao lado 

da pluralidade de arranjos, é a tendência de se tornar cada vez menos hierarquizada, 

priorizando-se cada vez mais o sentimento e a afeição mútua.  

 

III – O papel do Pode Judiciário: a transmutação de um sentimento em garantia 
de direitos  
 

 A trajetória do afeto como fato gerador de direitos, se deu da forma como a 

maioria dos direitos surge: na sociedade. As decisões judiciais a seguir indicadas apenas 

formalizam situações já consolidadas no tempo. Desde que a jurisprudência19 vem 

sendo reconhecida como importante forma de revelação do Direito, este não se resume 

às leis. Estas constituem apenas uma dentre suas muitas fontes.  

 O Direito são também os fatos sociais, ele “é considerado como fenômeno da 

vida coletiva. Ao lado dos fatos econômicos, artísticos, culturais, esportivos etc, 

também o direito é um fato social (MONTORO, 2000; 34)”, assim, “a função do juiz e 

do jurista, em suas diversas atividades consiste sempre em descobrir ‘o direito’, isto é, 

                                                           
19 “A  jurisprudência tem, na atualidade, três funções muito nítidas, que se desenvolveram lentamente: 

uma função um tanto automática de aplicar a lei; uma função de adaptação, consistente em pôr a lei 
em harmonia com as ideias contemporâneas e as necessidades modernas; e uma função criadora, 
destinada a preencher as lacunas da lei “ (MAXIMILIANO, 2006: 146). Esta última é inegavelmente a 
mais importante delas.  
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‘o justo’ e assegurá-lo em cada caso concreto. O presente trabalho ao indicar decisões 

judiciais busca demonstrar exatamente o processo de surgimento do afeto como 

elemento garantidor de direitos, posto que surgido na sociedade, fez-se necessária a 

intervenção daquele a quem cabe distribuir a cada um o que é seu, o Direito.  

 Nas palavras de Norberto Bobbio (1992: 68),  

também os direitos do homem são, 
indubitavelmente, um fenômeno social. Ou, 
pelo menos, são também um fenômeno social. 
(...) Essa multiplicação (dos direitos) ocorreu 
de três modos: a) porque aumentou a 
quantidade de bens considerados merecedores 
de tutela; b) porque foi estendida a titularidade 
de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do 
homem; c) porque o próprio homem não é 
mais considerado como ente genérico, ou 
homem em abstrato, mas é visto na 
especificidade ou na concreticidade de suas 
diversas maneiras de ser em sociedade, como 
criança, velho, doente etc. Em substância: 
mais bens, mais sujeitos, mais status de 
individuo. (...) o reconhecimento de novos 
direitos de (onde ‘de’ indica o sujeito) implica 
quase sempre o aumento de direitos a (onde ‘a’ 
indica o objeto). 
 

   Fica clara, então, a necessidade absoluta da atuação do Direito, através do 

Poder Judiciário, uma vez que não é possível às próprias pessoas regularem seu estado 

familiar. A formação da família sob a ótica dos Tribunais do país, sobretudo desde o 

início dos anos 2000, dá-se, via de regra, pelo afeto. Da mesma forma como ocorreu em 

relação a outros temas polêmicos20, o Poder Judiciário tem atuado de forma 

protagonista diante da judicialização dos comportamentos sociais, em especial, nos 

aspectos que envolvem as famílias, com atuação marcante na criação e consolidação de 

novos direitos parentais. 

 Nesta linha de raciocínio, os fatos sociais acerca da vinculação sócio-afetiva 

para fins de filiação de há muito tempo ocorriam, mas uma das primeiras manifestações 

judiciais acerca do tema, e bastante tímida frise-se, deu-se no Superior Tribunal de 

                                                           
20 O STF já se posicionou sobre o uso de células-tronco embrionárias; antecipação terapêutica do parto 

nos casos em que os fetos são anencéfalos; convivência entre pessoas de mesmo sexo, dentre outras. 
Na área da saúde, a judicialização é tema recorrente: juízes de todas as instâncias têm apreciado 
questões envolvendo, por exemplo, cláusulas abusivas contidas em planos de saúde, distribuição de 
medicamentos, a ausência de políticas públicas, etc.    
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Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 220.059, em 22 de novembro de 2000, nos 

seguintes termos:    

NOME. Alteração. Patronímico do padrasto. O 
nome pode ser alterado mesmo depois de 
esgotado o prazo de um ano, contado da 
maioridade, desde que presente razão 
suficiente para excepcionar a regra temporal 
prevista no art. 56 da Lei 6.015/73, assim 
reconhecido em sentença (art. 57). Caracteriza 
essa hipótese o fato de a pessoa ter sido criada 
desde tenra idade pelo padrasto, querendo por 
isso se apresentar com o mesmo nome usado 
pela mãe e pelo marido dela. Recurso não 
conhecido. 

 
 Não há, como é possível notar, qualquer menção expressa ao termo afeto, mas 

como definir “o fato de a pessoa ter sido criada desde tenra idade pelo padrasto, 

querendo por isso se apresentar com o mesmo nome usado pela mãe e pelo marido 

dela”, se não através do afeto? 

