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RESUMO 

 

O presente trabalho almeja dar visibilidade ao novo paradigma do Direito da Criança e 

do Adolescente, em especial, à possibilidade de se admitir que crianças e adolescentes 

sejam capazes de intervir autonomamente nos processos que lhe dizem respeito, na 

tutela de seus próprios interesses quando contrariados. Neste contexto, aborda-se o 

processo histórico de construção da imagem da infância de hoje, bem como a 

institucionalização dos direitos infantojuvenis. Além disso, analisa-se a atual 

configuração do Direito das crianças e adolescentes no Brasil para se entender de que 

forma a lei, sob o discurso da “Proteção Integral” e do “Melhor Interesse”, pretende 

tutelar os interesses das crianças e adolescentes. Para tanto, busca-se definir as origens 

do poder familiar, desde o pátrio poder romano e remonta-se também às origens do 

instituto parens patriae para se justificar os primórdios da tutela estatal aos incapazes. 

 

Palavras-chave: infância e adolescência; Direito da Criança e do Adolescente; Doutrina 

da Proteção Integral; Melhor Interesse; Poder familiar; Parens Patriae. 
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ABSTRACT 

The present study aims to give visibility to the new paradigm of the Children and 

Adolescent Law, in particular, the possibility to accept that children and adolescents 

should be able to intervene in proceedings that concern theirs interests. In this context, 

brings the historical process of development of the childhood image and the 

institutionalization of Children and Adolescent Law. Besides, analyzes its actual 

configuration in Brazil to understand how the law, under the discourse of “Full 

Protection” and “Best interest” intends to protect the children and adolescents interests. 

To this end, seeks to define the origins of family power, since the Roman paternal 

power goes back to the origins of the institute parens patriae to justify the beginning of 

state supervision and intervention to protect the incapables. 

 

Keywords: childhood and adolescence; Children and Adolescent Law; Doctrine of Full 

Protection; Best Interest; Family power; Parens Patriae. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A categoria infância afigura-se como marcador da concepção moderna de 

criança, que passou a ser  definida como destinatária de normas justamente através da 

apropriação pelos instrumentos jurídicos da referida categoria. 

Assim, enquanto infância é a concepção ou representação social de um 

determinado período inicial da vida, as crianças são os sujeitos inseridos nessa 

condição, as quais passaram a ser detentoras de direitos diferenciados em relação aos 

adultos.  

Atualmente, as crianças e os adolescentes são instituídos por lei como sujeitos de 

direitos e cidadãos, seres humanos distintos de seus pais e família, ou seja, iguais em 

dignidade e respeito a todo e qualquer adulto, homem ou mulher, porém merecedores de 

proteção especial. Possuem, portanto, interesses próprios que podem, inclusive, ser 

oponíveis aos de seus pais ou aos de qualquer outra pessoa. 

No entanto, esta nem sempre foi a realidade desse segmento de sociedade, afinal 

a própria noção sujeito de direito só surgiu com os ideais de igualdade da Revolução 

francesa na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) , 

posteriormente retomados com a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

elaborada pela ONU em 1948. 

No âmbito dos direitos humanos, foi com a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, elaborada pela ONU em 1959 – posteriormente reiterada e consolidada na 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1989 - 

que houve o reconhecimento dos direitos voltados para a população infantojuvenil, 
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tendo em vista as peculiares condições de desenvolvimento, surgindo a denominada 

Doutrina da Proteção Integral (DPI).  

 No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, rica na proteção dos 

direitos humanos, houve a incorporação da DPI, estabelecendo-se em seu texto a 

declaração dos direitos fundamentais da infância e da juventude  dos arts. 227 a 229, o 

que culminou na promulgação do ainda vigente Estatuto da Criança e do Adolescente 

pela lei 8.069 em 1990. Esta lei estabelece faixas para a definição de uma criança, assim 

considerada até os 12 anos de idade, e de um adolescente, que ostenta tal desiginação 

dos 12 aos 18 anos de idade. 

Além disso, estes diplomas normativos preconizaram, dentro do contexto 

histórico de redemocratização política nacional, a substituição à Doutrina da Situação 

Irregular (DSI), que imperou tanto no Código Mello Mattos (1927) quanto no Código 

de Menores (1979), e era representada pela inclusão de normas voltadas para o controle 

social do “menor”, assim definido às crianças em situação de risco e/ou oriundas de 

camadas populares. 

Cinqüenta e quatro anos após o marco da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança da ONU e vinte e três anos depois da promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), a releitura da trajetória da construção desses direitos no âmbito 

internacional e no Brasil inspira reflexão sobre as novas perspectivas para a defesa dos 

interesses da população infantojuvenil na sociedade brasileira atual. 

Assim, inicialmente meu objetivo nessa pesquisa foi recuperar o processo 

histórico pelo qual a criança e o adolescente brasileiros deixaram de ser considerados 

como mera extensão de sua família e passaram a ser vistos como cidadãos e como 

verdadeiros detentores de direitos perante à lei.  
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Para isso, levei em consideração o embasamento teórico e os acontecimentos 

mundias que influenciaram a institucionalização dos direitos das crianças e adolescentes 

no Brasil, bem como descrevi esse lento processo em diferentes épocas da história do 

Brasil- da década de 50 (Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU) à 

década de 90 (promulgação do ECA). 

Com essa delimitação, foi possível identificar uma pergunta “provisória”, que 

corresponde à indagação acerca de como se deu o processo histórico de 

institucionalização da população infantojuvenil como sujeito de direitos no Brasil.  

Ao abordar essa questão, parti do presuposto de que o direito é um produto 

histórico,ou seja, que é criado de acordo com o contexto histórico-social no qual está 

inserido (doutrina da escola histórica do direito) ,e não algo inerente aos seres humanos 

como propõe o jusnaturalismo ou, ainda, um  simples dado objetivo,como diriam os 

positivistas. 

Com efeito, as crianças e adolescentes  foram, gradativamente, sendo vistos 

como sujeitos de direitos que precisavam de proteção especial decorrente da condição 

de seres humanos em desenvolvimento, o que se deu em um contexto de expansão dos 

direitos humanos.  

A partir disso, pergunta-se quais são os instrumentos jurídicos nacionais de 

proteção às crianças e adolescentes hoje em dia? Dentre os instrumentos legais atinentes 

à infância e à juventude, certamente, o destaque é para a legislação nacional específica: 

a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), cujos aspectos elementares 

merecem uma consideração especial, de acordo com a ordem constitucional. 

 Analisa-se a configuração básica da legislação para se entender de que forma, 

sob o discurso da “Proteção Integral” e do “Melhor interesse”, pretende-se garantir o 

bem-estar de crianças e adolescentes, tendo em vista que, sendo estes limitados pela 
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incapacidade civil, a tutela de seus interesses cabe à familia, através do “Poder 

Familiar” e também ao Estado, contexto em que analisarei o instituto Parens Patriae. 

Contudo, sabe-se que o direito, bem como a legislação, não são estáticos, de 

modo que estes vão se adaptando à mentalidade e à situação política e econômica 

vigente. O mesmo vem ocorrendo com os direitos da criança e do adolescente, visto que 

novos mecanismos nacionais de proteção foram sendo criados e outros colocados em 

desuso ao longo do tempo. 

Examinando os mecanismos jurídicos nacionais de proteção à infância e 

juventude do Brasil de hoje e suas origens pretendo indagar acerca do lugar que a 

criança e o adolescente ocupam, hoje na sociedade brasileira.  

Assim, o objeto de estudo deste trabalho acadêmico partiu da seguinte 

indagação: é possível que crianças e adolescentes exerçam pessoalmente os seus 

direitos, fazendo valer seus interesses quando contrariados pelos familiares e/ou pelo 

próprio Estado? 
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2.  O SURGIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS 

INFANTOJUVENIS 

 

2.1. As bases para a construção da infância
1
 

 

Por muitos e muitos séculos a criança foi vista meramente como um adulto em 

proporções reduzidas, inexistindo os cuidados especiais de tratamento que hoje lhe são 

conferidos em razão reconhecimento do status de “sujeito em desenvolvimento”. 

Tal categoria de direitos foi alçada a partir de uma construção histórica, o que 

induz à seguinte indagação: Quais os fatores que possibilitaram que a infância fosse 

considerada como destinatária de direitos? 

Philippe Ariès, a partir de suas observações das obras artísticas do período do 

Antigo Regime que representavam as crianças, nos auxilia a entender como se deu o 

processo histórico de reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos, bem como 

seres humanos distintos de seus pais e família. 

O autor ensina que até o século XIII, na Europa, não havia infância, ao menos 

não no sentido que hoje atribuímos ao termo. O que havia eram homens em miniatura, 

isto é, meras transições para os adultos que deveriam se tornar. A situação se expressa 

nas esculturas e pinturas que reproduziam a figura das crianças com formas semelhantes 

às adultas. 

Nos termos de Ariès: 

No mundo das fórmulas românicas, e até o fim do século XIII, não 

existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim 

homens de tamanho reduzido. Esta recusa em aceitar na arte a 

morfologia infantil é encontrada, aliás, na maioria das civilizações 

arcaicas. 

[...] 

                                                           
1
 Utilizarei basicamente os termos “infância” e “criança”, eis que, conforme as lições do historiador 

Ariès,  apesar do termo adolescência ter referência bem antiga - remontando ao período do império 
bizantino no século XIII – este ainda se confundiu com a noção de infância até o século XVIII. Além disso, 
os principais instrumentos jurídicos internacionais que tratam do tema não fazem tal diferenciação.  
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Isso sem dúvida significa que os homens do século X-XI não se 

detinham diante da imagem da infância, que esta não tinha para eles 

interesse, nem mesmo realidade. Isso faz pensar também que no 

domínio da vida real, e não mais apenas no de uma transposição 

estética, a infância era um período de transição, logo ultrapassado, e 

cuja lembrança também era logo perdida. (ARIÈS, 2006, p. 18). 

 

Ainda segundo as suas lições, diz-se que a partir do século XIII, a criança passou 

aos poucos a ser representada na arte em sua forma física com as devidas proporções 

reais, em imagens cuja religiosidade era a temática principal.  

Somente nos séculos XV e XVI Ariès indica que a representação das crianças já 

tomava formas próprias, porém a criança não era representada de forma destacada dos 

adultos, pois sua figura ainda se misturava às atividades dos adultos, sem uma 

diferenciação de hábitos.  

Afirma-se, ainda, que a incapacidade de se conferir um status maior de 

importância à fase da infância se devia ao alto nível de mortandade entre as crianças, o 

que resultava em um sentimento de desapego emocional, em especial por parte das mães 

e dos pais, e de certa negligência da sociedade a esta fase da vida. 

O sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas 

algumas era e durante muito tempo permaneceu muito forte. Ainda no 

século XVII, em Le Caquet de l’accouchée, vemos uma vizinha, 

mulher de um relator, tranquilizar assim uma mulher inquieta, mãe de 

cinco “pestes”, e que acabara de dar a luz: “Antes que eles te possam 

causar muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem sabe 

todos”. Estranho consolo! As pessoas não se podiam apegar muito a 

algo que era considerado uma perda eventual. [...] Não se pensava, 

como normalmente acreditamos hoje, que a criança já contivesse a 

personalidade de um homem. Elas morriam em grande número. 

