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A doutrina da proteção integral 
 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
 

Estatuto da Criança e do Adolescente: alinhada aos tratados internacionais sobre direitos das crianças e 
adolescentes, especialmente a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1990), 
rompendo com a doutrina da “situação irregular”(Código de Menores de 1979). 

 
● Premissa da proteção integral: crianças e adolescentes são sujeitos de Direito perante a família, a 

sociedade e o Estado, aos quais, por sua vez, são respectivamente atribuídos deveres. 
● Criança e adolescente sujeitos de Direito: ruptura com a ideia de crianças e adolescentes como 

objeto de intervenção e tutela do mundo adulto. Titulares dos direitos inerentes a qualquer pessoa e 
dos direitos especificamente decorrentes de sua condição de pessoa em processo de 
desenvolvimento. 
 

CF: artigos 227 a 229 

Noções introdutórias 



Alterações recentes 
 
 
 

Noções introdutórias 

Lei 13.257/2016  
Marco Legal da 1ª Infância, 

dispõe sobre as políticas 
públicas para crianças de até 

6 anos 

Lei 13.010/2014  
vedação de castigo 

físicos e de tratamento 
cruel ou degradante 

(popularmente 
conhecida como "Lei da 

Palmada”); 

Lei 12.962/14  
direito de convivência da 
criança e do adolescente 
com os pais privados de 

liberdade;  

Lei 12.594/2012  
institui o Sistema Nacional 
Socioeducativo (SINASE) e 

regulamenta a execução de 
medidas socioeducativas. 



Criança e adolescente: conceito legal 
 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, 

a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e 
vinte e um anos de idade. 

 
● Art. 228, CF: imputabilidade penal aos 18 anos 
● Aplica-se o ECA para pessoas de idade entre 18 e 21 

anos no caso de pessoa que atinge a maioridade 
durante o cumprimento de medida socioeducativa de 
internação; liberação compulsória aos 21 anos. 

Noções introdutórias 



Direito à Convivência Familiar e Comunitária: conceitos introdutórios 
 
● CF, arts. 226 e 227: a partir de 1988, há maior ênfase nos laços de consanguinidade e afetividade que 

apenas o casamento; adoção de isonomia entre os membros (entre filhos sem distinção de origem; entre 
cônjuges e companheiros). 
 

● Família natural (art. 25): comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 
 

● Família extensa (art. 25, § único): parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 
mantém vínculos de afinidade e afetividade.   
 

● Família substituta (art. 28): formada mediante guarda, tutela ou adoção. 
 

● Todas as formas de família e de responsáveis têm deveres jurídicos para com crianças e adolescentes. 

Poder familiar e família natural 



Noções introdutórias 

 

● Conceito de crime: fato típico + ilícito + praticado por pessoa culpável  

 

● Conceito de ato infracional: fato típico + ilícito + praticado por inimputável 

 
● Descrição legal (ECA):  
 
Art. 103 - Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 
 
 
  

A prática de ato infracional: direitos individuais e 
garantias processuais do adolescente  



Consequências jurídicas da prática de ato infracional 
 
 
 

A prática de ato infracional: direitos individuais e 
garantias processuais do adolescente  

Crianças  
Art. 105: Ao ato infracional praticado 

por criança corresponderão as 
medidas previstas no art. 101 

Adolescentes 
Medidas socioeducativas 



As medidas socioeducativas (art. 112, ECA) 

 

● Conceito: consequência jurídica decorrente da atribuição de ato infracional a adolescente. Não é 
condenação criminal, e, portanto, não gera reincidência.  

 

● Espécies: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade 
assistida; inserção em regime de semi-liberdade; internação em estabelecimento educacional. 

 

OBS: Medidas de proteção (art. 101, ECA) também podem ser aplicadas como medida socioeducativa ao 
adolescente autor de ato infracional. 

 
● Lei 12.594/2012: Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a 

execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 

A prática de ato infracional: direitos individuais e 
garantias processuais do adolescente  
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