 Um dos casos mais marcantes acerca da identificação do afeto na formação das 

famílias, principalmente no que toca aos direitos da criança, foi a decisão judicial, em 

2002, quando ainda eram embrionárias as ideias acerca das uniões homoafetivas e das 

multiparentalidades, que garantiu à companheira da cantora Cássia Eller21 a guarda 

definitiva do filho desta, então com oito anos de idade, em detrimento do avô materno. 

O principal argumento para a decisão foi o fato de que o menino mantinha com a 

companheira da mãe um relacionamento afetivo que praticamente inexistia com o avô, 

com quem mantinha, quase que exclusivamente, parentesco biológico. Interessante 

notar que há mais de 10 anos, em uma reportagem da Revista Veja22 acerca do tema, 

dado o caráter inovador da decisão acima citada, foi realizada uma pesquisa com a 

população indagando sobre o acerto da decisão, com o que mais de 83% dos 

entrevistados concordou. 

 Desde então, iniciou-se um intenso debate no cenário jurídico brasileiro,  

predominando a ideia do afeto como gerador de direitos. É possível perceber o avanço 

                                                           
21  Disponível em: http://www.conjur.com.br/2002-nov-01/filho_cassia_eller_ficara_maria_eugenia. 

Acesso 01/07/2014. 
22  Disponível em: http://veja.abril.com.br/160102/p_088.html. Acesso em 01/07/2014. 
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quando em um acórdão23 o Superior Tribunal de Justiça reconhece que os vínculos 

biológicos não são os únicos aptos a formar famílias, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. ANULAÇÃO 
PEDIDA POR PAI BIOLÓGICO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. PREPONDERÂNCIA.  
1. A paternidade biológica não tem o condão de 
vincular, inexoravelmente, a filiação, apesar de 
deter peso específico ponderável, ante o liame 
genético para definir questões relativa à filiação.  
2. Pressupõe, no entanto, para a sua prevalência, da 
concorrência de elementos imateriais que 
efetivamente demonstram a ação volitiva do 
genitor em tomar posse da condição de pai ou mãe.  
3. A filiação socioafetiva, por seu turno, ainda que 
despida de ascendência genética, constitui uma 
relação de fato que deve ser reconhecida e 
amparada juridicamente. Isso porque a 
parentalidade que nasce de uma decisão 
espontânea, frise-se, arrimada em boa-fé, deve 
ter guarida no Direito de Família. (...) 24 (grifos 
nossos 
 

 Na decisão acima a Ministra Nancy Andrighi deixa claro o que neste trabalho se 

defende: em havendo manifestação de vontade, no sentido de comportar-se o padrasto 

ou a madrasta como o pai ou a mãe efetivamente, criando laços afetivos com os 

enteados, tantos laços e tão profundos que se passam a reconhecer como pais/mães e 

filhos, o Direito deve protegê-los e, mais do que isso, garanti-los. 

 Ainda da lavra da mesma Ministra, a decisão a seguir também é relevante:  
 

FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE E PETIÇÃO DE 
HERANÇA. VÍNCULO BIOLÓGICO. 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
IDENTIDADE GENÉTICA. 
ANCESTRALIDADE. DIREITOS 
SUCESSÓRIOS. ARTIGOS ANALISADOS: 
ARTS. 1.593; 1.604 e 1.609 do Código Civil; 
ART. 48 do ECA; e do ART. 1º da Lei 
8.560/92. 1. Ação de petição de herança, 
ajuizada em 07.03.2008. Recurso especial 

                                                           
23 Acórdão é a decisão proferida em segundo grau de jurisdição, ou seja, pelos Tribunais do país. 
24  Recurso Especial nº 1087163/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 31/08/2011. 
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concluso ao Gabinete em 25.08.2011. 2. 
Discussão relativa à possibilidade do vínculo 
sócio-afetivo com o pai registrário impedir o 
reconhecimento da paternidade biológica. 3. A 
maternidade/paternidade sócio-afetiva tem 
seu reconhecimento jurídico decorrente da 
relação jurídica de afeto, marcadamente 
nos casos em que, sem nenhum vínculo 
biológico, os pais criam uma criança por 
escolha própria, destinando-lhe todo o 
amor, ternura e cuidados inerentes à 
relação pai-filho. 4. A prevalência da 
paternidade/maternidade socioafetiva 
frente à biológica tem como principal 
fundamento o interesse do próprio menor, 
ou seja, visa garantir direitos aos filhos face 
às pretensões negatórias de paternidade, 
quando é inequívoco (i) o conhecimento da 
verdade biológica pelos pais que assim o 
declararam no registro de nascimento e (ii) 
a existência de uma relação de afeto, 
cuidado, assistência moral, patrimonial e 
respeito, construída ao longo dos anos. 5. 
(...) 6. O reconhecimento do estado de filiação 
constitui direito personalíssimo, indisponível e 
imprescritível, que pode ser exercitado, 
portanto, sem qualquer restrição, em face dos 
pais ou seus herdeiros. 7. A paternidade traz 
em seu bojo diversas responsabilidades, sejam 
de ordem moral ou patrimonial, devendo ser 
assegurados os direitos sucessórios decorrentes 
da comprovação do estado de filiação. 8. 
Todos os filhos são iguais, não sendo admitida 
qualquer distinção entre eles, sendo 
desinfluente a existência, ou não, de qualquer 
contribuição para a formação do patrimônio 
familiar. 9. Recurso especial desprovido.25 