(ARIÈS, 2006, p.22) 

 

O autor aponta o pensamento Cristão como o responsável por conferir à infância 

um olhar mais atento e preocupado, o que se deu através da concepção de que a  criança 

seria dotada de alma imortal. Confira-se: 

Assim, embora as condições demográficas não tenham mudado muito 

do século XIII ao XVII, embora a mortalidade infantil se tenha 

mantido num nível muito elevado, uma nova sensibilidade atribuiu a 

esses seres frágeis e ameaçados uma particularidade que antes 

ninguém se importava em reconhecer: foi como se a consciência 
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comum só então descobrisse que a alma da criança também era 

imortal. É certo que a importância dada à personalidade se ligava a 

uma cristianização mais profundados costumes. (ARIÈS, 2006, p. 25) 

 

A partir de um olhar mais atento às crianças, políticas de higiene como a de 

vacinação possibilitaram a redução dos índices de mortalidade infantil. Deste modo, 

pouco a pouco os pais passam a se apegar mais a seus filhos e a observá-los mais 

atenção, considerando-os como dotados de alma e da pureza que a Doutrina Cristã 

confere à infância. Até os hábitos, vocabulário e particularidades da primeira infância 

passam a ser observados e diferenciados. 

Assim, a partir do século XVII passou-se a não se considerar mais a criança (ou 

infância) como estágio de transição para a fase adulta, resultando no reconhecimento 

das especificidades físicas, psíquicas e sociais. 

Ariès demonstra, portanto, que a ascensão da infância como categoria geracional 

específica da vida ocorreu pelo fenômeno surgimento do sentimento da infância, que o 

autor identifica com a consciência da particularidade infantil, que distingue 

essencialmente a criança do adulto.  

Segundo Beltrão e Oliveira (2011), o fato das crianças terem sido submetidas a 

uma condição de racionalidade hierarquicamente inferior a do adulto resultou no 

processo de institucionalização do tratamento da infância, o que possibilitou:  

as intervenções adultas na seleção dos espaços ideais de socialização 

(casa, escola e igreja), dos espaços marcados pelo estigma da 

degeneração moral (rua e locais onde a vigilância adulta é reduzida ou 

impossibilitada, como as atuais casas de espetáculo) e ainda dos 

lugares de inviabilidade cognitivo-participativa da criança 

(relacionados aos direitos políticos, sobretudo o ato de votar e ser 

votado) (BELTRÃO e OLIVEIRA, 2011, p. 152) 

 

Além disso, este processo se afigurou como o fator de legitimação das instâncias 

sociais, que passaram a incumbir-se da tarefa de desenvolver ou amadurecer as crianças 

segundo as finalidades sociopolíticas da sociedade, isto é, torná-las adultos 
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responsáveis, comprometidos com a pátria e a família, conforme ditavam os discursos 

morais da época.   

  Afirmam, ainda, que foi nesse contexto que foram surgindo diversas 

especialidades do conhecimento científico que passaram a deter o domínio da 

administração da questão da infância  e  influenciaram na elaboração da legislação 

internacional e nacional sobre o tema, notadamente a pedagogia, a pediatria e a 

psicologia.  

A partir disso, conforme salientado pelos autores, passou-se ao estudo do 

desenvolvimento humano como medida temporal, favorecendo-se escalas etárias, 

definidas em função de características físicas, emocionais, intelectuais e sociais, o que 

tomou uma abrangência universal através da Psicologia do Desenvolvimento.  

Para eles, tal caracterização do desenvolvimento humano deixou três relevantes 

contribuições à configuração da infância na nossa sociedade atual, sendo a primeira delas: 

os postulados científicos permitiram a consolidação (e difusão mundial) da 

infância enquanto representação cultural e situação social delimitada a 

determinados grupos sociais e períodos da vida, articuladas com 

características identitárias universais que permeiam todos os contextos 

específicos e que reivindicam, direta ou indiretamente, a presença 

diferenciada das crianças em relação aos adultos (BELTRÃO e 

OLIVEIRA, 2011, p. 152) 

Em segundo lugar: 

 a fixação do ser criança representou a universalização intrageracional da 

condição de vulnerabilidade social [...] e assunção da “dependência natural” 

como elemento intrínseco do percurso inicial da vida, indicando a inserção 

do grupo geracional num grau privilegiado de vulnerabilidade
2
 

(BELTRÃO e OLIVEIRA, 2011, p. 153) 

 

                                                           
2 Segundo eles, tal consequência, ao mesmo tempo que exigiu, também “legitimou a institucionalização a 

partir da criação e/ou modificação de aparelhos sociais, como a escola e a família, além de garantir atenção 
jurídica privilegiada para a proteção contra as múltiplas formas de violências e promoção de condições sociais 
que propiciem a melhoria da qualidade de vida”. (BELTRÃO e OLIVEIRA, 2011, p. 153) 
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  E por fim, que “as ênfases identitária e sociojurídica permitiram a criação e circulação 

ideológica de modelos ideais de infância” 
3
.  

Para a adequação ao novo olhar destinado às crianças, é que se fez necessário 

que o Direito reconhecesse a criança como sujeito de direitos, porém, tendo em vista a 

sua condição de vulnerabilidade, requeria uma proteção diferenciada. Surgiram, então, 

no Direito Internacional Público, as Convenções e Declarações Internacionais, 

instrumentos normativos que consolidaram a Doutrina da Proteção Integral.   

 

2.2. O processo histórico de institucionalização dos direitos das crianças e adolescentes 

no âmbito internacional  

 

A primeira referência a “direitos da criança” num instrumento jurídico 

internacional se deu na Declaração de Genebra, datada de 1924, quando a Assembleia 

da Sociedade das Nações adotou uma resolução endossando a Declaração dos Direitos 

da Criança, promulgada no ano anterior pelo Conselho da União Internacional de 

Proteção à Infância (Save the Children International Union), organização de caráter não 

governamental.  

Posteriormente, em 1948, foi adotada, pela então criada Assembleia Geral das 

Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, documento de suma 

importância, tendo em vista ser o primeiro instrumento internacional a enunciar direitos 

de caráter civil e político, e, ainda, direitos de natureza econômica, social e cultural dos 

quais todos os seres humanos devem usufruir, incluindo-se, portanto, as crianças.
4
 

                                                           
3
 BELTRÃO e OLIVEIRA, 2011, p. 153. 

4
 Somente a partir da elevação da condição de indivíduo e da concepção do indivíduo como sujeito de 

direitos surgida com os ideais da Revolução Francesa e insculpidos na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão (1789), é que foi possível o alargamento de tais prerrogativas aos demais 
grupos sociais ou segmentos da sociedade, a exemplo das mulheres e das crianças, como se deu na 
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Com efeito, no item 2 do artigo 25.º da referida declaração estabelece-se que “a 

maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais.” Dispõe 

igualmente que “todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da 

mesma proteção social”. 

No entanto, somente no contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, com a 

criação da Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração dos Direitos da Criança 

(ONU) e sua subsidiária específica para a criança - a UNESCO na década de 50, é que 

os países passaram a debruçar-se mais detidamente sobre a situação desse segmento de 

sociedade. 

Assim, em 1959, foi promulgada pela ONU a Declaração dos Direitos da 

criança, que estabelece que a criança deve gozar de proteção especial e beneficiar-se de 

oportunidades e facilidades para se desenvolver de maneira sadia e normal e em 

condições de liberdade e dignidade. 

A Declaração dos Direitos da Criança  foi adotada por unanimidade e  constituiu 

durante muitos anos o enquadramento moral para os direitos da criança. Entretanto, este 

texto não é de cumprimento obrigatório para os estados-membros, não comportando 

quaisquer obrigações jurídicas. 

Por fim, há a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Esta, 

foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989 e 

entrou em vigor em 02 de Setembro de 1990
5
, nos termos do seu artigo 49º.  

                                                                                                                                                                          
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), que retomou sob uma perspectiva 
verdadeiramente universalizante os “direitos do homem”.  
5
 Cabe ressaltar que a data de adoção da Convenção não foi determinada ao acaso, correspondendo o 

dia 20 de Novembro de 1989 
5
 à data do trigésimo aniversário da Declaração dos Direitos da Criança. 

Esta data foi decretada pela ONU como Dia Universal da Criança. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_da_Crian%C3%A7a


19 
 

Logo em seu artigo 1.º a referida Convenção traz a definição legal de criança 

como sendo “todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe 

for aplicável, atingir a maioridade mais cedo”. 

Frise-se, ainda, que a Convenção constitui o primeiro instrumento de direito 

internacional a conceder força jurídica internacional aos direitos da criança, porém o seu 

conteúdo não destoa dos demais instrumentos normativos internacionais editados até 

então.  

A diferença fundamental entre este texto e a Declaração dos Direitos da Criança, 

adotada 30 anos antes, consiste no fato de a Convenção tornar os Estados que nela são 

Partes juridicamente responsáveis pela realização dos direitos da criança e por todas as 

ações que tomem em relação às mesmas, enquanto que a Declaração de 1959 impunha 

meras obrigações de caráter moral. 

Nesse sentido, destaca-se trecho do preâmbulo da Convenção, no qual há 

menção aos principais instrumentos normativos de proteção aos direitos da criança: 

Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para 

uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo 

com os ideais proclamados na Carta das Nações Unidas, 

especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, 

igualdade e solidariedade; 

Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma 

proteção especial foi enunciada na Declaração de Genebra de 1924 

sobre os Direitos da Criança e na Declaração dos Direitos da Criança 

adotada pela Assembléia Geral em 20 de novembro de 1959, e 

reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (em particular nos Artigos 

23 e 24), no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (em particular no Artigo 10) e nos estatutos e instrumentos 

pertinentes das Agências Especializadas e das organizações 

internacionais que se interessam pelo bem-estar da criança; 

Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos 

da Criança, "a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e 

mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida 

proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento"; 

Lembrado o estabelecido na Declaração sobre os Princípios Sociais e 

Jurídicos Relativos à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, 

especialmente com Referência à Adoção e à Colocação em Lares de 

Adoção, nos Planos Nacional e Internacional; as Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de 
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Pequim); e a Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em 

situações de Emergência ou de Conflito Armado [...] (Convenção 

sobre os Direitos da Criança, 1959, preâmbulo). 

 

Como se vê, a abordagem e concepção que se encontravam na base de todas as 

declarações adotadas sobre esta matéria durante a primeira metade do século XX, 

fundamentavam-se na premissa de que as crianças necessitavam de proteção e cuidados 

especiais, tendo em vista as suas peculiares condições de desenvolvimento, o que 

culminou no surgimento da denominada Doutrina da Proteção Integral, cujo estudo será 

aprofundado mais adiante. 

Em linhas gerais, esses são os principais instrumentos internacionais
6
 que 

compõem o processo gradativo de reconhecimento dos direitos da população 

infantojuvenil, anteriormente totalmente marginalizada e desprovida de individualidade. 

