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RESUMO 

 

 

 

RESUMO: A partir da Constituição Federal de 1988, um novo olhar foi lançado à tutela 

dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Isso porque o dever de assegurar 

tais direitos passa a ser prioridade absoluta não apenas da família, mas também da 

sociedade e do Estado, que inclui a Defensoria Pública. Esses três agentes integram o 

que se denomina "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente". O 

presente trabalho objetiva analisar a atuação da Defensoria Pública Brasileira como 

instituição essencial à defesa e promoção dos direitos infantojuvenis. Através do 

levantamento de iniciativas e desafios, será apurado como a Instituição tem cumprido o 

mandamento constitucional de assegurar prioridade absoluta a esse grupo tão 

vulnerável. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1) Criança; 2) Adolescente; 3) Defensoria Pública; 4) Absoluta 

prioridade; 5) Sistema de Garantia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

ABSTRACT: From the Federal Constitution of 1988, the guardianship of the 

fundamental rights of children and adolescents was put into a new perspective. It 

happens because the duty to ensure such rights becomes an absolute priority not only 

for the family, but also for society and the State, which includes the Public Defender's 

Service. These three agents are part of what is called the "Guaranteeing the Rights of 

Children and Adolescents System". The present work aims to analyze the performance 

of the Brazilian Public Defender's Service as an essential institution for the defense and 

promotion of children's rights. Through the survey of initiatives and challenges, it will be 

determined how the Institution has fulfilled the constitutional mandate to ensure absolute 

priority for this very vulnerable group. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS:  1) Child; 2) Adolescent; 3) Public Defender's Office; 4) Absolute priority; 

5) Guarantee System. 
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INTRODUÇÃO 

 

   O homem disse que tinha de ir embora – antes queria me ensinar 
uma coisa muito importante: 
   – Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto 
da sua vida? 
   – Quero – respondi. 
   O segredo se resumia em três palavras, que ele pronunciou com 
intensidade, mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos: 
   – Pense nos outros. 

(O Menino no Espelho - Fernando Sabino) 

 

 “O menino no Espelho” é uma obra cativante de Fernando Sabino. A narrativa 

nos apresenta inúmeras experiências e aventuras da infância de um menino de 

imaginação muito fértil. Já no prólogo, narrado em 1ª pessoa, assim como a maior parte 

da obra, nos deparamos com um mágico encontro entre o Fernando criança e sua figura 

adulta. Ali, de maneira simples como são as crianças, o menino descobre um precioso 

segredo que o faria feliz por toda a vida: “Pense nos outros”. 

Neste trabalho, vislumbro também o encontro de dois mundos, de duas 

realidades: a adulta, representada pela Defensoria Pública, ciente de que sua missão 

institucional é, essencialmente, “pensar nos outros” e a criança, que precisa 

constantemente de proteção, educação e cuidados especiais, para aprender desde 

cedo que a vida em sociedade se faz através das trocas, da solidariedade e das ações 

em favor do próximo.   

Assim, pretendo analisar a atuação da Defensoria Pública como instituição 

essencial à defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, especialmente 

aqueles cujos direitos foram violados ou ameaçados por ação ou omissão da sociedade 

ou do Estado e ainda as que foram vítimas de omissão ou abuso dos pais ou 

responsáveis1.  

Cabe destacar que o desejo de estudar e me aprofundar na temática em pauta 

surgiu da minha vivência como professora de Língua Portuguesa das redes municipais 

do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias há mais de dez anos. Durante esse tempo, 

tenho convivido com crianças e, principalmente, adolescentes que desconhecem seus 

direitos e, por isso, são facilmente suscetíveis a ameaças, negligências, abusos e 

violências de todo tipo. Agora, como estudante concluinte do curso de Direito, anseio 

que o único grupo, de acordo com a Constituição, alvo de absoluta prioridade esteja 

ciente de que pode contar com auxílio especializado de uma instituição como a 

Defensoria Pública. 

 
1 Vide incisos I e II, artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente. 
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Objetiva-se, neste estudo, um olhar mais apurado para a atuação defensorial na 

área protetiva, afastando da análise, neste momento, a assistência jurídica ao 

adolescente que pratica ato infracional (seara socioeducativa). Serão elencadas 

inúmeras ações e práticas que fazem cumprir a seguinte função institucional:  

 

exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança 
e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades 
especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de 
outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do 
Estado. (BRASIL, 1994, lei n° 80, art. 4º, XI, grifo nosso.) 
 

Decerto, para exercê-la lança-se mão de outra função institucional igualmente 

relevante: “promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania 

e do ordenamento jurídico” (art. 4º, III, lei n° 80/94).  

No decorrer do trabalho, será realizada uma análise das mudanças sofridas pela 

legislação brasileira da infância e juventude; um breve histórico da Defensoria Pública; 

a verificação de seu amparo legal e doutrinário no âmbito geral e, de forma mais 

específica, na área da infância e juventude, apurando como a Instituição é 

imprescindível ao Sistema de Garantia de Direitos. Para tanto, serão elencadas algumas 

ações e práticas exitosas retiradas de Revistas Institucionais de abrangência nacional 

(ANADEP), Fóruns, Sites das Defensorias, bem como obras recentes sobre o assunto.  

Contudo, entende-se que a oportunidade de tratar de tema tão relevante requer 

uma abordagem mais recente. Sendo assim, procurei ouvir os Defensores Públicos que 

são protagonistas nesse contexto, aqueles que estão na linha de frente2, deparando-se 

diariamente com inúmeros desafios e escrevendo a história da Defensoria do país 

através da efetividade de suas iniciativas. 

Com o fito de tornar esse texto mais próximo da realidade, elaborei um 

questionário contendo 17 perguntas sobre a atuação da Defensoria Pública na área da 

infância e juventude e enviei para as 27 unidades da Federação, a fim de que fosse 

respondido por Defensor que atue na área, seja Coordenador de Núcleo ou não. A partir 

dessa importante contribuição, serão realizados levantamento e análise das respostas, 

com o escopo de apurar como diversas Defensorias Públicas das cinco regiões do país 

têm cumprido o mandamento constitucional de assegurar, com prioridade absoluta, os 

direitos das crianças e adolescentes.  

 

 

 
2 A expressão “linha de frente” ganha prestígio no contexto pandêmico em que este estudo foi 
escrito, uma vez que remete à atuação incansável de profissionais da saúde no combate e 
tratamento do Covid-19. 



10 
 

1. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – UMA ABORDAGEM HISTÓRICA           

    E O AVANÇO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA 

 

 É inegável que se tem hoje no Brasil um sistema normativo bem avançado, que 

visa conferir direitos nunca imaginados a todas as crianças e adolescente desta pátria. 

Contudo, tal conquista é fruto da articulação de vários atores (da sociedade civil e dos 

operadores do direito), mas também de uma conjuntura internacional que não deve ser 

menosprezada. Para entender melhor os instrumentos jurídicos que estão à disposição 

da infância e juventude, faz-se necessário olhar para o passado, entender o contexto 

internacional da época e como sua mudança impactou a legislação brasileira.  

  

1.1 O MENORISMO VERSUS A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL  

 

  A fim de “valorizar” o sistema normativo que se tem hoje no Brasil, é importante 

conhecer o contexto histórico em que foi criada a legislação anterior, também conhecida 

como Doutrina da Situação Irregular ou Menorismo. 

 No início da República3, houve uma verdadeira explosão demográfica nas 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, pois inúmeros escravos recém-libertos migraram 

para os grandes centros em busca de trabalho e moradia. Contudo, sabe-se que tantos 

anos de escravidão geraram consequências, como analfabetismo, falta de capacitação 

de mão-de-obra, falta de moradia e trabalhos dignos. Tamanha era a desigualdade e a 

exclusão a que era submetida parcela da população que muitos beiravam a pobreza 

extrema, tendo de enfrentar doenças e lutar diariamente pela sobrevivência.  Esse 

cenário era ainda pior quando se tratava de crianças e adolescentes.  

 Para minimizar tais consequências, afastar os menores do perigo da 

delinquência e difundir os valores da República (recém proclamada), adotaram-se 

algumas ações, como a fundação de entidades assistenciais, que atuavam através de 

caridade ou de medidas de saúde pública. Foram inauguradas, em 1906, dois tipos de 

instituições: escolas de prevenção (para o acolhimento e educação de menores 

abandonados) e escolas de reforma (ou colônias correcionais), que pretendiam auxiliar 

na regeneração do menor infrator. O ideário social da época enxergava tais medidas 

como uma forma de “proteger a sociedade de bem” dos menores, sem deixar de 

assegurar a esses direitos mínimos.  

Com o intuito de “salvar” essa criança da pobreza, do abandono e da 

criminalidade, mas também inspirado na legislação internacional da época, como se 

 
3 O fato refere-se mais especificamente ao final do século XIX e início do século XX. 
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verá em trecho a seguir, o legislador brasileiro decide por criar uma lei específica para 

os menores enquadrados numa “situação irregular”. Constrói-se, assim, a Doutrina do 

Direito do Menor ou Doutrina da Situação Irregular, baseada em dois eixos: carência e 

delinquência.  

Isso se dá com o primeiro Código de Menores do país, conhecido como Código 

Mello Mattos, de 12 de outubro de 1927. Desejava-se, acima de tudo, com essa nova 

legislação, manter a ordem social, pois ela contemplava apenas as crianças e 

adolescentes pobres, abandonados ou delinquentes, isto é, o “menor” em situação 

irregular. Já as crianças que dificilmente trariam “problemas” ao Estado, com família 

estabelecida, por exemplo, não eram objeto do Direito. 

Nesse contexto, concedia-se muito poder à figura do juiz de menores, uma vez 

que as decisões referentes ao destino de menores infratores ou abandonados 

concentravam-se nele. Assim, novamente, afastava-se a atuação da família e 

desconsiderava-se a tão necessária e saudável convivência familiar4. O foco não era 

reintegrar o menor a sua família e ajudá-la a se reestruturar para recebê-lo, mas tão 

somente recolher o adolescente problemático a fim de defender a sociedade.  

É importante verificar como se dava o amparo legal ao menor no contexto 

internacional e como a mudança da legislação impactou diversos países, inclusive o 

Brasil, levando-o a criar o Código de Menores de 1927.  A seguir, o depoimento dado 

ao Grupo de Trabalho do ECA, na Câmara dos Deputados, do Exmo. Sr. Juiz João 

Batista Costa Saraiva esclarece tal questão.  