 

 É possível perceber-se, então, que com o passar do tempo houve o 

amadurecimento dos argumentos acerca do estabelecimento das relações de afeto como 

alicerces das relações de parentesco, fortalecendo-o. Por outro lado, em que pese haver 

forte corrente de entendimento no sentido adotado pela presente pesquisa, há vozes 

contrárias. Destaque-se que tramita atualmente no Supremo Tribunal Federal o Agravo 

                                                           
25  Recurso Especial nº 1274240/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013. 
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nº 692.186/PB que deu origem ao procedimento da Repercussão Geral26, ainda pendente 

de julgamento, para que se decida – estabelecendo-se assim uma espécie de 

padronização de decisões para as instâncias inferiores – se é possível a prevalência da 

paternidade sócio-afetiva em detrimento da paternidade biológica. 

 A tendência é de que se admita a possibilidade da prevalência da paternidade 

sócio-afetiva até mesmo em detrimento da biológica, mas a certeza jurídica somente se 

terá após o julgamento dessa repercussão geral. 

 

IV –Considerações Finais 

As decisões judiciais envolvendo triparentalidade utilizadas no presente trabalho 

garantiram a dupla paternidade (a socioafetiva e a biológica) e, fundamentadas no afeto, 

deferiram às crianças importantes direitos existenciais e patrimoniais, ficando a guarda 

na maioria dos casos, com o pai socioafetivo, tendo o pai biológico a convivência livre 

com o filho.   Na linha da desbiologização do parentesco abrem maior espaço para a 

filiação social já admitida pelo Poder Judiciário. Tais decisões confirmam a tese de que 

a filiação, seja biológica ou não, apresenta natureza cultural.  

O fundamento maior da paternidade desbiologizada é colocar a criança ou o 

adolescente em posição de tutela prioritária, de acordo com a ideia de família-instituição 

que é plural, democrática e funcionalizada justamente para atender aos interesses de 

seus integrantes, sendo a criança e o adolescente titulares de proteção específica, em 

razão da condição de pessoas em desenvolvimento27.   

É importante ressaltar que no mapeamento realizado também foram encontradas 

decisões judiciais nas quais o pai biológico mostrou-se avesso à paternidade, afirmando 

inclusive que não nutre qualquer sentimento de afeto pela criança. Normalmente são 

hipóteses em que possuem outra família e, também por isso, não querem o contato com 

os filhos, fato que não é suficiente para ser afastada a declaração da paternidade.   A 
                                                           
26  A repercussão geral visa “possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos 

Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou 
econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos 
encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa 
o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias 
inferiores, em casos idênticos”. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451. Acesso em 01/07/2014.  

27 O art. 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente destaca esta ideia de proteção prioritária: “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.   
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título ilustrativo, segue decisão no Distrito Federal28 no qual uma criança de 10 anos de 

idade sempre foi cuidada e  educada por seus pais registrais, ambos analfabetos e 

empregados, durante muitos anos da fazenda do pai biológico, que tendo conhecimento 

da paternidade, ameaçava demitir todos da família da menina se o fato fosse revelado. O 

exame de DNA comprovou que o ex-patrão é o pai biológico. A juíza proferiu esta 

decisão com base no melhor interesse da criança, pois registrou na sentença:  

    “o pai biológico exibe confortável situação financeira e 
    possui alto padrão de vida e deixar de estender à infante as 
    benesses que esta paternidade pode lhe oferecer, é não 
    atentar para o melhor interesse da criança, Princípio 
    Constitucional e basilar do Estatuto da Criança e do 
    Adolescente”29.     

Neste contexto é fundamental que se perceba a apropriação que o Poder 

Judiciário brasileiro vem fazendo sobre o conteúdo do princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente – um dos conceitos mais plurissignificativos e mais vagos na 

teoria do direito.  A falta de orientação uniforme (o que é impossível seja no plano 

hipotético, seja no plano concreto) do conjunto de fatores determinantes do que venha a 

ser o melhor interesse, autoriza que o Poder Judiciário decida de acordo com cada 

concreto específico o melhor meio de assegurar a proteção integral.  

E seja qual for a interpretação que se dê ao conteúdo do princípio do melhor 

interesse da criança, o fato é que a afetividade e as trocas afetivas realizadas pela 

criança ou adolescente com quem se dispõe a ser seu pai/mãe vem sendo levadas em 

conta para a determinação da filiação, o que revela uma perfeita adequação de garantia 

de direitos a quem os merece tê-los, tanto os menores a terem seus pais socioafetivos 

reconhecidos, como estes pais em poder exercer a paternidade legitimamente. 
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