 

2.3. A institucionalização dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil : da situação 

irregular à proteção integral 

  

No Brasil, o processo histórico de institucionalização dos direitos da população 

infantojuvenil, caracterizou-se, sobretudo, por um universo infantojuvenil impregnado 

por duas doutrinas, quais sejam, a da situação irregular e a da proteção integral. O 

processo de transição de uma concepção para a outra não foi meramente legal, mas 

também cultural, conforme será aprofundado a seguir. 

                                                           
6
 É certo que existiram outros instrumentos internacionais na área dos direitos da criança, pois antes da 

adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança e para além das Declarações sobre os Direitos da 
Criança adotadas sob os auspícios da Sociedade das Nações ou das Nações Unidas durante a primeira 
metade do século XX, já existiam diversos instrumentos jurídicos internacionais ligados à proteção dos 
direitos da criança, porém abordando temas específicos com incidência sobre a infância. Cite-se como 
exemplo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica (1969); a 
Convenção da OIT n.º 138 sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego (1973); a Convenção de Haia 
de 1993 relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em matéria de Adoção Internacional e a 
Convenção n.º 182 da OIT para a Eliminação Imediata das Piores Formas de Trabalho Infantil (1999).   
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O processo de institucionalização de tais direitos iniciou-se através de uma 

cultura de institucionalização da infância propriamente dita, isto é, a infância passou a 

ser tutelada pelas instituições estatais, o que perdurou pelos últimos três séculos.  

Ressalte-se, contudo, que, conforme destacado por Heimerdinger (2009), esta 

intervenção institucionalizante era direcionada às crianças e jovens órfãos e 

abandonados, tendo o processo inicialmente como principais agentes as entidades e 

pessoas ligadas ao clero.  

Segundo  relata Rizzini (2004):   

 
As primeiras instituições para educação de órfãos e órfãs datam do 

século XVIII e foram instaladas em várias cidades brasileiras por 

religiosos (irmandades, ordens e iniciativas pessoais do clero). O 

regime de funcionamento das instituições seguia o modelo do claustro 

e da vida religiosa. (RIZZINI, 2004 apud HEIMERDINGER, 2009, 

p.8) 

 

O autor aponta a Roda dos Expostos
7
 como o exemplo mais expressivo do 

processo de institucionalização da infância brasileira, tendo sido a primeira - e, por 

muito tempo a única – instituição brasileira de assistência à criança abandonada. Esta 

constituiu uma das instituições brasileiras de maior duração, eis que foi criada durante a 

Colônia, passou pelo Império, manteve-se na República e extinguiu-se somente na 

década de 50. 

Heimerdinger indica, ainda, que a partir de meados do século XIX e ao longo do 

século XX, as iniciativas de cunho educacional e as de assistência, mesclaram-se com as 

de controle social, de modo a absorver a então criada categoria social dos “menores”, 

que eram provenientes das classes pobres. 

                                                           
7
  A Roda dos expostos tinha a função de manter o sigilo acerca dos expositores, em sua maioria 

mulheres que haviam dado a luz à crianças ilegítimas, isto é, aquelas provenientes de relações não 
matrimoniais ou de relações adulterinas e, que, portanto, precisavam fazê-lo para proteger a sua honra 
e escapar da reprovação social, mas também de mulheres que não tinham condições financeiras de 
manter seus filhos e que vislumbravam a possibilidade de melhores oportunidades para eles. Assim, as 
crianças ali deixadas vivam à margem da sociedade, mantendo-se segredo quanto às suas origens, bem 
como quanto ao seu destino. 
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 Citando novamente Rizzini, descreve que, nesta época, os menores passaram a 

ser objeto específico da atuação estatal, através de uma intervenção formadora e 

reformadora, materializada tanto diretamente pelo Estado, como também por 

instituições religiosas e filantrópicas. 

Nos termos de Rizzini: 

 
Temos aí o surgimento da categoria social denominada de “menor”, 

que, diferentemente das crianças e dos adolescentes que possuíam 

acesso às condições básicas de desenvolvimento, representava o 

conjunto da população infanto-juvenil estigmatizada e excluída pela 

sociedade, especialmente de suas políticas públicas. As instituições de 

atendimento passaram a pautar sua intervenção por esta concepção; ou 

seja, cuidar dos “menores” de rua, órfãos, pobres, infratores, 

deficientes, marginais e outras denominações carregadas de 

adjetivações depreciativas e estigmatizantes. Foi sobre a população 

infanto-juvenil excluída e/ou marginalizada que o processo de 

institucionalização se abateu com maior intensidade. (RIZZINI, 2004 

apud HEIMERDINGER, 2009, p.10) 

 

  Destaca-se, por fim, o governo ditatorial de Vargas (primeira metade do século 

XX),  quando criou-se o Serviço de Assistência a Menores (SAM), que, na segunda 

metade do século XX, foi substituído pela Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM), posteriormente reordenadas como Fundações Estaduais de Bem-Estar do 

Menor (FEBEMs). Naquela época – e ainda hoje – tais instituições afiguram-se para o 

senso comum como prisões para menores transviados e também em verdadeira escola 

do crime.   

E foi justamente a partir desta perspectiva estigmatizante e institucionalizante, 

que se materializou a Doutrina da Situação Irregular, notadamente no corpo de duas 

legislações: o Código de Mello Matos (1927) e o Código de Menores (1979). 

Neste contexto, oportuno trazer à colação a definição de situação irregular do 

menor estabelecida no art. 2º do Código de Menores de 1979, in verbis: 

Art. 2º. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 

irregular o menor: 

I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 

instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
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b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais 

ou responsável; 

III - em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons 

costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual 

dos pais ou responsável; 

V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar 

ou comunitária; 

VI - autor de infração penal. 

 

Como se infere da leitura do dispositivo, bem como da própria nomenclatura 

designada pelos autores, tal doutrina pressupõe a existência de uma situação regular, ou 

seja, de um ideal alçado como padrão, de modo quem se encontrasse fora desta 

“regularidade” era considerado como portador de uma “uma patologia social” 
8
, que, 

como tal, deveria ser retirada do convívio social e solucionada pelo Estado. 

 Além disso, observa-se que a condição de criança ou adolescente em situação 

irregular tanto podia derivar de sua conduta pessoal (caso de infrações por ele praticadas 

ou de “desvios de conduta”), como da família (maus-tratos) ou da própria sociedade.  

A doutrina na Situação Irregular, portanto, tinha como destinatárias tão-somente 

as crianças pobres – os “menores” –, assim considerados como delinquentes em 

potencial. Através desta visão biopsicosocial e estigmatizante formalizou-se a 

criminalização da pobreza.  

Conforme afirma Saraiva (1999 apud HEIMERDINGER, 2009), as crianças e os 

adolescentes apreendidos sob suspeita de ato infracional eram submetidos à privação de 

liberdade sem que houvesse sequer a comprovação da materialidade dessa prática, de 

modo que inexistia o devido processo legal e tampouco o contraditório e a ampla 

defesa, sendo certo que quase todas as atividades pertinentes às suas vidas eram 

realizadas intramuros. 

                                                           
8
 SARAIVA, 1999 apud HEIMERDINGER, 2009, p.18. 
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Tendo sido a concepção hegemônica na sociedade brasileira por 63 anos, a 

doutrina da situação irregular se entranhou nas diferentes estruturas e práticas de 

instituições e de profissionais, de modo que romper com esta dimensão cultural exigiu 

grande esforço por parte dos segmentos da sociedade que almejavam implementar a 

Doutrina da proteção integral, à época já consagrada internacionalmente. 

Silva (2001) assim se expressa sobre este processo: 

 
Os princípios e as concepções relativos à criança e à adolescência, 

embutidos nesse conjunto de normas internacionais e nacionais, 

consideravam a doutrina da proteção integral como base e sistema, 

para garantir os direitos da criança e do adolescente como direitos 

humanos. As crianças e os adolescentes não são mais considerados 

menores ou incapazes, mas pessoas em desenvolvimento para se 

tornarem protagonistas e sujeitos de direitos. [...] A ruptura do Código 

de Menores situou-se num contexto de forte mobilização popular e 

política, na mudança da ordem repressora para institucionalização 

democrática, participativa e descentralizada. (SILVA, 2001 apud 

HEIMERDINGER, 2009, p. 21) 

 

Assim, no Brasil foi a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 

que ocorreu essa mudança de paradigma e instituiu-se a doutrina da proteção integral, 

inserindo-se em seu artigo 227, que estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos 

de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e têm prioridade absoluta na 

efetivação de seus direitos e na formulação e implantação de políticas públicas, sendo 

certo que este papel compete à família, à sociedade e ao Estado. 

A regulamentação deste artigo constitucional ocorreu dois anos depois (1990), 

com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), normatizando-se o 

sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros. 

À semelhança do estabelecido no art. 227 da Carta Magna, o ECA dispõe em seu 

art. 4º que a família, juntamente com o poder público e com a sociedade em geral, tem o 

dever de assegurar todo o conjunto de direitos que garanta o pleno desenvolvimento de 

suas crianças e adolescentes. 
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Além disso, num intuito de superar a associação pobreza-delinquência da 

doutrina da situação irregular, que estigmatizou grande parte de crianças e jovens como 

“menores”, o referido diploma legal preconiza que a internação seja evitada, devendo 

esta ser utilizada apenas como um recurso derradeiro. 

Segundo Costa (1999 apud HEIMERDINGER, 2009), a aprovação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente trouxe consigo três revoluções: uma de conteúdo, uma de 

método e outra de gestão.  

De conteúdo em razão de ter introduzido na legislação brasileira os avanços em 

favor da população infantojuvenil já previstos na legislação internacional. De método 

por garantir o devido processo legal ao adolescente que, porventura, entrar em conflito 

com a lei e, também, por dar suporte legal aos direitos infantojuvenis, superando o 

assistencialismo e a visão caritativa por parte da família, da sociedade e do Estado. E 

finalmente de gestão por definir que a atenção, defesa e promoção dos direitos 

infantojuvenis é tarefa das esferas municipais, estaduais e nacional de governo, bem 

como da ação conjunta entre Estado e sociedade civil organizada. 

Foi este amplo e dinâmico contexto protetivo, gerado a partir da superação da 

doutrina da situação irregular e implementação da doutrina da proteção integral, que se 

estruturou e se fortaleceu no entorno da criança, do adolescente, de sua família e das 

instituições e programas, governamentais e não-governamentais, possibilitando à 

sociedade brasileira adentrar em outro cenário de promoção e garantia dos direitos 

infantojuvenis; e, por conseguinte, dos direitos humanos. 
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3.  A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO  

 

3.1. A definição etária de “criança” e “adolescente” 

 

Nos termos do art. 2º do Estatuto das Crianças e Adolescente (l. 8.069/90) 

“considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 
9
 

Ressalte-se, todavia, que, sob o viés legal nacional, embora consolidada a 

distinção das fases da infância e adolescência, na maioria das previsões jurídicas não há 

um tratamento específico para uma e outra, sobretudo no que se refere aos direitos 

fundamentais.  

Com efeito, somente em alguns casos pontuais, a exemplo do que ocorre com a 

responsabilização decorrente da prática de ato infracional, a lei discrimina 

consequências diversas conforme seja o seu autor criança ou adolescente. 