 

Em 1896, na cidade de Nova York, aconteceu um caso que ficou conhecido 
como o caso Mary Ann. Nova York já era Nova York em 1896. Consta da 
história que um casal maltratava muito a filha Mary Ann, de 9 anos. Toda a 
cidade tinha conhecimento dessa relação perversa, mas ninguém fazia nada, 
até pelo conceito de que criança era como vaca: propriedade da família, que a 
educava como achasse melhor.  
No entanto, a situação chegou a tal extremo, que um belo dia um grupo de 
pessoas da sociedade local entrou na Justiça pleiteando junto ao juiz de direito 
da cidade a guarda da criança. Que grupo de pessoas fez isso? A Sociedade 
Protetora dos Animais de Nova York, que então já existia.  
Quem é da área de Direito sabe o que um fato como esse gera de polêmica no 
Fórum: se tem competência ou não, se tem legitimidade ou não. O fato é que 
chegou-se ao consenso de que se aquela sociedade podia defender um 
cavalo, um cachorro, um gato ou uma vaca, evidentemente poderia defender 
uma criança. Pois bem. Um grupo da sociedade protetora dos animais de Nova 
York entrou na Justiça com ação de defesa da criança. A partir daí surgiu uma 
entidade até hoje existente chamada Save The Children of World. Essa ONG 
criada no final do século XIX teve grande influência no surgimento do Direito 
de Menores, no início do século XX, ou seja, o Direito Tutelar. Os menores, 
considerados bens de família, passaram a ser objeto de proteção do Estado. 
Com isso, surgiram as grandes legislações para menores. Nos primeiros 20 
anos do século XX apareceram códigos de menores em todo o mundo. 

 
4 Vale lembrar que, nessa época, o instituto do poder familiar não existia, a denominação 
utilizada era pátrio poder. 
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Insisto nesse assunto porque não consigo imaginar um foro de 
responsabilidade enfrentando esse tema sem conhecer a origem das 
legislações. Somos protagonistas de um processo histórico e, como tal, temos 
imensas responsabilidades. Não podemos trabalhar movidos por “achismos” 
porque não há mais espaço para amadores. É necessário absoluto 
conhecimento dos problemas, para os enfrentarmos. 
O Brasil entrou na onda do novo Direito e aprovou seu primeiro Código de 
Menores em 1927. Antes disso, em 1922 — ano importante não apenas pela 
realização da Semana de Arte Moderna, mas também pela efervescência que 
reinava na década de 20 no Estado e na política nacional —, o Brasil 
abandonou o Código Penal de 1890, criou a Consolidação das Leis Penais e 
deixou de lado o critério biopsicológico, que permitia ao juiz decidir se o jovem 
entre 9 e 14 anos ia ou não para a cadeia, e adotou o critério objetivo de 
responsabilidade penal a partir dos 14 anos. Retrospectivamente, no início do 
século XIX era a partir dos 7 anos; depois de 1830, entre 7 e 14 anos; em 1890, 
entre 9 e 14 anos; e, em 1922, aos 14 anos.  
Em 1927, o Brasil teve o primeiro Código de Menores, conhecido como Código 
Melo Mattos, que fixou a menoridade em 18 anos. Com isso, houve conflito de 
leis entre o Código Melo Mattos e a Consolidação das Leis Penais. 
(Depoimento do Exmo.Sr. JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA - Juiz do Juizado 
Regional da Infância e da Juventude do Município de Santo Ângelo, Estado do 
Rio Grande do Sul, ao Grupo de Trabalho do ECA, Câmara dos Deputados, 
Número: 0324/04 Data: 13/04/04.) (AZEVEDO, p. 5 e 6) 

 

Mesmo ciente de que o “Código Melo Matos” priorizava recuperar o menor 

infrator, corrigi-lo e fazê-lo seguir as regras imposta pelo Estado, além de vigiar e 

amparar o menor abandonado – tudo isso sem qualquer preocupação com o 

rompimento dos vínculos familiares – a sociedade da época via com bons olhos uma 

legislação específica para esse menor, pois somente assim ele passaria a ser objeto de 

proteção estatal, a quem seriam oferecidos outros vínculos, os vínculos institucionais.  

Tempos depois, após o início do Regime militar (1964), atrelada à Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM), foi criada a Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor (FUNABEM) e as FEBEMs (Fundação Estadual do Bem-estar do 

Menor), nos Estados.  

Em 10 de outubro de 1979, foi publicado o novo Código de Menores (Lei nº 

6.697). Mesmo após inúmeros debates, que se estenderam por anos, a nova legislação 

menorista não trouxe muitas inovações, uma vez que seu teor ainda se restringia aos 

menores abandonados ou infratores, perpetuando a doutrina da Situação Irregular. 

Para estudiosos do assunto, a fase que se inicia com o Código Melo Mattos 

(1927), passa pelo Novo Código de Menores (1979) e termina com a vigência do 

Estatuto da Criança e do Adolescente é chamada de fase ou etapa tutelar. Nela, o menor 

ainda não era visto como sujeitos de direitos, mas sim era simples objeto de intervenção 

estatal. Tal intervenção e a colocação da criança e do adolescente como objeto é o que 

denominam de Menorismo. 

Todavia, a partir da Constituição Federal de 1988, um novo olhar foi lançado à 

tutela dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Antes dela, sob a égide do 

Código de Menores, como já mencionado, a proteção, assistência e vigilância estatais 
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eram oferecidas somente ao menor de dezoito anos em situação irregular. Ademais, o 

Código de 1979 responsabilizava unicamente os pais ou responsáveis pela “situação 

irregular” do menor5. Punia-se os pais e a própria criança pela pobreza extrema da 

família, o que afetava as condições essenciais à subsistência, saúde e instrução 

obrigatórias do menor. 

Com a Constituição Federal de 1988 e legislação posterior, todas as crianças e 

adolescentes brasileiros passaram a ser formalmente reconhecidos como sujeitos de 

direitos, inaugurando uma nova fase no sistema jurídico pátrio, regido pela Doutrina da 

Proteção Integral. Dentre os significados do verbete “doutrina”, apresentados pelo 

Novíssimo Dicionário Aulete da Língua Portuguesa, considera-se o “conjunto de 

dogmas e princípios que fundamentam um sistema ideológico, filosófico, político, 

religioso, etc.” (AULETE, 2014, p. 517).  

Dessa forma, pode-se concluir que a “Doutrina da proteção integral” é composta 

pela soma de princípios, ideias, enunciados e normas interdependentes que 

reconhecem a criança e o adolescente como sujeitos de direito. Passa-se de uma 

perspectiva assistencialista e intervencionista, que se destinava a um grupo específico 

de crianças e adolescentes, para o reconhecimento de que todas as crianças e 

adolescentes (indivíduos até 18 anos) devem ser titulares de direitos subjetivos. 

Concretiza-se, então, um dos fundamentos da nossa República: a dignidade da pessoa 

humana.  

 

1.2 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 E OS PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DA 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FAMÍLIA, DO ESTADO E DA SOCIEDADE 

 

 Já no período pós 2ª Guerra Mundial, em que as nações europeias passaram a 

repensar o seu direito constitucional, movimento intitulado de Neoconstitucionalismo, e 

em que foi organizada a ONU (Organização das Nações Unidas), ressurge6, em 1959, 

um importante documento internacional de proteção a crianças. Trata-se da Declaração 

dos Direitos da Criança. Tal documento, constituído de dez princípios programáticos, foi 

 
5 Vide artigo 2º, I, b, da Lei nº 6.697/79. 

6 A Liga das Nações adotou, em 1924, a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, 
elaborada pela fundadora da Organização Civil Save the Children, Eglantyne Jebb. Este foi o 
primeiro documento internacional que reconheceu crianças e adolescentes como sujeito de 
direitos. Contudo, tal documento não teve o impacto esperado. Anos depois, seu texto reaparece 
(por isso o uso do verbo “ressurge”) expandido na Declaração Universal dos Direitos da Criança, 
adotada pela ONU em 1959. (Disponível em https://www.unicef.org/brazil/historia-dos-direitos-
da-crianca. Acesso em maio de 2021.) 
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adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, 

tornando-se um “divisor de águas” para toda a legislação posterior da infância e 

juventude.  

Interessante notar que, já em seu preâmbulo, afirma-se que a criança necessita 

de “proteção e cuidados especiais”, em virtude de sua imaturidade física e mental. 

Assegura-se também, de forma categórica, que "a Humanidade deve dar à criança o 

melhor de seus esforços". Além disso, o princípio 2º da Declaração antecipa o princípio 

de “melhor interesse da criança”, dispondo que ele deve ser considerado na elaboração 

de leis que objetivem seu amplo desenvolvimento. Dois termos merecem destaque logo 

na primeira parte da Declaração: “especiais” e “melhor”. Isso comprova que já em 1959 

havia uma preocupação de que o tratamento dado a tudo que envolvesse a criança e o 

adolescente fosse diferenciado.  Estudiosos do tema chegam a afirmar que, no cenário 

internacional, essa Declaração deu origem à doutrina da Proteção Integral. 

Porém, foi somente com a Convenção sobre os Direitos da Criança que a 

Doutrina da Proteção Integral ganhou visibilidade e foi implementada em várias 

legislações. A Convenção é um tratado de Direitos Humanos que visa à proteção de 

crianças e adolescentes de todo mundo. É importante entender como se deu sua 

internalização e publicação em solo brasileiro e como impactou a criação do nosso 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

Com a ampliação dos direitos humanos em nível internacional, foi realizada, em 

1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da 

ONU em 20 de novembro de 1989, entrando em vigor em 2 de setembro de 1990. É tão 

relevante que é considerado o instrumento de direitos humanos mais aceito na história 

universal, uma vez que foi ratificado por 196 países. 

Obedecendo ao rito formal ordinário, a Convenção sobre Direitos da Criança foi 

formalmente internalizada pelo direito brasileiro, tendo sido assinada pelo Presidente da 

República (art. 84 da CFRB/88), posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, 

emitindo o Decreto Legislativo nº 28 de 14 de setembro de 1990 e, por fim, ratificada 

pelo Presidente, promulgando-a internamente através do decreto presidencial nº 99.710 

de 21 de novembro de 1990. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança define “criança” como todo ser 

humano com idade abaixo de 18 anos (art. 1º), digno de respeito sem qualquer tipo de 

discriminação (art. 2º) e de atenção especial nos mais diversos contextos. Essa atenção 

diferenciada é denominada no Tratado de “interesse maior da criança” (art. 3º,9º, 18º, 

20, 21). Outros direitos humanos são elencados, como os direitos a um nome e à 

nacionalidade (art. 7º), à preservação da identidade (art. 8º), à convivência familiar (art. 

5º, 9º, 10 e 20), ao respeito de sua opinião e expressão (art. 12, 13, 14), à proteção da 
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privacidade (art. 16), ao acesso à informação (art. 17), à integridade física e psicológica 

(art. 19, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39), bem como os direitos à educação (art. 28) e à saúde 

(art. 24), tão relevantes nos dias de hoje.  