Destaque-se que: 

Em geral, ambos gozam dos mesmos direitos fundamentais, 

reconhecendo-se sua condição especial de pessoas em 

desenvolvimento, o que pode ser percebido principalmente no 

decorrer do Livro I. O tratamento de suas situações difere, é lógico, 

quando incorrem em atos de conduta descritos como delitos ou 

contravenções penais. [...] Igualmente, o Estatuto considera que o 

adolescente, em determinadas circunstâncias, possui maturidade 

suficiente para formar sua opinião e decidir sobre certos assuntos que 

podem afetar e concernem à sua própria vida e destino. Prevê, assim, 

em matéria de adoção, que o adolescente (adotando maior de 12 anos) 

deverá dar seu consentimento para a adoção. (CURY, 2008 apud 

MICELI, 2010, p. 280) 
 

                                                           
9
 Diferencia-se, neste aspecto, da convenção sobre os direitos da Criança adotada pela ONU em 1989, 

que não faz tal divisão etária, de modo que não menciona a categoria dos adolescentes. 
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Assim, a definição legal criança e adolescente na sistemática atual do ECA é 

determinada pelo fator temporal, estabelecendo-se as faixas etárias em relação à 

condição física e cognitiva dos mesmos. 

Ressalte-se que, mesmo na seara legal, existem alguns detalhes controversos a 

respeito destes limites, tendo em vista que a correspondência entre 

infância/adolescência e faixas etárias, apesar de juridicamente universalizadas, não se 

adequarem a todos os contextos sociais e culturais. 

 Com efeito, inobstante a delimitação etária entre a infância e a adolescência ser 

convencionada em âmbito jurídico brasileiro em termos rígidos, é certo que, na 

realidade, a passagem de uma fase à outra, bem como da adolescência à fase adulta 

ocorre de maneira muito pontual e peculiar a cada ser humano, de modo que esta serve 

apenas para fins de facilitar a operacionalidade dos instrumentos legais aplicáveis à 

população infantojuvenil. 

Em face de tal imprecisão, a utilização do referencial jurídico para a delimitação 

de faixas etárias merece algumas ressalvas, eis que, embora se aceite como parâmetro o 

marco legal a respeito de idades definidas para delimitar a fase da vida em que se 

encontra cada indivíduo, não se pode olvidar que outros saberes – culturais, 

antropológicos, sociológicos, etc. – tenham maior flexibilidade ao vislumbrar esses 

limites. 

Em certos grupos étnicos minoritários, é possível observar outros critérios para a 

definição do ser criança, de modo que a transição entre infância e idade adulta ocorre e 

é valorada de forma diferente daquela tradicionalmente adotada na sociedade ocidental.   

Cite-se como exemplo os povos indígenas, entre os quais existem ritos que 

concebem a incorporação à categoria adulta de maneira diferenciada, possibilitando às 

pessoas entre sete a quinze anos de idade - crianças aos olhos de sociedades não-
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indígenas e do ordenamento pátrio -  conquistarem o status de adultos, ou de alguém 

cujas responsabilidades são crescentes, garantindo, aos iniciados, diversos deveres e 

responsabilidades em termos locais
10

. 

De outra feita, o mesmo pode ser observado através das crianças e adolescentes 

inseridos nos diferentes Estados da Federação e nas diferentes classes sociais brasileiras, 

nas quais tem sido cada vez mais comum uma renúncia à fruição da infância. 

Neste contexto, cabe salientar as considerações do antropólogo Lobão (2008), ao 

tratar do tema de crianças e adolescentes de rua infratores. Segundo ele, estas se inserem 

em um tempo intersubjetivo, o qual denominou “tempo vertiginoso”, no qual a vida se 

desenvolve muito mais rápido que o normal, pois tudo ocorre antes mesmo destes 

completarem 20 anos. 

Tais crianças, ao invés de serem socializadas em família, sofrem a antecipação 

drástica do ingresso no trabalho, situação que pode culminar com a transformação do 

menino trabalhador em jovem infrator. 

Para o Autor, há, portanto, outras formas de se perceber a infância, que “pode ser 

percebida como uma relação, e não como um lapso de Tempo em uma jornada de vida. Pode 

ser também entendida como correspondente ao período de uma socialização primária, que vai 

tornar a criança um membro de uma sociedade” 
11

. 

Assim, naturalizar as definições de infância e adolescência sem a devida 

problematização dos impactos produzidos nos grupos diferenciados socioculturalmente, 

pode escamotear um processo de manipulação histórico-científica e de imposição 

cultural ao desconsiderar modos culturais locais diferentes de significação da infância. 

                                                           
10

 BELTRÃO E OLIVEIRA, 2011, p. 165. 
11 LOBÃO, 2008, p. 179. 
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Com efeito, o ECA não reconhece explicitamente a diversidade cultural, de 

modo que neste aspecto não apresenta o mesmo vigor que possui em relação à proteção 

dos direitos infantojuvenis. 

E é ao desconsiderar legalmente a pluralidade cultural dos modos de 

representação social do ser criança que se instauram as contradições normativas na 

construção epistemológica e social da infância, o que decorre da inadequação entre 

modelos analíticos ocidentais e formações nativas locais. Beltrão e Oliveira (2011) 

indicam a existência de três tipos de tensão.  

Primeiramente tem-se a tensão da igualdade, que resulta das assimetrias 

historicamente criadas, tendo em vista que os integrantes de tais grupos, incluindo-se as 

crianças, foram subjugados e colocados na condição de pobreza e marginalização social, 

tanto em razão de uma discriminação institucionalizada e proposital, tanto em razão do 

descaso estatal.  

Para os autores, tais assimetrias só poderão ser solucionadas caso os mesmos 

sejam tratados pela lógica da igualdade de condições, que produzam oportunidades de 

melhoria da qualidade de vida. Surge, assim, a exigência de uma redistribuição 

socioeconômica.  

 Segundo eles, a redistribuição normalmente se dá com a inserção de tais 

crianças/ adolescentes no universo da vulnerabilidade social, o que se baseia nos índices 

de desenvolvimento social, que são alarmantes, sobretudo em relação à saúde e à 

educação. Neste contexto, busca-se que estas sejam destinatárias de políticas de 

inclusão social e que tenham reconhecidos direitos coletivos que lhes garantam 

oportunidades de ascensão social.  

Por outro lado, quando os discursos da igualdade apresentam-se sob a ótica da 

homogeneidade cultural, descaracterizando as diferenças pela universalização de 
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padrões valorativos, há também a tensão da diferença, que diz respeito à conquista de 

direitos étnico-culturais fundados no princípio fundamental da diversidade cultural. 

A tensão da diferença torna necessária a revisão de dimensões dos direitos 

humanos (civil, política, social, econômica e ambiental) visando à adequação da 

hermenêutica normativa, o que ocasiona a emergência de choques ideológicos entre os 

aspectos da vida social, moral e jurídicos “naturalizados” no Ocidente, e a emergência 

da pluralidade de outras significações, oriundas de diversos contextos socioculturais.  

Isto porque os dilemas interculturais em relação às diferentes temporalidades de 

entrada e de saída do ser criança, marcadas pelos ideais de infância e vida fabricados no 

Ocidente, impõem barreiras morais para a adequada compreensão dos modos 

particulares de outras coletividades conceberem o processo de formação da pessoa.  

Por último, há a tensão do protagonismo, que diz respeito ao confronto com os 

regimes históricos de tutela que transformaram a suposta incapacidade cognitiva 

biológica das crianças e jovens em justificativas para destituí-los do autodomínio da 

gestão da vida. 

Com efeito, o direito das crianças e adolescentes não envolveu crianças e 

adolescentes em seu processo de elaboração, o que, de certa forma, retira-lhe a 

legitimidade, de modo que não se trata de um Direito das crianças, mas de um Direito 

para crianças.  

 

3.2. A incapacidade civil: definição e efeitos 

 

Como se sabe, a capacidade jurídica envolve a aptidão para adquirir direitos e 

assumir deveres pessoalmente. Este instituto divide-se em “capacidade de direito” 

(também conhecida como de aquisição ou de gozo), a qual é reconhecida 
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indistintamente a toda e qualquer titular de personalidade, seja pessoa natural ou 

jurídica e “capacidade de fato” (ou de exercício), que diz respeito à aptidão para praticar 

pessoalmente, por si mesmo, os atos da vida civil. 

Ressalte-se, que a capacidade de direito, por confundir-se com a própria noção 

de personalidade, sendo a possibilidade de ser sujeito de direitos, é absoluta, de modo 

que não pode sofrer gradação. A capacidade de fato, por sua vez, por resultar de 

preenchimento de condições biológicas ou legais, admite variação e gradação, surgindo 

os institutos da “incapacidade relativa” e a “incapacidade absoluta”, trazidos pela teoria 

das incapacidades.   

Cumpre ressaltar, que a capacidade plena - que “corresponde à efetiva 

possibilidade, concedida pela ordem jurídica, de que o titular do direito atue, no plano 

concreto, sozinho, sem qualquer auxílio de terceiros” 
12

 -, é a regra e a incapacidade 

exceção, de modo que o direito positivo traz expressamente as hipóteses de limitação ao 

exercício dos atos civis, as quais devem ser “encaradas restritivamente”, consoante 

preleção de Maria Helena Diniz
13

  

Para Silvio Rodrigues (apud ROSENVALD e FARIAS, 2010, p. 251), “a 

incapacidade é o reconhecimento da inexistência, numa pessoa, daqueles requisitos que 

a lei acha indispensáveis para que ela exerça seus direitos”. 

Com efeito, na sistemática atual do ordenamento pátrio, o status especial de 

pessoa em desenvolvimento reconhecido às crianças e adolescentes implica na inaptidão 

dos mesmos para praticar sozinhos a grande maioria dos atos da vida civil. 

Isto porque, conforme esclarece Antônio Carlos Gomes da Costa (1992): 

A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento implica, 

primeiramente, o reconhecimento de que a criança e o adolescente não 

conhecem inteiramente os seus direitos, não têm condições de 

defendê-los e fazê-los valer de modo pleno, não sendo ainda capazes, 

                                                           
12

 ROSENVALD e FARIAS, 2010, pg. 249. 
13

 apud ROSENVALD E FARIAS, 2010, p. 253. 
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principalmente as crianças, de suprir, por si mesmas, as suas 

necessidades básicas
14

. (COSTA, 1992 apud MENDES, 2007)  

  

Assim, as crianças e adolescentes enquadram-se na categoria de incapazes por 

entender-se que não possuem o mesmo quadro de compreensão da vida e dos atos 

cotidianos das pessoas plenamente capacitadas.   

Baseando-se nisso, estabelecem os art. 3º, I e 4º, I, ambos do Código Civil 

vigente: 

Art. 3º, CC. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil: 

I - os menores de dezesseis anos; 

(...) 

 

Art. 4º, CC. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira 

de os exercer:  

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

(...) 
 

Denota-se que a incapacidade absoluta é atribuída aos menores de 16 anos
15

, 

sendo vedado o exercício das situações jurídicas pessoalmente pelos menores 

absolutamente incapazes, de modo que precisam estar representados por terceira pessoa, 

denominado representante legal.  

Já a incapacidade relativa é aplicável aos maiores de 16 anos e menores de 18 

anos e permite aos relativamente incapazes, exercer alguns dos atos da vida civil por si 

mesmos, tais como votar, ser testemunha em ato jurídico, aceitar mandato e fazer 

testamento. Em outros casos, o sistema jurídico reconhece a validade dos atos 

praticados por relativamente incapaz, desde que, contudo, o mesmo esteja regularmente 

                                                           
14

 Frise-se, porém, que o autor alerta a seguir que: “A afirmação da criança e do adolescente como 
“pessoas em condição peculiar de desenvolvimento” não pode ser definida apenas a partir do que a 
criança não sabe, não tem condições e não é capaz. Cada fase do desenvolvimento deve ser reconhecida 
como revestida de singularidade e de completude relativa, ou seja, a criança e o adolescente não são 
seres inacabados, a caminho de uma plenitude a ser consumada na idade adulta, enquanto portadora 
de responsabilidades pessoais, cívicas e produtivas plenas. Cada etapa é, à sua maneira, um período de 
plenitude que deve ser compreendida e acatada pelo mundo adulto, ou seja, pela família, pela 
sociedade e pelo Estado”. (COSTA, 1992 apud MENDES, 2007) 
15

 A fixação da idade é uma opção legislativa, tanto que o direito argentino estabelece a incapacidade 
absoluta aos menores de 14 anos de idade (ROSENVALD e FARIAS, 2010, p. 255)   
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assistido. O ordenamento jurídico pátrio, leva em conta a manifestação volitiva do 

menor, que, juntamente com a assistência regular, afigura-se como condição de validade 

do ato praticado. 

No que pertine aos efeitos da incapacidade, cabe relevar que a prática de um ato 

pelo incapaz, sem a necessária representação ou assistência, implica a invalidade, 

absoluta ou relativa, a depender do tipo de incapacidade.  

Com efeito, os atos praticados pelo absolutamente incapaz serão nulos, não 

produzindo qualquer efeito jurídico (art. 161, I do CC), enquanto os atos praticados pelo 

relativamente incapaz serão anuláveis (art. 171, I, CC), os quais produzem efeitos até 

que lhe sobrevenha decisão judicial reconhecendo a invalidade. 

De outra feita, tem-se, ainda, que os incapazes reclamam um tratamento 

diferenciado, deflagrando-se uma série de medidas protetivas em seu benefício, dentre 

as quais merecem destaque: a) não corre prazo de prescrição ou de decadência contra o 

absolutamente incapaz (arts. 198, I e 208 do CC); b) os pais não podem alienar ou 

gravar com ônus real os imóveis de filhos menores, nem contrair, em nome deles, 

obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade 

com autorização do juiz, após pronunciamento do Ministério Público (art. 1691, CC); c) 

havendo interesse de incapaz, a partilha no inventário tem de ser judicial, vedada a 

partilha amigável, em juízo ou em cartório (art. 2015, CC). 
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4. A TUTELA DOS INTERESSES DOS MENORES 

 

4.1. Parâmetros legais: a Proteção Integral e o Melhor Interesse do Menor 

 

Como já visto, o ECA tem por escopo regular a situação jurídica dos indivíduos 

até a idade de 18 anos. Tal regulamentação, por sua vez, se dá sob a principiologia da 

Doutrina da Proteção Integral (DPI), consoante disposto em seu art. 1º 
16

, que baseia-se 

na premissa de que crianças e adolescentes desfrutam do status diferenciado em 

decorrência da condição peculiar de “pessoas em desenvolvimento” que possuem. 

Tem-se, portanto, que a proteção integral - e também prioritária
17

 - afigura-se 

como a regra básica que deve orientar toda a hermenêutica e aplicação dos dispositivos 

do ECA, o que encontra-se expressamente previsto em seu art. 100, parágrafo único, II. 

A Doutrina da Proteção Integral estabelece que o direito deve garantir que as 

necessidades das crianças e adolescentes sejam integralmente satisfeitas. É integral 

também a proteção no sentido de que se estende igualmente a todas às crianças e 

adolescentes, sem qualquer tipo de discriminação. 

Especificamente nos arts.  3° e 4º do ECA, encontram-se enumerados uma série 

de direitos que devem ser garantidos às crianças e adolescentes, além de assegurar a sua 

absoluta prioridade.  Confiram-se: 

Art. 3º, ECA. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade. 

 

                                                           
16

 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
17

 Consoante disposto no art. 227 da CRFB/88 e no art. 4º do ECA, a proteção, além de ser integral deve 
ser prioritária, isto é, estes direitos devem ser integralmente efetivados e com absoluta prioridade, o 
que se afigura igualmente como dever da família, da sociedade e do Estado. 
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Art. 4°, ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

Parágrafo único - A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude. 

 

Como se pode perceber, tais determinações não asseguram somente o direito à 

vida, mas também à qualidade de vida, sendo certo que as hipóteses estabelecidas no 

parágrafo único do art. 4° acima transcrito são meramente exemplificativas, sintetizando 

apenas o mínimo exigível em termos de procedimentos indispensáveis para a garantia 

da prioridade absoluta enunciada. 

Sarmento e Pinto (1997, apud BELTRÃO E OLIVEIRA, 2011) apontam que o 

paradigma instaurado pela DPI trouxe consigo a ideia dos três “P”, quais sejam, a 

proteção, a provisão e a participação.  

Em primeiro lugar, passa a ser uma obrigação legal que as crianças e adolescente 

sejam resguardados no seu direito ao nome, identidade e pertença a uma nacionalidade, 

bem como protegidos contra a discriminação, maus-tratos, violência sexual e trabalho 

infantil, e todas as demais mazelas que lhes são infligidas.  

 Além disso, estes devem ser providos em suas necessidades básicas como de 

alimentação, habitação, convivência familiar, condições de saúde e educação, mas 

também em outras que lhe possibilitem uma vida digna, como lazer (direito de brincar) 

e cultura.   
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E por fim lhes é assegurada a participação tanto nas decisões relativas à sua vida 

(como nos casos de adoção ou guarda) e também no sentido de ser-lhes permitida uma 

atuação política (a exemplo do direito de votar aos 16 anos
18

). 

Cumpre destacar, ainda, que a Doutrina da Proteção integral é comumente 

relacionada, pelos autores, bem como pela jurisprudência, ao Princípio do Superior 

Interesse da criança e adolescente
19

, traduzido do inglês Best interest, adotado pela 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. 

Destaque-se, exemplificativamente, o seguinte julgado produzido no âmbito da 

Corte Superior: 

Direito de Família. Recurso especial. Pedido de guarda de menor 

formulado pelo pai em face da mãe. Melhores condições. Prevalência 

do interesse da criança. 

- Impõe-se, relativamente aos processos que envolvam interesse de 

menor, a predominância da diretriz legal lançada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, de proteção integral à criança e ao 

adolescente como pessoa humana em desenvolvimento e como sujeito 

de direitos civis, humanos e sociais, garantidos, originariamente, na 

Constituição Federal – CF. Devem, pois, as decisões que afetem a 

criança ou o adolescente em sua subjetividade, necessariamente, 

pautar-se na premissa básica de prevalência dos interesses do menor. 

- Nos processos em que se litiga pela guarda de menor, não se atrela a 

temática ao direito da mãe ou do pai, ou ainda de outro familiar, mas 

sim, e sobretudo, ao direito da criança a uma estrutura familiar que lhe 

confira segurança e todos os elementos necessários a um crescimento 

equilibrado. 

- Sob a ótica do interesse superior da criança, é preferível ao bem estar 

do menor, sempre que possível, o convívio harmônico com a família – 

tanto materna, quanto paterna. 

- Se a conduta da mãe, nos termos do traçado probatório delineado 

pelo Tribunal de origem, denota plenas condições de promover o 

sustento, a guarda, a educação do menor, bem assim, assegurar a 

efetivação de seus direitos e facultar seu desenvolvimento físico, 

intelectual, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade, com todo o amor, carinho e zelo inerentes à relação 

materno-filial, deve-lhe ser atribuída a guarda da filha, porquanto 

revela melhores condições para exercê-la, conforme dispõe o art. 

                                                           
18 A participação política, no entanto, não se restringe ao direito de voto. Neste ano (2012), tornou-se 

notório o caso da menina Isadora Faber, de 13 anos, que através de uma rede social passou a denunciar 
os problemas pelos quais passava a escola pública na qual estuda, conseguindo que várias de suas 
reivindicações fossem atendidas.  
19

 “Superior Interesse” ou “interesse superior” é a terminologia adotada pelo ECA, sendo certo que o 
referido princípio também é conhecido como “princípio do maior interesse” e, como mais aceito 
atualmente, “princípio do melhor interesse”. 
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1.584 do CC/02. 

- Melhores condições para o exercício da guarda de menor, na acepção 

jurídica do termo, evidencia não só o aparelhamento econômico 

daquele que se pretende guardião do menor, mas, acima de tudo, o 

atendimento ao melhor interesse da criança, nos sentido mais 

completo alcançável. 

- Contrapõe-se à proibição de se reexaminar provas em sede de 

recurso especial, rever a conclusão do Tribunal de origem, que 

repousa na adequação dos fatos analisados à lei aplicada. 

Recurso especial não conhecido. 

(REsp 916.350/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008) 

 

Com efeito, os dois institutos em muito se aproximam. Enquanto a doutrina da 

proteção integral estabelece que as crianças e adolescentes sejam totalmente supridos 

em suas necessidades, o princípio do superior interesse, determina que a intervenção na 

vida destes deve sempre se pautar pelo que melhor atender aos seus interesses. 

Ocorre que a definição de quais seriam estas necessidades e estes interesses 

partem de critérios valorativos. Afinal, estes são diferentemente interpretados de acordo 

com o contexto histórico
20

, social ou cultural
21

 no qual as crianças e adolescentes estão 

inseridos. 

E é considerando-se que as crianças e jovens não tem discernimento suficiente 

para defini-los que a tutela de seus interesses cabe aos pais ao Estado. 

 

4.2. O Poder Familiar 

 

Reconhecida a vulnerabilidade das crianças e adolescentes e a consequente 

incapacidade civil, é atribuído apriorísticamente aos seus pais direitos e deveres, os 

quais incidem sob as pessoas e bens de seus filhos menores. 

                                                           
20

 No capítulo 1 é possível observar, inclusive, a modificação da visão dos direitos infantojuvenis dentro 
de um mesmo período histórico. 
21

 Cultural tanto no sentido geográfico, eis que cada país tem sua visão e tratamento legal dos direitos 
de crianças e adolescente, quanto no sentido de grupos étnicos, como, por exemplo, os indígenas, que 
apesar de não institucionalizada, possuem sua própria definição e tratamento da infância/ adolescência. 
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Isto porque é a família o primeiro ambiente de sociabilidade do sujeito, 

influenciando de modo contundente seus afetos, escolhas, relações, e especialmente 

adaptação social do sujeito em sua capacidade de internalizar as regras.  Segundo Carlos 

Roberto Gonçalves:  

O instituto em apreço resulta de uma necessidade natural. Constituída 

a família e nascidos os filhos, não basta alimentá-los e deixa-los 

crescer à lei da natureza, como os animais inferiores. Há que educá-

los e dirigi-los. O ente humano necessita, “durante a infância, de quem 

o crie e eduque, ampare e defenda, guarde e cuide dos seus interesses, 

em suma, tenha a regência de sua pessoa e seus bens. As pessoas 

naturalmente indicadas para o exercício dessa missão são os pais. A 

eles confere a lei, em princípio, esse ministério” organizando-o no 

instituto do poder familiar. (GONÇALVES, 2011, p. 412). 
 