É o que sublinha Azambuja (2004, p. 46): 

 

Entre os princípios estabelecidos pela Convenção, cabe destacar o 
reconhecimento dos direitos fundamentais à sobrevivência, ao 
desenvolvimento, à proteção e à participação; a proteção integral da 
criança; a prioridade imediata para a infância, o princípio do interesse 
maior da criança e o direito à convivência familiar e comunitária, entre 
outros. 
 
 

Antes da publicação da Convenção em solo brasileiro, a Constituição da 

República de 1988 já havia dedicado dispositivos específicos à tutela de grupos 

socialmente vulneráveis, como as crianças (art. 227) e as pessoas idosas (art. 230). 

Contudo, a proteção da Infância e da adolescência ganha destaque especial, já que 

passa a ser prioridade absoluta não apenas da família, mas também da sociedade e do 

Estado. É o que enfaticamente determina o artigo 227 da Constituição Federal: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifo 
nosso) 

  

Inicia-se, assim, no Brasil, com a Constituição Federal de 1988, a chamada 

“Constituição cidadã”, uma verdadeira rede de proteção de direitos infantojuvenis, que 

se fortalece e se amplia com a entrada em vigor, em 1990, do Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei Federal nº 8.069), como se verá a seguir. Por hora, é importante 

destacar como o contexto político e social dos anos 1980, pré-Constituinte, foi 

fundamental para assegurar o exposto no dispositivo 227 de nossa Carta Magna.  

Vivia-se um momento único, de resgate da democracia, aliado ao desejo de 

verem implementados diversos direitos humanos. Participavam dessa mobilização 

organizações da sociedade civil, dentre essas figuravam as voltadas à infância e 

adolescência. Foi realizada uma verdadeira campanha em defesa da Emenda “Criança, 

Prioridade Nacional”, recolhendo cerca de um milhão e 400 mil assinaturas7. Em 

momento simbólico da história nacional, crianças e adolescentes ocuparam o 

 
7 É possível ver uma fotografia da pilha de assinaturas, bem como imagens e folders da época 
no site https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/11/as-criancas-na-constituinte/. 
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Congresso Nacional e entregaram as assinaturas aos parlamentares. Depois disso, os 

legisladores constituintes aprovaram, por unanimidade, o artigo 227 da Constituição 

Federal. 

 Dar “prioridade absoluta” a crianças e adolescentes implica que, em qualquer 

situação, este deve ser o primeiro grupo a ser atendido, tendo primazia sobre os demais. 

Caso haja necessidade de ponderar ou escolher, tanto o Estado, através de políticas 

públicas, quanto a família e a sociedade devem optar por colocar na frente os interesses 

e os direitos de crianças e adolescentes. Não se trata de ferir o princípio constitucional 

da igualdade, mas de cumpri-lo de acordo com a máxima de Aristóteles, de tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais8. Interessante notar que o legislador 

constituinte atribui somente a esse grupo a expressão “absoluta prioridade”, 

reconhecendo a relevância dessa proteção para indivíduos tão vulneráveis, em pleno 

desenvolvimento.  

Além disso, o artigo 227 também traz novos atores para compartilharem a 

responsabilidade de garantir direitos a crianças e adolescentes: o Estado, as famílias e 

a sociedade. Como já visto, sob a vigência do Código de Menores, a responsabilidade 

era da família e, em partes, do Estado. Com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, e posterior substituição da Legislação Menorista pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a sociedade também se torna responsável.  O artigo 227 demonstra que 

todos são igualmente responsáveis por cada criança e adolescente brasileiros. 

Consagra-se, desse modo, através da atribuição de corresponsabilidades, o princípio 

da solidariedade, um novo paradigma de tutela, bem mais democrático e participativo.  

O juiz e professor alemão Konrad Hesse elaborou dois importantes conceitos9 

que bem se aplicam à grandiosidade e ao caráter cogente do disposto no art. 227 da 

Constituição Federal de 1988. Segundo ele, as normas constitucionais são dotadas de 

“força normativa”. Trata-se de uma força própria, motivadora, que ordena a vida do 

Estado e se relaciona com as forças políticas e sociais de uma dada época. Entender 

isso permite reconhecer a preservação de um núcleo mínimo, que não será modificado 

sempre que houver mudanças nas estruturas das forças reais de poder vigentes em 

dado tempo histórico, protegendo os cidadãos e o Estado. Certamente o artigo 227 

também possui tal força ativa.   

 
8 Esta máxima foi interpretada por Ruy Barbosa como “o ideal de tratar igualmente os iguais, 
porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os desiguais, também na medida 
em que se desigualem” (ADI Nº 3.330, rel. min. Ayres Britto, j. 3-5-2012, P, DJE de 22-3-2013). 

9 Para mais informações sobre os dois conceitos de Konrad Hesse apontados nesse estudo, 
indica-se a leitura de A força normativa da Constituição, in HESSE, Konrad. A força normativa 
da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991. 
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 Afirma também Hesse que a Constituição pode e deve impor tarefas para que a 

força normativa se concretize. Deve-se cumprir tais tarefas! Para isso, é necessário 

existir vontade, não qualquer vontade, mas “Vontade de Constituição”, ou seja, deve 

existir o desejo de realizar os mandamentos constitucionais. Trata-se da consciência e 

dos atos de vontade de todos para dar vida e eficácia ao texto constitucional.  

 A primeira manifestação efetiva do Estado e da sociedade a fim de cumprir o 

mandamento constitucional esculpido no artigo 227 foi a criação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. É o que se verá a seguir. 

  

1.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A NECESSÁRIA 

AMPLIAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS 

INFANTOJUVENIS 

 

Desde 2019, a humanidade tem enfrentado a pandemia provocada pela COVID-

19, que, infelizmente, tem ceifado inúmeras vidas e gerado várias consequências. Vive-

se hoje no Brasil um crescente descontentamento popular, desemprego, crises 

institucionais, políticas e econômicas. Tudo isso impacta aqueles que são obrigados a 

assegurar com prioridade absoluta os direitos infanto-juvenis: Estado, família e 

sociedade. É nesse complexo cenário em que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

completou seus 30 anos de existência, fazendo refletir, mais do que nunca, quão 

relevante ele é para essa sociedade, mas também quanto ainda falta para que ele seja 

devidamente implementado.  

Aprovado em 13 de julho de 1990, tendo início sua vigência em 13 de outubro 

do mesmo ano, o Estatuto – lei federal nº 8.069 – veio regulamentar o artigo 227 da 

Constituição e revogar o Código de Menores de 1979. O ECA10 classifica como criança 

aquele que possui até 12 anos de idade incompletos e dos 12 aos 18 anos considera 

adolescente. 

 Como norte de todo o Estatuto, estão a doutrina da “proteção integral e 

prioritária dos direitos da criança e adolescente” (art. 1º e 100, II), bem como o princípio 

da “prioridade absoluta” (art. 4º), inspirado no artigo 227 da Constituição. Ao todo são 

267 artigos que discorrem sobre os Direitos Fundamentais da criança e do adolescente, 

dos deveres dos pais, do Estado e da sociedade. Trata de adoção, guarda, convivência 

familiar e comunitária, educação, cultura, lazer, trabalho, prevenção à violência, políticas 

públicas de assistência, criação de entidades para esse fim, acesso à justiça, medidas 

 
10 ECA é sigla utilizada pela doutrina e adotada neste trabalho para se referir ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
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protetivas ou socioeducativas, prática e apuração do ato infracional, tutela, dentre outros 

temas. Percebe-se, portanto, que não houve economia de diretrizes e orientações no 

que concerne aos direitos e deveres de crianças e adolescentes.  

Para assegurar tais direitos, o Estatuto distribui a um conjunto de órgãos, 

agentes, autoridades e entidades governamentais e não-governamentais da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios a articulação e organização da política de 

atendimento dos direitos infantojuvenis, que se dá em três eixos: promoção, defesa e 

controle. Assim, órgãos mais próximos à realidade da criança e de sua família ganham 

relevância, como o Conselho Tutelar11 e o Conselho Municipal dos direitos da criança e 

do adolescente, que também deve ser criado a nível estadual e federal. A participação 

do Estado nessa rede de proteção prevista no Estatuto não se limita à atuação de órgãos 

vinculados ao Poder Executivo, mas também aos órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, como apontam os artigos 70-A, II e 88, VI do 

ECA. Todos esses integram o que se denomina "Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente"12.  

A fim de somar a esse Sistema de Garantias, foram criadas outas leis que 

complementam e especificam as diretrizes constitucionais e estatutárias, como as 

seguintes: lei nº 11.829/2008 (Combate à pornografia infantil), lei nº 12.594/2012 (Institui 

o Sinase); lei nº 12.852/2013 (Institui o Estatuto da Juventude), lei nº 13.431/17 

(Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência), dentre outras de igual importância.  

Contudo, relembrando a relevância do Estatuto e das leis que o complementam, 

não se pode deixar de mencionar que o maior desafio apontado por doutrinadores, 

operadores do direito e cidadãos que se deparam com esses dispositivos legais no 

cotidiano é a sua implementação. Torna-se cada vez mais urgente que as leis aprovadas 

tenham real efetividade.  

 

Implantar o sistema de garantias é o grande desafio dos operadores 
da área da infância e juventude. Inicialmente, faz-se indispensável 
romper com a dogmática anterior, não apenas no aspecto formal, como 
já o fizeram a Constituição da República e a Lei n. 8.069/90, mas e 
principalmente no plano prático. Trata-se de uma tarefa árdua, pois 
exige conhecer, entender e aplicar uma nova sistemática, 
completamente diferente da pretérita, entranhada em nossa sociedade 
há quase um século. (MACIEL, 2018, p. 42) 

 

 
11 Assim, se obedece ao previsto no artigo 88 do ECA, sobre a municipalização da política de 
atendimento. 

12 Conforme artigo 86 do ECA. 
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2. DEFENSORIA PÚBLICA: FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA 

 

 2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

É mister, antes de adentrar nos principais motivos que levam a Defensoria 

Pública a integrar o Sistema de Garantia e, mais do que isso, ser instituição 

imprescindível à proteção dos direitos infanto-juvenis, conhecer um pouco de sua 

história. 

 De acordo com a obra Assistência Judiciária: sua Gênese, sua história e a função 

protetiva do Estado, de Humberto Peña de Moraes e José Fontenelle Teixeira da Silva, 

“a proteção dos direitos da pessoa humana, sem distinção de fortuna, foi e continua 

sendo a preocupação de todas as épocas” (2019, p.17). Nessa obra, os autores 

remontam às origens centenárias do direito de defesa. Segundo eles, já nas sociedades 

antigas havia a preocupação de que as desigualdades econômicas dos indivíduos 

prejudicassem sua defesa, seu acesso ao sistema de justiça vigente. Por isso, 

demonstram que em diversos sistemas legais era expressa a oportunidade dada para 

que o desvalido invocasse a jurisdição.  