A nomenclatura atualmente usada pela lei para definir estes direitos e deveres é 

“poder familiar”, porém o instituto era anteriormente designado como “pátrio poder” ou 

pater potestas, surgido no direito romano.  

Impende relevar que a mutação no nomen iuris relaciona-se com a constituição 

histórica da noção da família e importância do papel de seus partícipes. 

Com efeito, se atualmente se concebe o poder familiar como o conjunto de 

direitos e deveres referentes aos pais com  relação a seus filhos e respectivos bens, cuja 

finalidade é protegê-los, nos primórdios do instituto, ao contrário, este caracterizava-se 

pela dominação patriarcal, na qual o pai possui a função de gestor exclusivo da família, 

tendo em vista que a sociedade romana pautava-se na visão do homem/pai enquanto 

reflexo de Deus no seio familiar. 

Na sua concepção originária, portanto, o instituto afigurava-se como um poder 

absoluto por meio do qual o pai exercia com exclusividade os direitos que a lei lhe 

conferia em relação à pessoa e aos bens dos filhos, mediante imposições e decisões 

unilaterais, tendo em vista que a mãe também se submetia à sua vontade. 
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Com o passar do tempo, porém, a importância do papel paterno na família 

passou a se coadunar com a figura da mãe que passava a ascender a sua posição 

enquanto membro de destaque na família. 

Além disso, posteriormente, com os ideais burgueses de repulsa à arbitrariedade 

do poder estatal deflagrada no movimento da Revolução Francesa, foi surgindo também 

a reprovação da arbitrariedade parental, de modo que o castigo aplicado pelos pais a 

seus filhos passa a sofrer restrições.  

No direito brasileiro, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi 

consagrada a isonomia entre homens e mulheres enquanto Direito Fundamental no art. 

5º, I 
22

, garantia também assegurada no âmbito familiar através do art. 226, § 5º 
23

.  

Sendo iguais homens e mulheres em direitos e deveres, o pátrio poder, perde o 

sentido de dominação, passando a ter, então, um sentido mais de proteção, atribuindo-se 

não só ao pai, mas também à mãe o dever de criação e sustento dos filhos enquanto 

menores. 

É, aliás, nesse sentido que preceitua o art. 21 do ECA, estabelecendo que: “O 

pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do 

que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 

discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 

divergência”. 

                                                           
22

  Art. 5º, CF/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
(...) 

23
  Art. 226, CF/88. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem     
e pela mulher. 
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Foi com a edição do Código Civil de 2002 que se estabeleceu a nomenclatura 

“poder familiar”, o que demonstrou a ascensão da família como base da sociedade 
24

, 

juntamente com a mudança paradigmática ocorrida dentro do núcleo familiar a partir da 

máxima da igualdade entre homens e mulheres trazida pela Carta Magna de 1988
25

. 

Assim, o capítulo V do referido diploma normativo, que vai do art. 1630 ao art. 

1638, passou a tratar especificamente da figura do “poder familiar”, trazendo seu 

alcance e limites, os quais serão abordados a partir de agora. 

No que se refere à titularidade, esta é atribuída igualmente a ambos os pais e se 

vincula ao interesse do menor, de modo que independe da relação que os pais ostentam 

entre si, consoante se infere da leitura dos arts. 1631, caput e 1632 do CC
26

. 

O art. 1633 também do CC, por sua vez, estabelece que o exercício do poder 

familiar pressupõe o reconhecimento da filiação pelos genitores, conforme se extrai da 

seguinte dicção 
27

: 

Art. 1.633, CC. O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob poder 

familiar exclusivo da mãe; se a mãe não for conhecida ou capaz de 

exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor 
 

Quanto ao sujeito a quem é dirigido o poder familiar, Venosa nos aponta que 

“todos os filhos, enquanto menores, estão sujeitos ao poder familiar. Já não distingue a 

                                                           
24  Com efeito, a Constituição Federal estabeleceu no caput do seu art. 226: A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. 
25

 Ressalte-se que Venosa aventa com a possibilidade da nomenclatura do atual poder familiar tende a 
sofrer nova alteração. “O Projeto do Estatuto das Famílias prefere denominar ‘autoridade parental’, 
fugindo a ideia de poder que não deve existir no seio da família” (VENOSA, 2010, p. 301). 
26

  Art. 1.631, CC. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou 
impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. 
Art. 1.632, CC. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações 
entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os 
segundos. 
27 Cumpre relevar, que o referido dispositivo é alvo de críticas da doutrina por indiretamente vincular o 

poder familiar ao casamento. Carlos Roberto Gonçalves aponta que: “O poder familiar não está 
necessariamente vinculado ao casamento. E, na união estável, enquanto não houver previsão legislativa, 
não vigora a presunção pater is est, dependendo a filiação jurídica do reconhecimento feito pelo 
genitor. O poder familiar decorre do reconhecimento dos filhos por seus genitores, independentemente 
da origem do seu nascimento (GONÇALVES, 2011, p. 416) 
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ordem constitucional entre os legítimos, ilegítimos ou adotivos” (VENOSA, 2010, p. 

308).  

Com efeito, dispõe o art. 1630 do CC que “ Os filhos estão sujeitos ao poder 

familiar, enquanto menores”. Deve-se frisar, porém, que diferentemente de outrora, 

quando os pais criavam seus filhos para servir-lhes e auxiliá-los financeiramente, “o 

poder familiar atualmente é instituído no interesse dos filhos e da família, não em 

proveito dos genitores” (GONÇALVES, 2011, p. 413). 

No que tange ao conteúdo do poder familiar,  pode-se dizer que engloba um 

complexo de direitos e deveres relativos à pessoa e bens dos filhos menores. As 

atribuições a que são remetidas os pais estão enumeradas no artigo 1.634 do Código, 

que assim estabelece: 

Art. 1.634, CC. Compete aos pais, quando à pessoa dos filhos 

menores:  

I - Dirigir-lhes criação e educação 

II - Tê-los em sua companhia e guarda; 

III - Conceder-lhes ou negarem consentimento para casarem;  

IV - Nomear-lhes tutor, por testamento ou documento autêntico, se  o 

outro dos pais não lhe sobreviver, ou sobrevivo não puder exercer o 

poder familiar; 

V - Representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e 

assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-

lhes o consentimento; 

VI - Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

VII - Exigir que lhe prestem obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição. 
 

Considerando-se o objeto do presente estudo, cumpre destacar o inciso VII e a 

análise de Venosa, que traz uma perspectiva de horizontalidade, e não de verticalidade,  

no tratamento entre pais e filhos. Confira-se: 

Os pais devem exigir respeito e obediência dos filhos. Não há, 

contudo, uma subordinação hierárquica. O respeito deve ser recíproco. 

A desarmonia e a falta de respeito, em casos extremos, podem 

desaguar na suspensão ou na perda do pátrio poder.[...] Todos os 

abusos em matéria de menor devem ser severamente combatidos. Não 

é admitido também o castigo imoderado, que pode, inclusive, 

ocasionar a perda do pátrio poder (art. 1638; antigo art. 395, I). Por 

outro lado, o Código Penal tipifica o crime de maus tratos, previsto no 

art. 136.”(VENOSA, 2010, p. 311) 
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No que se refere aos bens dos filhos menores ou aqueles que estejam sob sua 

autoridade, fica atribuído aos pais no exercício do poder familiar, o usufruto e a sua 

administração (art. 1.689 do Código Civil). 

Os pais devem zelar e preservar o patrimônio o qual estão incumbidos de 

guardar, não podendo praticar atos que impliquem na alienação ou diminuição 

patrimonial dos bens, salvo, em caso de necessidade ou evidente interesse da prole, 

mediante autorização do juiz (art. 1.691 do Código Civil).O usufruto dos bens dos 

filhos, portanto, deve acompanhar o interesse dos mesmos.  

No art. 1693, o Código Civil trata dos bens dos filhos menores, que ficarão fora 

do usufruto e da administração dos pais, com a seguinte dicção: 

Art. 1.693, CC. Excluem-se do usufruto e da administração do 

pais: 

I – os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, 

antes do reconhecimento;
28

 

II – os valores auferidos pelo filho maior de dezesseis anos, no 

exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos 

adquiridos; 

III – os bens deixados ou doados pelo filho, sob a condição de 

não serem usufruídos, ou administrados pelos pais; 

IV – os bens que os filhos couberam na herança, quando os 

pais forem excluídos da sucessão. 
 

Outro aspecto importante a ser destacado é a imprescritibilidade do poder 

familiar, eis que o instituto continua a reger as relações filiais, independentemente do 

lapso temporal da inércia parental em seu exercício. Isto porque, a relação familiar é 

peculiar no sentido de que, diferentemente de outras relações jurídicas, tende à 

perpetuidade.  

É também característica do poder familiar a indivisibilidade. O seu exercício, 

entretanto, pode ser desmembrado nos caracteres que o contém, previstos no já citado 

art. 1634 do Código Civil vigente.  

                                                           
28  Neste caso, a lei tem o propósito de evitar que o pai ou a mãe o reconheça somente com o fim de se 

beneficiar com a administração e usufruto de seus bens.  
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Por fim, cabe pontuar que o poder familiar é irrenunciável, de modo que os pais 

não podem se eximir de suas obrigações jurídicas em relação aos filhos menores, 

afigurando-se como uma função que a doutrina denomina de semipública, posto que a 

proteção de crianças e adolescentes cabe conjuntamente à familia, ao Estado e à 

sociedade, conforme disposto no art. 227 da Constituição Federal.   

De acordo com Cunha Gonçalves, conforme citação de Carlos Roberto 

Gonçalves: 

Por isso, aos pais foi concedida, ou atribuída uma função semipública, 

designada por poder paternal ou pátrio poder, que principia desde o 

nascimento do primeiro filho, e se traduz por uma série de direitos-

deveres, isto é, direitos em face de terceiros e que são, em face dos 

filhos, deveres legais e morais (GONÇALVES, 2011, p. 412- 413) 
 

Sobre o tema,  também leciona Venosa:   

Como o poder familiar é um múnus que deve ser exercido 

fundamentalmente no interesse do filho menor, o Estado pode 

interferir nessa relação, que, em síntese, afeta a célula familiar. A lei 

disciplina casos em que o titular deve ser privado do seu exercício, 

temporária ou definitivamente. (VENOSA, 2010, p. 316). 

 

Assim, pode-se afirmar que é a partir do descumprimento do múnus concernente 

ao poder familiar considerando-se os interesses do menor, que se justifica a prerrogativa 

do Estado em intervir neste poder.  

Com efeito, o Estado através de sua função legislativa estabeleceu as suas 

hipóteses intervenção temporária ou definitiva, consubstanciadas na suspensão e na 

perda do poder familiar, a serem decretadas mediante decisão judicial e previstas, 

respectivamente, nos arts. 1637
29

 e 1638
30

 do Código Civil vigente.  

                                                           
29

  Art. 1.637, CC. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério 
Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até 
suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por 
sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 
30 Art. 1.638, CC. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
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Impende salientar, todavia,  que é excepcionalidade o Estado atuar restringindo o 

poder familiar conferido aos pais, retirando-lhes do poder dos pais o exercício deste 

direito/dever.  Deve, portanto, ser uma resposta de ultima ratio, combatendo-se a atos 

de anormalidade, que exigem a medida drástica. 

Assim, de modo geral, o poder familiar extingue-se de forma natural, a exemplo 

do advento da maioridade, impondo-se o fim do seu exercício por decorrência dos casos 

elencados nos incisos I a IV do artigo 1.635 do Código Civil, tendo em vista que o 

inciso V trata da hipótese de extinção por decisão judicial. 

Em suma, o instituto do poder familiar se traduz como o elo jurídico que une os 

pais aos filhos menores, acompanhando historicamente a importância do lugar que cada 

um deles possui na sociedade, bem como tendência atual de prioridade ao interesse do 

menor enquanto sujeito em desenvolvimento. 

Frise-se, que o poder familiar indica apenas a fonte da autoridade dos pais, 

enquanto o primeiro meio social em que as crianças se inserem, devendo, portanto, 

possibilitar que as mesmas se constituam enquanto sujeitos de direitos, capazes de 

exercê-los. 

Assim sendo, poder não pode ser sinônimo de autoritarismo, sendo certo que na 

perspectiva do Estado Democrático de Direito todo poder é restringível se eivado de 

arbitrariedade.  

 

4.3.  A intervenção estatal e o instituto parens patriae 

 

 

Como se sabe, cabe também ao Estado a tutela dos interesses de crianças e 

adolescentes, cuja atuação pode ser preventiva - quando o Estado edita normas e regras 

                                                                                                                                                                          
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
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que definem e limitam o poder familiar exercido pelos pais - e também repressiva, que 

diz respeito aos casos em que o exercício do poder familiar pelos seus titulares não se 

coaduna com os fins colimados pela ordem jurídica, impondo-se a intervenção estatal 

no seio familiar. 

Neste contexto, cumpre abordar o instituto do  parens patriae, que é , inclusive, 

definido por diversos autores como o berço do princípio do melhor interesse da criança, 

traduzindo elo entre este princípio e a prerrogativa da proteção estatal, tendo em vista 

que através do mencionado instituto, o poder do Rei, e posteriormente do Chanceler, 

alcançava os indivíduos que não possuíam capacidade intelectual plena. 

O instituto do parens patriae é de origem inglesa e remonta período anterior ao 

século XIV. Este consubstancia o poder e a autoridade inerentes ao Estado de proteger 

todos aqueles que estão legalmente incapazes de agir em seu próprio nome, vinculando-

se, na maior parte dos casos, à guarda de pessoas incapazes e de suas eventuais 

propriedades. 

Inicialmente, o referido instituto constituía prerrogativa da Coroa inglesa, que, 

na figura de seu monarca, poderia interferir nas questões privadas do indivíduo de forma 

a proteger seus interesses, desde que houvesse incapacidade para exercício pleno de 

seus direitos. 

Com efeito, enquadravam-se nesta categoria os menores ou alienados mentais, 

não havendo sequer diferenciação na proteção concedida a ambos. Ao Estado cabia a 

função protegê-los sempre que seus interesses fossem aviltados, independentemente de 

qual pessoa os turbasse. 

Posteriormente, quando o parens patriae passou a ser exercido pelas Cortes de 

Chancelaria (século XVIII), passou-se a distinguiu estes dois destinatários de tal poder. 

Iniciou-se assim, neste âmbito, a discussão da questão do menor de modo específico, 



46 
 

em sua relação com seus pais, e na concretização dos limites da autoridade destes, o 

que, como típico do sistema de common law, deu-se através de julgados. 

Conforme aponta Tânia da Silva Pereira (1999): 

No início do século XVIII, as Cortes de Chancelaria inglesas 

distinguiram as atribuições do parens patriae de proteção infantil das 

de proteção dos loucos. 

 

GRIFFITH, referindo-se às origens históricas do referido instituto, 

reporta-se ao caso Finlay v. Finlay, julgado pelo Juiz CARDOZO, em 

que ficou ressalvado que, ao exercitar o parens patriae, a preocupação 

não deveria ser a controvérsia entre as partes adversas e nem mesmo 

tentar compor a diferença entre elas. "O bem estar da criança deveria 

se sobrepor aos direitos de cada um dos pais"  

 

Dois julgados do Juiz LORD MANSFIELD em 1763, envolvendo 

medidas semelhantes ao nosso procedimento de "busca e apreensão do 

menor", identificados como caso Rex v. Delaval e caso Blissets, são 

conhecidos no Direito Costumeiro Inglês como os precedentes que 

consideraram a primazia do interesse da criança e o que era mais 

próprio para ela. Somente em 1836, porém, este princípio tornou-se 

efetivo na Inglaterra.  (PEREIRA, 1999, p.2) 

 

A autora cita, ainda, o paradgmático caso Commonwealth v. Addicks, ocorrido 

em 1813 na Corte da Pensilvânia, Estado Unidos, onde também há o reconhecimento do 

parens patriae, relacionado ao best interest 
31

. 

Tratava-se de disputa de guarda em ação de divórcio na qual a cônjuge mulher 

havia cometido adultério. Foi decidido que a guarda caberia a mãe, eis que não havia 

relação entre a conduta da mulher para com o marido e os cuidados dispensados à 

criança. 

Conforme destacado pela autora:  

Naquela oportunidade, foi introduzida naquele país a Tender Years 

Doctrine, a qual considerava que, em razão da pouca idade, a criança 

precisava dos cuidados da mãe, de seu carinho e atenção e que ela 

seria a pessoa ideal para dispensar tais cuidados e assistência. Esta 

Doutrina proliferou por todo o país, passando a vigorar uma 

"presunção de preferência materna", que somente não seria levada em 

                                                           
31  Atualmente, a aplicação do princípio do best interest permanece como um padrão considerando, 

sobretudo, as necessidades da criança em detrimento dos interesses de seus pais, devendo realizar-se 
sempre uma análise do caso concreto. 
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conta caso ficasse comprovado o despreparo da mãe. (PEREIRA, 

1999, p.3)  
 

  No entanto, a partir da noção da isonomia entre homens e mulheres inserida 

especialmente pela Emenda Constitucional nº 14 à Constituição americana, modificou-

se tal interpretação dos Tribunais para se decidir sobre a guarda dos filhos igualmente 

entre a mãe e o pai. Nos termos da autora: 

A partir do século atual a maioria dos Estados modificou a orientação 

relegando esta preferência materna e assumindo o que eles 

denominaram de tie breaker - teoria segundo a qual todos os fatores 

são igualmente considerados e que, portanto, deve prevalecer uma 

aplicação neutra do melhor interesse da criança. (PEREIRA, 1999, 

p.3) 

 

Como se pode observar, o instituto do parens patriae é particularmente relevante 

nos casos relacionados à guarda de menores. Nestas situações, o Estado intervém na 

família a requerimento das partes envolvidas e a partir do padrão de melhor interesse 

define a custódia do menor, seja para qualquer dos pais, nas hipóteses de definição de 

visitação, por exemplo, ou para algum terceiro no caso em concreto.  

Entende-se que a autoridade, antes inerente ao monarca, foi atribuída aos 

tribunais, os quais detêm o dever de supervisionar os guardiões e de assegurar que eles 

ajam no melhor interesse de seus pupilos. 

 Tânia de Silva Pereira destaca que: “o guardião tem uma relação de 

subordinação para com a Corte, que por sua vez, é a ‘guardiã suprema’ e detém a 

jurisdição sobre a guarda. O guardião é o ‘delegado da parens patriae estadual’ ” 
32

.  

No entanto, há também a aplicação do parens patriae em outros casos, como nas 

hipóteses de remoção do menor de sua família ou de cominação de penalidades aos pais, 

as quais se destinam a regular situações de abusos ou de negligência extrema, cabendo 

atuação estatal ainda que no seio familiar. 

                                                           
32

 PEREIRA, 1999, p. 3. 
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No contexto brasileiro pode-se dizer que doutrina do parens patriae não se 

limita a influenciar o nosso ordenamento jurídico no tocante ao princípio do melhor 

interesse do menor, havendo ainda exemplos da influência da doutrina do parens 

patriae como ela fora originalmente concebida.  

Com efeito, no Brasil atualmente experimentamos o denominado “ativismo 

judicial”, que decorre do status de agente centralizador na resolução dos conflitos que o 

Poder Judiciário tem desempenhado em todas as esferas da vida dos indivíduos, gerando 

o que a doutrina designa como o fenômeno da “judicialização da vida”, que, por sua 

vez, corresponde à influência direta que o ativismo judicial exerce na vida íntima dos 

jurisdicionados. 

É preciso atentar-se, porém, para as tensões que decorrem do referido fenômeno. 

De um lado,  tem-se que o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário insculpido 

no inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna impede que o judiciário se exima de julgar 

qualquer das situações que desaguem em ações judiciais.   

Por outro, sabe-se que decidir a partir da lógica puramente jurídica, 

desconsiderando-se as peculiaridades existentes em campos ligados à intimidade dos 

sujeitos, pode gerar um comportamento etnocentrista criticável.  

É certo que há ainda hoje, resquícios da doutrina da situação irregular, de modo 

que ao invés de se promover mais políticas públicas de apoio e orientação às famílias 

vitimadas pela pobreza, há uma tendência de se remover os menores de tal convívio 

social.   

É de se reconhecer que: 

De fato, o Brasil é um país com tradição de responder com a 

institucionalização nos casos de situação de vulnerabilidade de 

crianças e adolescentes. Esta tradição foi historicamente forjada na 

desvalorização social da parcela da população a que pertencem, em 

sua grande maioria em situação de pobreza e procedente de etnias 

não-brancas, e na adaptação dessa população aos padrões 



49 
 

considerados aceitáveis de relacionamento familiar. (FÓRUM 

NACIONAL DCA, 2007 apud HEIMERDINGER, 2009, p. 11)  
 

Assim, no que diz respeito aos limites da intervenção estatal na vida dos 

indivíduos e em especial quando se trata da tutela dos interesses de crianças e 

adolescentes, devem ser analisados a partir dos próprios fundamentos do Estado, 

enquanto gerenciador da vida dos cidadãos no resguardo da parcela de liberdade que é 

própria do indivíduo preservar. 
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5. CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS 

 

 

Como visto, os pais têm o poder familiar para dirigir a educação dos filhos e 

deles cuidar com certa liberdade e autonomia, enquanto o Estado tem o dever de 

fiscalizar o exercício desse poder intervindo quando há abuso.  

Pais amorosos e zelosos, com mais discernimento e maturidade que seus filhos, 

deveriam ser as pessoas responsáveis pela orientação dos menores em suas escolhas. 