Foi assim já no Código de Hamurabi, há cerca de 1780 a.C.  Textos bíblicos do 

Antigo Testamento já apontam também para essa necessidade, como visto na 

recomendação dada pelo Rei Salomão: “Erga a voz e julgue com justiça; defenda os 

direitos dos pobres e dos necessitados13". Em Roma, imputa-se a Constantino (288-

337) a primeira previsão legal referente a oferecer defesa àqueles que não possuíssem 

meios para tal. Depois de o Cristianismo ser reconhecido pelo Estado como religião 

oficial (380 d.C), ficou mais evidente a necessidade assistencial aos pobres, fazendo 

que, por caridade, advogados atuassem sem receber as custas. No decorrer da Idade 

Média, diversas nações europeias, como França, Espanha, Escócia, Inglaterra e 

Portugal, cada qual com suas peculiaridades, tentaram favorecer indivíduos e grupos 

(pobres, viúvas e órfãos), a fim de facilitar o acesso à defesa, ainda que, por vezes, isso 

ocorresse apenas através de atos de caridade.  

Contudo, foi somente com a “Declaração de Direitos do Estado da Virgínia”, em 

1776, e a posterior Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução 

Francesa (1789), que se positivou o direito à igualdade e à liberdade. Assim, os Estados 

Modernos passaram a organizar de maneira oficial uma instituição denominada de 

“Assistência Judiciária”. Foi o que ocorreu no século XIX com França, Bélgica, Itália e 

Argentina. Mas apenas no século XX a Assistência Judiciária se consolida como uma 

 
13 É o que consta em Provérbios 31. 9. 
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das funções do Estado, como se vê no documento de 1928 na Sexta Conferência 

Interamericana, a Convenção Geral de Genebra.  

 No Brasil, o primeiro documento oficial que faz menção à “Assistência Judiciária” 

foi publicado em 5 de maio de 1897. O decreto instituiu a Assistência Judiciária no 

Distrito Federal14. 

 Pode-se dizer, em apertada síntese, que a instituição passou por inúmeras 

mudanças desde a sua criação. Num momento inicial foi patrocinada pela Ordem dos 

Advogados; depois, em 1934, a Constituição Federal expressa pela primeira vez que a 

proteção estatal aos necessitados é responsabilidade do Estado, é de sua própria 

natureza: "A União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, 

criando, para esse efeito, órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, 

custas, taxas e selos" (Título III, Capítulo II, art.113, nº 32). 

Em 1954, no antigo Estado do Rio de Janeiro, foram criados pela Lei Estadual 

n° 2.188 os seis primeiros cargos de defensor público, atrelados à Procuradoria Geral 

de Justiça. Tratava-se de cargos isolados, de provimento efetivo, ou seja, não faziam 

parte de nenhuma outra carreira. É inegável que, embora a nível estadual, este tenha 

sido um marco para a Defensoria Pública Brasileira.  

Através da Lei Federal n°3.434 de 1958, foram implementados os serviços de 

assistência judiciária no Distrito Federal e Territórios. Dessa vez seriam exercidos por 

defensores ocupantes da classe inicial da carreira do Ministério Público Federal. 

Na apresentação da Edição Histórica do livro Assistência Judiciária: sua Gênese, 

sua história e a função protetiva do Estado (2019), o professor e defensor público Cleber 

Francisco Alves destaca como os autores da obra, Humberto Peña de Moraes e José 

Fontenelle Teixeira da Silva, foram essenciais para analisar, estudar e auxiliar na 

organização da Instituição, chamada à época de “Assistência Judiciária”.  

Ambos eram Defensores Públicos no antigo Estado do Rio de Janeiro desde o 

meado dos anos 1960. José Fontenelle e outros defensores participaram de um grupo 

de trabalho que culminou na elaboração do Decreto nº 286, de 1970. A partir deste 

decreto, o defensor público deixou de apenas figurar dentro dos quadros do Ministério 

Público para ser efetivamente parte de órgão do Estado. O ingresso na carreira se daria 

de forma autônoma, paralela à do Ministério Público. Doravante, pôde ser realizado o 

primeiro concurso público específico para a carreira de Defensor. 

No mesmo ano, na cidade de Petrópolis, foi realizado o “I Encontro de 

Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil”. Fato marcante foi a elaboração da “Carta de 

Petrópolis”, que teve como ponto principal estipular que os serviços prestados pela 

 
14 Nessa época, o Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro. 
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Assistência Judiciária deveriam ser separados do Ministério Público, com organização 

própria em órgão da Administração Pública. Os vinte e dois Procuradores-Gerais de 

Justiça que assinaram o documento ansiavam por mudanças, que aos poucos foram 

ocorrendo.  

Outro importante evento se deu em 1975, após a fusão do Estado da Guanabara 

com o Estado do Rio de Janeiro.  Já na Constituição do Novo Estado do Rio de Janeiro, 

promulgada em julho de 1975, a Assistência Judiciária foi estabelecida como órgão do 

Estado, ainda sob o comando do Procurador Geral da Justiça.  

Os defensores públicos Humberto Peña e José Fontenelle tiveram papel 

preponderante para a concepção da nova Instituição, uma vez que participaram e 

organizaram inúmeros eventos a nível nacional, como Congressos e Seminários, a fim 

de discutir como a Assistência Judiciária seria organizada, quais seriam as suas 

atribuições, dentre outras questões15. 

Até ocorrer a Assembleia Constituinte de 1987/1988, muito foi realizado pelos 

pioneiros da Defensoria Pública. No “V Congresso Nacional do Ministério Público”, em 

1977, foi aprovada uma importante tese elaborada por Humberto Peña e José 

Fontenelle: “Assistência Judiciária como órgão do Estado, indispensabilidade de sua 

colocação constitucional”. Seu livro, publicado em 1974, cuja segunda edição é de 1984, 

tornou-se referência no assunto, sendo distribuído, naquela ocasião, pelos Defensores 

Públicos engajados com a causa aos parlamentares de Brasília. 

E assim, após anos de transformações e lutas, a Defensoria Pública foi criada 

no âmbito nacional com a promulgação da Constituição Federal de 1988. É uma das 

Funções essenciais à Justiça. 

Para organizar a Defensoria Pública em todo território nacional, foi promulgada 

a Lei Complementar nº 80/94, alterada pela Lei Complementar n° 132/2009. Tal norma 

visa fixar seu perfil institucional, além de estipular normas gerais, que devem ser 

complementadas pela legislação estadual.  

No plano constitucional, as Emendas nº 45/04 e nº 80/14 asseguraram-lhe 

autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária, além de lhe conferir 

iniciativa para veiculação de projetos de lei. Sem dúvida, essas emendas constituíram 

 
15 Isso é o que destaca Cleber Francisco Alves na apresentação da obra Assistência Judiciária: 
sua Gênese, sua história e a função protetiva do Estado (2019): “Todas essas importantes 
conquistas, no plano Normativo, para a trajetória da construção institucional da Defensoria 
Pública, foram subsidiadas paralelamente – tal como já indicado acima – por uma intensa 
atividade de produção intelectual e difusão de ideias, que contribuíram decisivamente para gestar 
o modelo que acabou sendo consagrado pela Assembleia Constituinte Nacional, que elaborou a 
Carta de 1988.”.  
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um valioso instrumento para a construção de uma Defensoria Pública forte e atuante, 

como se verá adiante.  

Há outros diplomas legais, em sede infraconstitucional, que reforçam o relevante 

papel da Defensoria Pública para a ordem jurídica brasileira, como o Código de 

Processo Civil de 2015, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a lei 

11.340 (“Lei Maria da Penha), o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros.  

 

 

2.2 O ACESSO À JUSTIÇA, REVISITANDO O TEMA SOB A ANÁLISE DE FUNÇÕES   

INSTITUCIONAIS 

 

  Sendo uma das carreiras jurídicas previstas na Constituição Federal, a 

Defensoria Pública é a instituição estatal que tem por função, originalmente, garantir o 

acesso à Justiça para aqueles que não possuem recursos para arcar com os serviços 

de um advogado particular (art. 5º, LXXIV). Junto com a Magistratura, o Ministério 

Público e as Advocacias Privada e Pública, compõe o Sistema de Justiça Brasileiro, 

constituindo uma das “Funções essenciais à Justiça”.  A mais completa definição para 

esta Instituição encontra-se no artigo 134 do texto constitucional: 

 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 
do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial 
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 
gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 
Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
80, de 2014) (BRASIL, 2014) 

  

 Tal conceito da Constituição de 1988 foi aprimorado a partir da Emenda 

Constitucional n°80/2014, que repete a íntegra do texto do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 80 (Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública), após a redação 

dada pela Lei Complementar nº 132/09.  

É certo que, com a Emenda Constitucional n°80/2014, a Defensoria Pública 

passou a ter um novo perfil. Algumas modificações no texto da lei revelam isso:  

separou-se da seção destinada à advocacia, sendo colocada em seção própria, dentro 

do capítulo IV – Das funções essenciais à Justiça; como já mencionado, seu conceito e 

missão foram ampliados; seus princípios institucionais foram inseridos ao texto 

constitucional; passou a aplicar, no que couber, parte do regramento jurídico do Poder 

Judiciário e garantiu, incluindo o artigo 98 ao ADCT, que até 2022 todas as unidades 

jurisdicionais devem contar com o seu serviço. 
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Entretanto, no plano infraconstitucional, a Lei Complementar Federal nº 132 de 

2009 produziu transformações tão ou mais expressivas que as emendas constitucionais 

que tratam do tema16. Alterou a Lei Orgânica da Instituição (LC nº 80/94), modificando 

o conceito dado à Defensoria no artigo 1º, explicitou seus objetivos e ampliou 

consideravelmente suas funções institucionais. Essas alterações no ordenamento 

jurídico impactaram profundamente sua missão. Após a LC132/09, a Defensoria Pública 

não se configura apenas como a Instituição do Estado que “prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5°, LXXIV), 

equilibrando a balança numa demanda e garantindo o direito fundamental civil e político 

de acesso à justiça em sentido formal. A abrangência do termo “necessitados” (art. 1°, 

LC80/94) vai muito além da carência de recursos financeiros, atinge também os 

indivíduos juridicamente vulneráveis, uma vez que esses são mais suscetíveis à ameaça 

e violação de direitos fundamentais. 

É o que bem destaca a defensora pública Lívia Martins Salomão Brodbeck em 

tese apresentada no XII CONADEP, de 2015.  

 

O perfil da Defensoria Pública, anterior a estas alterações no 
ordenamento jurídico, era bem distinto do atual, eis que as normas 
estruturavam a prestação de assistência jurídica pelo Estado aos 
hipossuficientes. As inovações normativas, porém, consagraram o 
papel da Defensoria Pública como expressão e fundamento do regime 
democrático, e como promotora dos direitos humanos, lhe trazendo 
uma incumbência constitucional distinta da anterior. É a Defensoria 
Pública como metagarantia. 
De importante instrumento a garantir o acesso à justiça àqueles que, 
por insuficiência econômica, não a possuíam, a instituição passou a 
obrigatoriamente garantir os direitos individuais e coletivos não só dos 
hipossuficientes econômicos, mas de toda a população vulnerável. 
(BRODBECK, 2015, p. 169) 

 

Segundo o Defensor Público Pedro González, em seu artigo “O conceito 

atualizado de acesso à justiça e as funções da Defensoria Pública”, deve-se perceber 

que as mudanças constitucionais e legislativas acima apresentadas apontam para uma 

modificação do conceito de “acesso à justiça”, impactando diretamente a missão 

institucional da Defensoria Pública.   

 

De fato, em sua origem a Defensoria Pública visava à garantia do 
acesso à justiça em sentido formal. Afinal, tinha como função 
exclusivamente a prestação da assistência judiciária individual ao 

 
16 Trata-se das Emendas Constitucionais nº45/2004 e nº 80/2014.  Vale destacar que a Emenda 
Constitucional nº 45/2004 também foi de extrema relevância, pois conferiu às Defensorias 
Públicas Estaduais total autonomia funcional e administrativa e a possibilidade de elaborar sua 
própria proposta orçamentária.  
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necessitado econômico, isto é, a sua representação processual, seja 
mediante a propositura de demandas judiciais, seja por meio da defesa 
em processos em curso. 
Porém, ao longo dos anos a instituição defensorial foi ampliando o seu 
escopo, adquirindo novas funções e buscando outras formas de 
garantir o acesso à justiça que não perante o Poder Judiciário. 
(GONZÁLEZ, 2019, p. 9 e 10) 

 

A Lei Complementar n° 132/09 alterou de modo sensível a LC nº80/94. 

Entretanto, importa agora salientar a modificação ocorrida em seu artigo 4º, que trata 

das funções institucionais da Defensoria Pública. De pronto percebe-se que muitas 

funções foram adicionadas ao texto e outras tiveram sua redação modificada. Com isso, 

amplia-se a noção de “necessitado”, ou seja, do destinatário da assistência jurídica, da 

mesma forma que se expandem as ações e atribuições extrajudiciais do Defensor, como 

garantidor do acesso à justiça também no sentido material, conceito que Kazuo 

Watanabe denomina de “acesso à ordem jurídica justa”.  

 

(...) o conceito de acesso à justiça passou por uma importante 
atualização: deixou de significar mero acesso aos órgãos judiciários 
para a proteção contenciosa dos direitos para constituir acesso à 
ordem jurídica justa acesso à ordem jurídica justa, no sentido de que 
os cidadãos têm o direito de serem ouvidos e atendidos não somente 
em situação de controvérsias com outrem, como também em situação 
de problemas jurídicos que impeçam o pleno exercício da cidadania, 
como nas dificuldades para a obtenção de documentos seus ou de 
seus familiares ou os relativo a seus bens. Portanto, o acesso à 
justiça, nessa dimensão é mais amplo e abrange não apenas a 
esfera judicial, como também a extrajudicial.  
(GONZÁLEZ, 2019, p. 8, grifo nosso). 

 

No presente trabalho, interessa-nos observar em que medida a Defensoria 

Pública está cumprindo as funções institucionais contidas nos incisos I, III e XI.  

 

I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em 

todos os graus;  

III promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da 

cidadania e do ordenamento jurídico; 

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança 

e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades 

especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de 

outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do 

Estado. (BRASIL, 2009) 

 

Se analisadas sob o prisma do acesso à justiça em sentido material, essas 

funções, juntas, ainda que utilizando caminhos diferentes, podem apontar para o mesmo 

fim: a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
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No capítulo a seguir, inicialmente, serão relacionados aspectos legais e 

doutrinários que inserem de maneira categórica a Defensoria Pública como parte 

essencial do Sistema de Garantias de Direitos Infantojuvenis. Também será feita uma 

análise, através da rápida exposição de conceitos e do levantamento de dados, 

investigando como a Instituição tem cumprido as funções acima elencadas à luz do 

princípio da prioridade absoluta da Criança e do Adolescente. 
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3. A DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTITUIÇÃO IMPRESCINDÍVEL À DEFESA E    

    PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

  Sabe-se que os três poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário 

subordinam-se ao conceito de administração pública (lato sensu), que é exercida pelo 

Estado brasileiro, um Estado Democrático de Direito. Sendo assim, ao compartilhar a 

responsabilidade de assegurar os direitos infantojuvenis, com prioridade absoluta, entre 

os três partícipes: a família, a sociedade e o Estado, a Constituição Federal obriga todos 

os Entes, Órgãos e Instituições que compõem o Estado Brasileiro a dar a prioridade 

absoluta de suas ações às crianças e adolescentes, incluindo-se, então, a Defensoria 

Pública.   

A professora Ana Christina Brito Lopes17 traz uma importante contribuição a 

esse respeito: 

Se a importância da Defensoria Pública já é grande, para a sociedade 
como um todo, para garantir os direitos daqueles que dela precisam, 
esta se engrandece diante do público que se pretende atender com 
esta nova edição. Como disse o Dr. André Luis Machado de Castro, 
então Defensor Público Geral à época do V Congresso Nacional de 
Defensores Públicos da Infância e Juventude (2015) e do lançamento 
da primeira edição deste compilamento, lidar com crianças e 
adolescentes na Defensoria é atuar pelos mais vulneráveis dentre 
os vulneráveis. (LOPES, 2020, p.7, grifo nosso) 

 

Para entender como se dá essa atuação em favor dos “mais vulneráveis dentre 

os vulneráveis”, é preciso responder a duas perguntas: 

 1ª) Qual é o amparo legal para que a Defensoria Pública seja considerada 

integrante basilar do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente?  

2ª) Como a atuação da Defensoria ajuda a promover, defender e controlar a 

efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente?   

 

3.1 DO FUNDAMENTO LEGAL PARA INTEGRAR O SISTEMA DE GARANTIAS  

 

A Resolução 113 de 2006 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente) traz importante definição sobre o que é o Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e quais são suas competências.  

 

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 
governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos 

 
17 Responsável por organizar a 2ª edição da obra Defesa e garantia dos direitos humanos de 
crianças e adolescente, de iniciativa da CDEDICA (Coordenadoria de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro), em comemoração aos 30 anos do ECA. 
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normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa 
e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 
Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente promover, defender e controlar a efetivação dos 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e 
difusos, em sua integralidade, em favor de todas as crianças e 
adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e respeitados como 
sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento; colocando-os a salvo de ameaças e violações a 
quaisquer de seus direitos, além de garantir a apuração e reparação 
dessas ameaças e violações. (BRASIL, 2006, grifo nosso) 

 

 

 Empregando o método de interpretação sistemática dos artigos 5º, LXXIV e 134 

da Constituição Federal, que disciplinam a existência da Defensoria Pública, articulados 

ao artigo 227 da Constituição, a disposições Estatutárias e aos artigos 1° e 2º da 

Resolução 113 do CONANDA, depreende-se que a Defensoria Pública é instituição 

adequada para atuar nos três eixos do Sistema de Garantia dos Direitos de Criança e 

do Adolescente: promoção, proteção e controle. 

Para responder à primeira pergunta feita, precisamos nos remeter ao Título do 

Estatuto da Criança e Adolescente referente à Política de Atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Os artigos 86 e 88 (incisos V e VI) desse Título evidenciam 

que o Sistema Garantias prioriza a integração e interdependência dos órgãos. Assim 

dispõe o artigo 86: “A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.” 

 A integração também é percebida como essencial entre os órgãos que compõem 

o sistema de justiça, a fim de apurar prática de ato infracional cometido por adolescente, 

bem como entre os órgãos responsáveis por atender crianças e adolescentes colocados 

em programas de acolhimento familiar ou institucional.  

 

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do 
atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato 
infracional; 
VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das 
políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de 
agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em 
programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua 
rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar 
comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei; (Redação 
dada pela Lei nº 12.010, de 2009) (BRASIL, 1989, art. 88, grifo nosso) 
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Em todos esses casos, a Defensoria Pública surge como uma das instituições 

integrantes do Sistema de Garantias. É o que ocorre também quando se analisa o artigo 

70-A e seu inciso II do ECA. Tais dispositivos demonstram a necessidade do 

desenvolvimento de políticas públicas, nos vários níveis de governo, destinadas a 

prevenir e coibir o uso de métodos violentos para educar crianças e adolescentes, 

oferecendo alternativas a pais e responsáveis de como educar sem agredir. Sendo 

assim, deve existir uma verdadeira “integração operacional” entre os diversos órgãos 

corresponsáveis pelo atendimento de crianças, adolescentes e famílias, dentre esses 

órgãos, como dispõe o inciso II, está a Defensoria Pública.  

  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar 
de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na 
execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de 
educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais 
ações: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
II - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades 
não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 
2014) (BRASIL, 1989, ECA, grifo nosso) 

 

Além de todos esses dispositivos retirados do Estatuto em que fica explícita a 

determinação legal para que a Defensoria integre o Sistema de Garantia, como já visto, 

a própria lei complementar nº 80/94 traz de forma clara que umas de suas funções 

institucionais é “exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente...” (art. 4°, XI).  

 

3.2 DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COM O OBJETIVO DE PROMOVER, DEFENDER 

E CONTROLAR A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE   

 

Para responder satisfatoriamente ao questionamento de como a Defensoria 

Pública age a fim de promover, defender e controlar a efetivação dos direitos humanos 

da criança e do adolescente, é necessário separar as competências atribuídas aos 

participantes do Sistema de Garantia de Direitos Infantojuvenis.   

 

a) Promover os direitos:  

 

Dispõe o artigo 4°, inciso III, da LC 80/94 que uma das funções institucionais da 

Defensoria Pública é “promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos e 
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da cidadania”. Essa determinação legal é entendida como exercer a “educação em 

direitos humanos”. Isso se dá quando a Defensoria Pública utiliza seu potencial e seus 

recursos para ensinar e informar a população sobre seus direitos fundamentais. No 

âmbito da Infância e Juventude, os Defensores Especializados oferecem palestras, 

encontros em escolas, atuação junto à família, Conselho tutelar, Conselhos municipais 

e estaduais, dentre outras ações. Visa-se garantir informação suficiente para que a 

criança e o adolescente sejam capazes de reconhecer situações em seus direitos forem 

violados, aprendendo também a exercer a cidadania.   

O artigo 205 da Constituição Federal atribui ao Estado o dever de, junto com a 

família, oferecer educação a todas as crianças e adolescentes18. 

Segundo o Defensor Público Cleber Francisco Alves, 

 

A educação em direitos consiste, pois, num processo de aquisição de 
determinados conhecimentos, habilidades e valores que são 
necessários para conhecer, compreender, afirmar e reivindicar os 
próprios direitos (ai compreendidos os direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais), sejam aqueles fixados no 
ordenamento jurídico interno sejam os que emanam de instrumentos 
jurídicos da ordem internacional. Contribui para a igualdade social e se 
torna, assim, instrumento eficaz para a construção da democracia. 
Como se vê, a educação em direitos, tal como toda e qualquer 
educação, deve visar à ação, à transformação social. (ALVES, 2010, 
p. 4) 

 

 

b) Defender os direitos: 

 

O artigo 87, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta uma 

das linhas de ação da política de atendimento: “proteção jurídico-social por entidades 

de defesa dos direitos da criança e do adolescente”, já anunciada por nossa 

Constituição ao determinar “assistência jurídica” ao acolhimento de criança ou 

adolescente abandonado (art. 227, §3°, VI). 

Abrindo o capítulo referente ao acesso à justiça da legislação estatutária, 

encontra-se o artigo 141, que garante a toda criança e adolescente o acesso à 

Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Dispõe de forma clara 

o § 1º desse artigo que “a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela 

necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.” Reconhece-se, 

assim, na principal legislação de promoção dos direitos infanto-juvenis, que a Defensoria 

 
18 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205). 
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Pública é instituição competente para garantir com prioridade a defesa integral e gratuita 

à justiça de crianças e adolescentes. É o que também determinam as funções 

institucionais previstas nos incisos I e XI, do art. 4º da LC 80/94, ao impor a “defesa dos 

necessitados” e “a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente”, respectivamente. 

São várias as funções processuais exercidas pelo Defensor Público a fim de 

defender o direito da Criança e adolescente, eis as principais: 

Representante Postulatório – Trata-se da atuação mais usual exercida pela 

Defensoria Pública, baseada no inciso LXXIV, do artigo 5º, combinado com o artigo 134 

da Constituição Federal. Geralmente esta função é exercida para defesa dos pais ou 

responsáveis legais pela criança e adolescente, quando estes não possuem condições 

de arcar com advogado particular.  

Curador Especial – De acordo com o parágrafo único do artigo 72 do CPC, esta 

função processual é privativa da Defensoria Pública. Tal entendimento é corroborado 

pelo artigo 4º, inciso XVI, da LC 80/90. O curador especial na infância e juventude atuará 

nos casos em que forem ameaçados direitos e garantias de crianças e adolescentes 

sem representante legal ou quando “os interesses destes colidirem com os daqueles”, 

conforme inciso I do artigo 72 do CPC, combinado com o artigo 142 do ECA. 

 

c) Controlar as políticas públicas que garantam direitos: 

 

 Nesse contexto, entende-se “controlar” como sinônimo de “cobrar” e “monitorar”. 

Em algumas situações que tratam da efetivação de políticas públicas destinadas às 

crianças e adolescentes, a Defensoria Pública pode agir de forma extrajudicial, por meio 

de recomendações ou atos de conciliação. Contudo, isso também se dá, em grande 

medida, através de sua atuação judicial, na forma dos artigos 208 e seguintes do ECA.  

A seguir, estão duas funções processuais que visam esse tipo de controle. 

 Substituto Processual – Nesta função, o Defensor Público atua em nome próprio, 

pleiteando interesse de terceiro. Ocorre por exemplo nas Ações Civis Públicas que 

tratam de direitos e garantias coletivas ou individuais homogêneas de crianças e 

adolescentes. Assim, cobra-se do Poder Público efetivas ações a fim de garantir direitos 

fundamentais como saúde, educação, alimentação e lazer a crianças e adolescentes19.  

 
19 É bom destacar que a legitimidade extraordinária para atuar nesses casos é concedida à 
Defensoria Pública, como prevê o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, bem como os incisos 
VII e XI do artigo 4º da LC 80/94. 
 



31 
 

 Custus Vulnerabilis – A Defensoria Pública é vista como guardiã dos vulneráveis, 

portanto, a função processual de Custus Vulnerabilis advém de sua identidade 

constitucional. Na área da infância e juventude, tal função visa identificar as violações 

dos direitos humanos previstos na Constituição Federal e no Estatuto que atingem todas 

as crianças e adolescentes brasileiros. Pretende-se firmar precedentes coletivos que 

ajudem na implementação dos direitos e garantias previstos em lei. 

Toda essa construção teórica é de suma importância para corroborar a tese de 

que a Defensoria Pública não se apresenta apenas como simples parte do Sistema de 

Garantias dos Direitos infantojuvenis, mas é essencial à rede de proteção que o 

compõe.  
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4. UM RELATO DE INICIATIVAS E DESAFIOS NA ÁREA DA INFÂNCIA E    

    JUVENTUDE  

 

 Diante das respostas anteriormente obtidas e das certezas que a lei e a doutrina 

oferecem acerca da indispensabilidade da Defensoria Pública para o Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, cumpre verificar as práticas e 

desafios de Defensores e Defensoras que exercem sua função diariamente com 

responsabilidade e afinco. 

 

4.1 UM PANORAMA BRASILEIRO 

 

 Nesse contexto, é pertinente citar dados de uma relevante reportagem de 2017, 

publicada na Revista da APADEP20, cujo título é “Defensoria Pública é a instituição mais 

admirada do Brasil”.  

 Segundo a matéria, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

encomendou, no ano de 2017, uma pesquisa sobre a relevância das Instituições 

brasileiras. E a Defensoria Pública, apesar de ser a mais jovem, foi considerada uma 

das mais importantes do Brasil em vários quesitos, ficando à frente de instituições 

tradicionais, como o Ministério Público, a Polícia e a Ordem dos Advogados (OAB). 

 Um grande destaque, que interessa especialmente a esse trabalho, foi sua 

atuação na área da Infância e Juventude. Entrevistaram ao todo 5.035 pessoas. Dessas, 

38% apontaram a Defensoria Pública como a mais relevante na proteção às crianças e 

adolescentes. O Ministério Público obteve 23,6% dos votos nesse item e a OAB, 23,4%. 

O ex-Procurador-Geral de Justiça e ex-Secretário da Justiça e da Defesa da 

Cidadania do Estado de São Paulo à época, Márcio Fernando Elias Rosa, destacou o 

desempenho da Defensoria Pública junto às demandas de crianças e adolescentes.  

 

A assistência plena à criança e ao jovem parece ser mesmo uma 
vocação dessa instituição também jovem, mas madura e preparada 
para o desempenho de uma função essencial à sociedade e destinada 
a possibilitar o exercício pleno da cidadania pelos cidadãos 
hipossuficientes. (PARA, 2017, p. 4) 

 

 São várias ações construídas no decorrer de anos de história, tanto para 

capacitar defensores da área quanto para ajuda na organização de Coordenadorias e 

Núcleos Especializados nos Estados. A nível nacional, são realizados Congressos 

 
20 APADEP é a sigla utilizada pela Associação Paulista de Defensores Públicos. 
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Nacionais das Defensoras e dos Defensores Públicos21  bem como eventos específicos, 

voltados para área: Congressos Nacionais dos Defensores Públicos da Infância e da 

Juventude e Fóruns Nacionais dos Defensores Públicos Coordenadores de Defesa dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que produzem farto material teórico e registro 

de práticas bem-sucedidas. Além disso, há inúmeros eventos realizados pela 

Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), instituição da 

sociedade civil que publica artigos, cartilhas, livros de teses e de práticas exitosas de 

CONADEP´S, Monografias e Dissertações. Grande parte desse material está disponível 

no site da Instituição. Os Defensores e Defensoras contam também com o Condege 

(Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais). Trata-se de uma associação civil de 

abrangência nacional que articula e coordena os interesses das Defensorias Públicas 

de todo o Brasil. Compõe este órgão a Comissão de Promoção e Defesa da Criança e 

do Adolescente, coordenada pelo Dr. Rodrigo Azambuja Martins (DPE -RJ). 

 No âmbito estadual/distrital, há uma atuação mais específica das Defensorias 

em favor dos assistidos de cada região. Muitas delas possuem Coordenadoria ou 

Núcleos bem atuantes, estabelecidos há muitos anos, agindo através da educação em 

direitos (publicação de cartilhas, coletâneas e artigos, realização de palestras e cursos 

de formação) e de ações mais tradicionais, a fim de proteger o direito de crianças e 

adolescentes. Como exemplo, a Defensoria do Rio de Janeiro dispõe da Cdedica 

(Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente). Do site da 

Instituição, retira-se um trecho que traz a missão desta Coordenadoria.  

 

A Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Cdedica) atua na elaboração e implementação da política institucional 
da Defensoria Pública para a matéria, além de dar suporte e auxílio 
aos defensores públicos cuja demanda também verse sobre a área, 
tais como situações de acolhimento, familiar ou institucional, ato 
infracional, refugiados e etc. (Disponível em https://defensoria.rj. 
def.br/Cidadao/CDEDICA) 

 
 

 
4.2 PERFIL DAS DEFENSORIAS ENTREVISTADAS 

 

Decerto, muitos outros Estados, bem como o Distrito Federal, possuem 

Coordenadorias, Núcleos da Infância e Juventude ou Defensoria Especializada 

(instituída por Lei Complementar Estadual) bem organizados e atuantes, o que pode ser 

facilmente verificado na Internet através de registros nos sites de cada Defensoria.  

 
21 Devido à Pandemia do COVID-19, o último CONADEP havia ocorrido em 2019, no Rio de 
Janeiro. 
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Contudo, ainda há aqueles Estados cujas Defensorias são mais recentes e não 

contam com muitos defensores na área, fazendo com que não seja possível ter um 

Núcleo Especializado com ações tão estruturadas. Por esse motivo, a fim de conhecer 

melhor tal realidade, foi elaborado um questionário contendo 17 perguntas sobre a 

atuação da Defensoria Pública na área da infância e juventude e enviado por e-mail 

para as 27 unidades da Federação, a fim de que fosse respondido por Defensor Público 

que atue na área. O questionário foi realizado utilizando a plataforma Google Forms, 

anexado a um e-mail que continha a apresentação e a justificativa do trabalho. As 

respostas coletadas foram entregues entre os dias 16/03/21 e 30/04/202122.  

Dos 27 questionários enviados, obteve-se a resposta de 20 Unidades da 

Federação: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pará, Rondônia, Amapá, Distrito Federal, Piauí, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do 

Sul, Paraíba, Mato Grosso, Ceará, Maranhão, Roraima, Rio Grande do Norte e São 

Paulo (citados na ordem em que foram entregues). Desses 20 questionários 

respondidos, 19 foram preenchidos por Defensor Público atuante na área (sendo 

Coordenador de Núcleo Especializado ou não) e somente um por Assessora.  

 Entende-se que, pelo contexto de distanciamento social em que se vive, em 

decorrência da Pandemia e pela dificuldade de comunicação que isso gera, houve um 

número considerável de respostas. De antemão, fica o agradecimento aos 

representantes das Defensorias de cada Estado por dedicarem parte de seu tempo em 

colaborar com este estudo.  

 A seguir, serão apresentadas algumas questões relevantes que auxiliam a 

conhecer um pouco o perfil das 20 Defensorias entrevistadas. 

 

 

A) Consideram a Defensoria Pública imprescindível ao Sistema de Garantias  

  

  Todos os representantes afirmaram que a Defensoria Pública é parte 

imprescindível ao Sistema de Garantias, mas somente 14 optaram por justificar as 

respostas.  

 

 

 

 
22 É importante esclarecer que os endereços de e-mail foram encontrados no site da ANADEP. 
Como muitos já estavam desatualizados, realizou-se contato por telefone e WhatsApp a fim de 
conseguir meio mais atual, obtendo sucesso na maioria das vezes.  
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   Dentre as justificativas apresentadas, destaca-se aquela que consegue abarcar 

todas as outras:   

 

A Defensoria Pública ao exercer suas funções institucionais, 
contribui de maneira importantíssima com o Sistema de Garantias 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Em primeiro lugar, no 
papel de garantidor do acesso à justiça das crianças e adolescentes 
vulneráveis, buscando combater/evitar/atenuar violações a seus 
direitos e garantias. Mas a Defensoria também exerce um papel 
imprescindível ao auxiliar a organizar e mobilizar a rede de proteção, 
atuando como fomentador de atuações da rede, interlocutor entre as 
mesmas e o sistema de justiça, apoiando e auxiliando na orientação 
dos/as profissionais que compõe a rede. 

 

 

B) Existência de Coordenadoria ou Núcleo especializado   

 

   Cabe destacar também que, dos 20 entrevistados, apenas um representante diz 

não possuir, em seu Estado, Coordenadoria ou Núcleo Especializado na área da 

Infância e Juventude. Trata-se do Estado de Rondônia.  
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C) Tempo de organização do Núcleo ou Coordenadoria Especializada e a 

quantidade de Defensores Públicos que atuam diretamente na área  

    

   Outras informações importantes para analisar os avanços e desafios da 

Defensoria na seara da Infância e juventude são a população atualizada da Unidade da 

Federação, o tempo de existência de cada Núcleo ou Coordenadoria e a quantidade de 

Defensores Públicos do Estado ou Distrito que atuam diretamente na área. 

 

Unidade da 

Federação 

 

População da 

Unidade da 

Federação23 

Tempo de existência 

do Núcleo ou 

Coordenadoria 

Quantidade de Defensores 

que atuam diretamente na 

seara Infantojuvenil 

Santa Catarina 7.327.930 2 meses 24 sem especialização 

Rio Grande do 

Sul   

11.460.985 7 anos, mas 2 anos 

com dedicação 

exclusiva  

219 vagas em todo o Estado 

 A maioria são vagas mistas. 

Paraná 11.587.436 3 anos  18 defensores 

Rio de Janeiro 17.449.487 19 anos Mais de 90 defensores 

Minas Gerais 21.397.708 22 anos de atuação. 

Núcleos em algumas 

comarcas.  

Cerca de 19 defensores 

Pará 8.768.499 17 anos 15 defensores 

Rondônia 1.813.021 Não há. Não sabe especificar.  

Amapá 875.870 2 anos 4 defensores 

Distrito Federal 3.087.235 32 anos 16 defensores 

Piauí 3.287.447 14 anos 4 defensores 

Bahia 14.977.826 18 anos 61 defensores 

Espírito Santo 4.103.208 11 anos, mas 6 anos 

com Núcleo.  

5 defensores no Núcleo. 23 

Defensores atuam na área  

Mato Grosso do 

Sul 

2.835.556 Não informou há 

quantos anos existem 

o Núcleo e a 

Coordenadoria. 

Com exclusividade na 

Infância, são 6 e vários com 

atribuição mista. 

Paraíba 4.056.745 3 anos incompletos 19 defensores 

Mato Grosso 3.561.984 Cerca de 5 anos 2 Defensores na Capital  

Ao menos um Defensor no 

interior do Estado onde há 

Núcleos da Defensoria. 

Ceará 9.234.715 Não informou há 

quantos anos existem 

os Núcleos. 

Na capital são 10 defensores 

No interior do Estado, os 

defensores acumulam. 

Maranhão 7.148.942  10 anos 3 defensores 

 
23 Dados disponíveis no site 
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium
=popclock&utm_campaign=novo_popclock. Acesso em maio de 2021. 
 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock&utm_campaign=novo_popclock
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock&utm_campaign=novo_popclock
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Roraima 638.758 Não sabe informar. 1 defensor 

Rio Grande do 

Norte 

3.558.365 11 anos Não informou a quantidade. 

Na Capital há exclusividade.  

Nas demais Comarcas, há 

cumulação com outras 

atividades. 

São Paulo 46.607.036 13 anos Cerca de 118 defensores.  

Muitos não atuam 

exclusivamente na área. 

   

D) Participação em Congressos ou Fóruns 

 

   Das 20 Defensorias que responderam ao questionário, a única que disse não 

participar de “Congresso Nacional dos Defensores Públicos da Infância e da Juventude” 

ou o "Fórum Nacional dos Defensores Públicos Coordenadores de Defesa dos Direitos 

das Crianças e dos Adolescentes” foi a de Santa Catarina24.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

E) Existência de agenda política  

 

  Somente quatro Estados afirmam não existir uma agenda política da Defensoria 

Pública que trace ações institucionais direcionadas à infância e juventude. São os 

Estados do Paraná, Rondônia, Piauí e da Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Provavelmente tal fato se deve ao curto tempo de existência do Núcleo Especializado, que 
era de apenas um mês na data que responderam o questionário. 
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F) Parceiros do Sistema de Garantias 

 

   Sobre os parceiros do Sistema de Garantias, a maioria considerou o Conselho 

Tutelar como o maior parceiro da Defensoria Pública, seguido de Conselhos dos Direitos 

da Crianças e Adolescente, Secretarias governamentais, ONGs e outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Funções processuais  

  

   Das funções processuais em que o defensor público mais atua na justiça da 

infância e juventude está a de Representante Postulatório, seguido de Curador 

especial, Substituto processual, Custus Vulnerabilis e Amicus Curiae. Como se vê no 

gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) Existência de equipe técnica interdisciplinar para auxiliar os Defensores da 

Infância e Juventude 

 

 Apenas 12 Unidades da Federação, das 20 entrevistadas, afirmam contar 

com o auxílio de equipe multidisciplinar nas demandas diárias da Infância e Juventude. 5 

1 
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São elas:  Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Distrito Federal, Bahia, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Maranhão, Roraima e São Paulo.  

 Ainda não possuem o auxílio desses profissionais oito Defensorias, das 20 

entrevistadas: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Amapá, Piauí, Espírito 

Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Consideram suficiente a quantidade de servidores que compõem a equipe 

técnica interdisciplinar 

 

 A maioria dos Representantes (18) considerou insuficiente a quantidade de 

servidores que compõe a equipe interdisciplinar. Foram os representantes de Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, 

Maranhão e Roraima Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Amapá, Piauí, 

Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo. Apenas os Representantes 

de Paraná e Bahia afirmaram estar satisfeitos com a quantidade de servidores das 

equipes.  
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4.3 AÇÕES REGIONAIS QUE MERECEM DESTAQUE 

 

  A seguir, serão elencadas as práticas mais recorrentes das Defensorias Públicas 

entrevistadas no âmbito preventivo (educação em direitos) e protetivo. 

   

 

A) Iniciativas mais recorrentes na área de “educação em direitos”  

 

• Participação em cursos, palestras, lives, oficinas, seminários, fóruns de combate ao 

trabalho infantil, comissões, comitês, grupos de trabalho, Conselhos Municipais e 

Estaduais da Infância e Juventude e eventos realizados por CREAS; 

• Elaboração de cartilhas; 

• Realização de projetos e aulas de direitos humanos em escolas de ensino 

fundamental e médio; 

• Capacitação da equipe técnica e dos servidores, bem como estagiários; 

• Realização de cursos de formação e capacitação de Conselheiros Tutelares; 

• Atuação integrada em projetos com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público; 

• Realização de mutirões nas dependências das unidades de acolhimento;  

• Orientação das Famílias e encaminhamento para programas, em parceira com os 

agentes da rede de proteção; 

• Educação em direitos para profissionais do sistema de garantias (Conselho Tutelar, 

CREAS, CAPS etc.), para profissionais do sistema socioeducativo (Fundação CASA 

e serviços de medidas socioeducativas em meio aberto), para ONGs, movimentos 

sociais e para a própria população. 

 

   Alguns Representantes optaram por intitular e detalhar os Projetos e Ações em 

desenvolvimento. Para fazer jus aos seus esforços e a fim de registrar essas ações, que 

podem servir para pesquisas futuras, eles serão apresentados abaixo.  

  

Rio de Janeiro 

• Projeto “Circuitinho de favelas por direitos”; 

• Projeto “Defensores da juventude”; 

• Projeto “Defensoria Pública e Conselhos Tutelares, diálogos permanentes”.  

 

Minas Gerais 

• Projeto na Escola de Convivência 
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Rondônia  

• Projeto “Juntos pela Inclusão Social”  

 

Bahia 

• Ação Cidadã Infância sem Racismo; 

• Projeto “Ame e Adote”;  

• Elaboração da cartilha “Abuso Sexual contra crianças e adolescentes: Não deixe 

acontecer na sua casa”;  

• Confecção de folder sobre “Acolhimento familiar” para Família Acolhedora;  

• Projeto “Lugar de Fala” – Educação em direitos de adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa; 

• Publicação de editorial intitulado “Educar & Conhecer: Conhecendo para Proteger”, 

elaborado pela Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia.  

 

Mato Grosso 

 Realização de palestras sobre o ECA para imigrantes de países vizinhos.  

 

 

     Dos 20 Estados, apenas três alegaram ainda não ter atuação efetiva na área 

de “educação em direitos”: Piauí, Roraima e Santa Catarina. Vale destacar que a 

representante de Santa Catarina justificou afirmando que a equipe tem planejado 

palestras, cartilhas e cursos, mas ainda não foram realizados, pois o Núcleo existia há 

apenas um mês, quando o questionário foi respondido.  

 

B) Iniciativas mais recorrentes na área protetiva 

 

No âmbito judicial: 

• Defesa de familiares nas ações de destituição de poder familiar; 

• Ações de suspensão e destituição do poder familiar; 

• Judicialização do direito à vaga na educação infantil;  

• Defesa do direito à educação em geral e à alimentação escolar; 

• Defesa em processos de atos infracionais; 

• Pedidos judiciais de aplicação de medidas protetivas; 

• Ações com vista ao direito à saúde e à moradia; 

• Ações de adoção, guarda e tutela;  

• Pedido de autorização de viagem internacional;  
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• Ações de obrigações de fazer; 

• Demandas diversas de família envolvendo crianças e adolescentes; 

• Ação de obrigação de fazer contra os entes públicos na garantia do direito à saúde; 

 

No âmbito extrajudicial: 

• Reuniões com a rede de proteção para que casos sensíveis não se tornem ações de 

destituição de poder familiar;  

• Acompanhamento das famílias e crianças; 

• Reuniões com a rede e órgãos do Sistema; 

• Intervenção/participação junto a outros Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo); 

• Contato direto e regular com os adolescentes internados a fim de viabilizar o acesso 

ágil ao judiciário; 

• Visitas a unidades de acolhimento institucional;  

• Encaminhamento das famílias vulneráveis aos programas governamentais; 

• Expedição de notas recomendatórias, notas técnicas e ofícios para a garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes. 

 

   Alguns Estados optaram por intitular e detalhar os Projetos e Ações em 

desenvolvimento na área protetiva. São eles:  

 

Bahia  

Âmbito extrajudicial (reuniões ou solicitações através de ofícios ao Poder Público 

Municipal e/ou Estadual) 

• Atuação na oferta de intérprete de libras para alunos com deficiência auditiva e surdez 

na rede pública municipal; 

• Solicitações de interdição de escolas, em virtude da ausência de infraestrutura 

adequada;  

• Visitas técnicas para a verificação do cumprimento das normas de acessibilidade no 

âmbito das instituições de ensino municipais e estaduais. 

 

Âmbito judicial 

• Ajuizamento de Ação Civil Pública para o custeio da alimentação dos estudantes por 

parte do Governo do Estado; 

• Participação no Projeto “Protegendo em Rede”, que visa celeridade na resolução dos 

casos e processos de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, além de 
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fomentar a implementação de programas de acolhimento familiar e apadrinhamento nos 

municípios do interior da Bahia.  

Espírito Santo 

• Atuação como uma das portas de entrada do “Programa de Proteção a Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de Morte” (PPCAAM);  

• Criação de grupo de prevenção e combate à tortura contra crianças, adolescentes e 

jovens;  

• Participação em Comitê pela elaboração do Plano Estadual pela primeira infância e 

Vice-Coordenação do Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação da Tortura no 

Espírito Santo – CEPET. 

 

 

 

Mato Grosso 

• Envio de ofício à Associação dos Defensores Público de Mato Grosso a fim de incluir 

o núcleo familiar no projeto Conexão Solidária, se necessário;  

• Encaminhamento da criança, adolescente ou do familiar à Equipe de Assessoria 

Técnica interdisciplinar. 

 

Ceará  

• Acompanhamento processual de todas as crianças e adolescentes acolhidos em 

Fortaleza através da sistematização dos dados no SACADA – Sistema de 

Acompanhamento de Crianças e Adolescentes Acolhidos (iniciativa premiada em 2013 

pelo Prêmio Innovare – Defensoria Pública); 

• Ajuizamento de Ação Civil Pública para a criação de repúblicas para jovens acolhidos 

que completam 18 anos e que ainda não estão preparados para autonomia.  

 

 

Roraima 

• Ajuizamento de ação de guarda para venezuelanos refugiados. 
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4.4 DESAFIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

 Os principais desafios apontados nos questionários foram: 

• Ausência da Defensoria em várias comarcas do Estado; 

• Carência de especialização de Defensores Públicos que atuam na área, tanto na 

capital quanto no interior, para que haja dedicação exclusiva na área da infância e 

juventude; 

• Falta de conscientização quanto aos direitos envolvidos na matéria;  

• Exígua atuação extrajudicial; 

• Reduzido número de Defensores especializados, equipe multidisciplinar e quadro de 

apoio para atuar junto às Defensorias Especializadas já existentes; 

• Inexistência de equipe multidisciplinar para auxiliar o trabalho do Defensor Público 

que atua no interior;  

• Inexistência de Núcleo especializado no Estado; 

• Quantidade insuficiente de defensores e servidores para garantir atuação preventiva 

na área de direitos humanos nas escolas, nas comunidades e curadoria de crianças 

institucionalizadas; 

• Pouco contato com acolhidos nas instituições; 

• Escassez de políticas públicas e de verbas para o cumprimento de medidas 

socioeducativas;  

• Falta de integração efetiva entre os diversos atores da rede de proteção; 

• Resistência de alguns membros do Sistema de Justiça para a atuação da Defensoria 

da Criança e Adolescente como custus vulnerabilis; 

• Insuficiência de investimentos em equipes multidisciplinares para atuarem com os 

defensores de todo o estado;  

• Dificuldade em mostrar aos pais dos infantes que para educar seus filhos não 

precisam estabelecer medidas extremas que coloquem a integridade física e 

psicossocial em risco; 

• Falta de políticas públicas voltadas para famílias de crianças e adolescentes 

acolhidos para que sejam garantidos o retorno familiar para a família de origem como 

primeira alternativa; 

• Falta de políticas públicas preventivas; 

• Dificuldade em convencer as famílias e os próprios adolescentes da importância de 

manter-se na escola, da importância da educação para o adolescente e para a 

sociedade;  

• Violência estrutural, seja no âmbito das famílias ou das instituições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes.”  

(Albert Einstein) 

 

  Após a apresentação de informações históricas, embasamento legal e 

doutrinário e coleta de dados atuais, percebe-se de maneira mais clara a relevância da 

Defensoria Pública Brasileira para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

Adolescente, que também abrange a família, a sociedade e o poder público. 

  Um país que conta com uma legislação tão avançada para Infância e 

juventude ainda sofre com a falta de políticas públicas e com práticas atrasadas. 

Infelizmente, no Brasil de 2021, crianças e adolescentes padecem diariamente com todo 

tipo de violência: doméstica, institucional e social, além da falta de acesso a direitos 

fundamentais, como saúde, educação, moradia, dentre outros. Nesse contexto, o papel 

de transformação social que a Defensoria Pública exerce é preponderante. 

  Foi com imenso entusiasmo que algumas informações do questionário foram 

registradas, uma vez que se nota quão engajados e preparados estão muitos 

Defensores e Defensoras desse país, que cumprem com reponsabilidade as funções 

institucionais para as quais foram designados.  

  Contudo, é lamentável notar que outros defensores, apesar dos esforços, 

enfrentam grandes dificuldades para desempenhar sua missão, já que se deparam com 

a falta de recursos humanos (defensores em poucas comarcas, pessoal de apoio e 

equipe técnica multidisciplinar), sendo esse um dos principais desafios apontado nos 

questionários.  

  Chega-se à conclusão que todos os desafios elencados durante a pesquisa 

passam por uma só necessidade: que os cogestores do sistema de garantia (família, 

Estado e a sociedade) efetivamente reconheçam este grupo tão vulnerável como 

merecedor de prioridade absoluta, através da união de esforços e da criação e 

concretização de políticas públicas.  

  Somente assim as desigualdades sociais, que por anos persistem em 

manchar a nossa história como nação, serão minimizadas e os filhos desta mãe gentil 

conquistarão o verdadeiro progresso estampado em nossa bandeira.  
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ANEXO 

Pesquisa 

1) Nome do Entrevistado: 

2) Cargo:  

3) Defensoria Pública de   

4) Considera a Defensoria Pública como parte imprescindível do Sistema de Garantias 

dos Direitos da Criança e Adolescente?  

(   ) Sim     (   ) Não 

5) Caso queira, justifique sua resposta.  

6) A Defensoria Pública do referido Estado/Distrito conta com Coordenadoria ou Núcleo 

especializado na área da Infância e Juventude? 

(   ) Sim     (   ) Não 

7) Se sim, há quantos anos existe? 

8) A Defensoria do Estado/Distrito participa regularmente de eventos como o 

“Congresso Nacional dos Defensores Públicos da Infância e da Juventude” ou o Fórum 

Nacional dos Defensores Públicos Coordenadores de Defesa dos Direitos das Crianças 

e dos Adolescentes?  

(   ) Sim     (   ) Não 

9) Quantos defensores públicos de seu Estado atuam diretamente na área da infância 

e juventude?  

10) Existe uma agenda política desta Defensoria Pública que trace ações institucionais 

direcionadas à infância e juventude?  

 (   ) Sim     (   ) Não 

11) A ilustre Defensoria Estadual/Distrital conta com equipe técnica interdisciplinar para 

auxiliar os Defensores da Infância e Juventude?  

(   ) Sim     (   ) Não 

12) Pode-se considerar suficiente a quantidade de servidores que compõem a(s) 

equipe(s)?  

(   ) Sim     (   ) Não 

13) Aponte dentre os participantes do Sistema de garantias qual ou quais estabelece(m) 

um diálogo satisfatório com a Defensoria, podendo ser considerado um parceiro?  

(     ) Conselhos Tutelares  

(     ) Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes 

(     ) Secretarias governamentais  

(     ) ONGs 

(     ) Outros  
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14) No referido Estado/Distrito, com quais funções processuais o defensor público que 

atua na justiça da infância e juventude mais se depara? Numere na ordem decrescente, 

sendo 5 a de maior incidência e 1 a de menor.   

(     ) Representante postulatório  

(     ) Substituto processual 

(     ) Amicus curiae  

(      ) Custus vulnerabilis  

(     )  Curador especial  

15) Liste as práticas mais recorrentes da Defensoria Pública estadual/distrital no âmbito 

preventivo (educação em direitos). 

16) Liste as práticas mais recorrentes da Defensoria Pública estadual/distrital no âmbito  

Protetivo. 

17) Relate os principais desafios a serem superados pela Defensoria Estadual/ Distrital 

na seara protetiva e preventiva (educação em direitos) na área da infância e juventude.  
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