Assim como um Estado democrático e socialmente justo deveria não só fiscalizar, como 

também possibilitar aos pais meios de cumprir esse dever de maneira responsável. 

É fato, contudo, que nem todos os pais se enquadram nesse padrão. E também é 

certo que os cuidados do Estado brasileiro para com as crianças e jovens, em geral, 

estão muito aquém de suas reais necessidades, sobretudo no que se refere aos menores 

provenientes de famílias vitimadas pela pobreza.  

Assim, considerando-se que o Direito - que não se confunde com o Estado -  

prioriza o melhor interesse da criança, em detrimento dos interesses particulares dos 

pais e também dos interesses estatais
33

, o que fazer quando arbitrariedades dos pais e/ou 

do Estado levam a prejuízos injustificáveis para o menor? Será que este, mesmo 

civilmente incapaz, pode em nome próprio usar o Direito para se defender dos atos que 

contrariem seus interesses? Que poderes tem o menor? 

Sobre o tema, cumpre destacar inicialmente que o Direito da criança e do 

adolescente tem como base axiológica a tríade dignidade, respeito e liberdade. É o que 

se extrai do disposto no art. 227 da Carta Magna e mais explicitamente da dicção do art. 

15 do ECA, in verbis: 

                                                           
33

 Nesse sentido, é de se relevar o informativo nº 690 do STF, no qual se adotou o posicionamento 
anteriormente adotado no STJ de que pai estrangeiro do qual filho menor seja economicamente 
dependente com o qual ostente sólido vínculo sócio-afetivo, não pode ser expulso do país, 
fundamentando-se na necessidade de Proteção Integral e no Melhor Interesse da criança.  
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Art. 15, ECA. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, 

ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis. 

 

A liberdade é um atributo da pessoa humana e, sendo assim, é algo inerente à 

essência de cada um. Porém, como se sabe, na vida em sociedade os direitos de uma 

pessoa são limitados pelos direitos dos outros, de modo que a liberdade nunca é plena.  

 No que atine especificamente às crianças e adolescentes, a liberdade destes é 

limitada menos pelos direitos dos outros e mais pelos seus próprios direitos, tendo em 

vista que são irrenunciáveis.  

Os direitos à saúde e à educação, por exemplo, interferem no exercício do direito 

à liberdade. Com efeito, o menor é obrigado pelo Estado a tomar certas vacinas. Essa 

obrigação corresponde ao direito à saúde, ao qual o menor não pode renunciar. Portanto, 

o direito à saúde interfere no direito à liberdade. O menor é obrigado a ir à escola, dos 

quatro aos dezessete anos de idade, pois não pode renunciar ao seu direito à educação, 

que, dessa maneira, interfere no seu direito à liberdade. 

No art. 16 do ECA, são estabelecidos os contornos essenciais da liberdade das 

crianças e adolescentes, quais sejam: 

Art. 16, ECA. O direito à liberdade compreende os seguintes 

aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 

ressalvadas as restrições legais
34

;  

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 

Tais liberdades implicam a garantia de uma esfera de privacidade aos jovens e 

crianças, na qual outras pessoas não interfiram. Essa esfera é, evidentemente, limitada, 

                                                           
34

 Cite-se como exemplo das restrições para o exercício desta liberdade as delimitadas pelos arts. 75, 80, 
84, 85 e 106, ECA. 
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de modo que a liberdade infantojuvenil remeta à conscientização destes limites e às 

consequências das atitudes desenvolvidas dentro destas delimitações. 

De outra feita, o valor do respeito remete ao direito à integridade física, psíquica 

e moral da criança e do adolescente. O respeito à integridade física e psíquica significa 

viabilizar condições materiais para o desenvolvimento da criança e do adolescente, 

assim como colocá-los a salvo de qualquer situação que ponha em risco a incolumidade 

de sua saúde.  

O respeito à integridade moral, por seu turno, visa resguardar sua honra, seu 

nome, sua fama e sua reputação, elementos que compõem a dimensão imaterial da 

vida
35

. 

Em síntese, o valor do respeito deve se estender sobre a vida privada dos jovens 

e crianças, nos aspectos pessoal, familiar e social, abarcando sua identidade e imagem 

pessoais, autonomia, além da preservação de seus valores, ideais, crenças, espaços e 

objetos pessoais, consoante disposto no art. 17 do ECA
36

. 

Como se vê, o respeito a que tem direito a criança e o adolescente é essencial 

para garantirem sua emancipação como indivíduos no meio social, seja por firmarem 

sua própria identidade, seja por serem reconhecidos por seus pares sem discriminações. 

Por fim, no que tange ao valor da dignidade, cumpre destacar o art. 18 do ECA, 

que preceitua: 

Art. 18, ECA. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

 

                                                           
35

 Em outros termos: “É a prerrogativa da criança e do adolescente de ser respeitado nos vários direitos 
da personalidade desdobrados, quais sejam, o direito à intimidade, direito ao segredo, direito à honra, 
direito ao recato, direito à imagem, direito à identidade pessoal, familiar e social [...]” ( CURY, 2008, 
apud MICELI, 2010, p. 285 ) 
36

 Art. 17, ECA. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 
valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.  
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 Como se sabe, a dignidade é o referencial axial dos direitos humanos, incluindo-

se, portanto, os direitos infantojuvenis. Segundo Oscar Schachter (apud MELLO, 2004, 

p.808), dizer que os direitos vêm da própria dignidade significa que eles não lhe são 

dados, mas que o homem já os tem.  

Com efeito, característica essencial dos direitos humanos e da conceituação da 

dignidade, é a universalidade, tendo em vista que a condição de pessoa é tida como 

requisito único e exclusivo para a existência da dignidade e, consequentemente, da 

titularidade dos direitos humanos, de modo que estes são considerados como inerentes à 

condição de pessoa e não relativos às peculiaridades sociais e culturais de determinada 

sociedade. 

É certo, porém, que a proposta universalizante característica dos direitos 

humanos é de difícil realização, havendo, inclusive, inúmeros autores que a criticam. R. 

Polin (1993), por exemplo, defende a inexistência de valores universais, afirmando que 

a “concepção dos homens e de seus direitos” 
37

 diz respeito exclusivamente à “cultura 

judaico-cristã do ocidente” 
38

.  O autor acrescenta, ainda, que há tantas maneiras de se 

existir “de modo humano” quantas culturas se manifestam na sociedade internacional. 

 Na mesma linha de raciocínio, há Michael Freeman, que aponta duas críticas à 

universalidade dos direitos humanos, quais sejam: a) ser baseada em uma ética universal 

que não existe; b) abstrair os homens do seu contexto social
39

.   

Henri Pollard vai ainda mais fundo nas críticas, afirmando: a) a realidade vista 

como vazia e sem significado intrínseco se torna objeto de manipulação; b) o sujeito 

não tem natureza universal; c) “a deslegitimação da cultura é o resultado do projeto de 

construção do pós-modernismo”; d) “a cultura é um modo de agir específico dos seres 

humanos que lhes permite organizar sua existência coletiva conforme valores 

                                                           
37

 POLIN, 1993 apud MELLO, 2004, p. 814 
38

 IDEM 
39

 FREEMAN apud MELLO, 2004,  p. 814. 
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compartilhados. A cultura de um grupo social é a totalidade dos produtos que ele criou e 

herdou”; e) “a cultura faz parte intrínseca da natureza humana”. “O ser humano se 

define pela sua cultura” 
40

.  

Sarlet (2009) propõe a distinção entre dignidade humana, que diz respeito a uma 

condição reconhecida a todo e qualquer ser humano, independentemente de sua situação 

pessoal concreta e a dignidade da pessoa humana, que, por sua vez, pressupõe a 

consideração concreta e contextualizada do desenvolvimento social e moral do seu 

destinatário
41

. 

O que se pode observar como comum a todas essas críticas é que a cultura é de 

extrema importância na caracterização dos direitos. Neste contexto, oportunas as 

palavras de Rhoda Howard que afirmou: “human rights may sometimes require cultural 

rupture” 
42

. 

Torna-se, então, relevante o papel da diversidade cultural, eis que sob o 

parâmetro da diversidade é possível ver o sujeito de direito em suas peculiaridades e 

particularidades, evidenciando-se a insuficiência de se tratar o indivíduo de forma, 

genérica, geral e abstrata, como propõe a universalidade. 

No diálogo intercultural, ao invés da definição textual antecipar o valor 

dignidade adjetivando-a a partir do “localismo globalizado” 
43

 de determinada 

concepção de pessoa humana, precede-se o questionamento acerca dos referenciais 

socioculturais que embasam a construção da categoria pessoa, apreendendo-se a 

pluralidade representacional do valor moral da dignidade instrumentalizada nas 

definições dos direitos. 

                                                           
40

 POLLARD apud MELLO, 2004, p. 814.  
41

 SARLET ,2009 apud BELTRÃO E OLIVEIRA, 2011, p. 158. 
42

 Numa tradução livre: direitos humanos podem, às vezes, necessitar de uma ruptura/relativização 
cultural. (HOWARD apud MELLO, 2004, p.816) 
43 Santos (2006, apud BELTRÃO E OLIVEIRA, 2011, p. 162) 
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Tal discussão pode ser perfeitamente transposta à questão dos direitos humanos 

das crianças e adolescentes. No ordenamento brasileiro, para além da previsão da 

dignidade da pessoa humana constante do art. 1º da Constituição Federal, a dignidade 

da criança e do adolescente é resguardada no já transcrito art. 18 do ECA. 

  Flavia Piovesan (2012), ao escrever sobre os 15 anos do ECA, faz o seguinte 

apelo: 

É necessário, ainda, incorporar o valor da diversidade para a defesa, a 

proteção e a promoção dos direitos humanos das crianças e 

adolescentes, sob a perspectiva de gênero, raça, etnia e desigualdade 

econômica e social, dentre outros critérios
44

. 

 E acrescenta: 

 

Há que se romper, em definitivo, com uma cultura e prática que 

inibem a construção emancipatória dos direitos humanos das crianças 

e adolescentes, violando, sobretudo, seu direito fundamental ao 

respeito e à dignidade
45

. 

 
 

Assim, em vista do conteúdo da trilogia liberdade-respeito-dignidade, o Direito 

da Criança e do Adolescente se propõe a reconhecer a criança e o adolescente como 

titulares de direitos fundamentais, que devem, desde logo, ser conscientizados a respeito 

de suas prerrogativas, para que possam exercê-las com efetividade.    

Isto porque, apesar de impossibilitado de praticar diretamente os atos da vida 

civil, o menor tem direitos com absoluta prioridade e tem a seu favor a doutrina da 

proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança.  

Se o menor tem direitos, prioridade absoluta e as decisões que afetam sua vida 

devem atender ao seu melhor interesse, nada mais natural que ele participe das decisões 

de seus responsáveis naquilo que lhe disser respeito. 

A lei, aliás, prevê expressamente que o menor seja ouvido, de acordo com o seu 

grau de desenvolvimento e compreensão. Destaquem-se os arts. 28, §1º; 45, §2º, 111, 

inc.V; 124, incs. I a III e VIII; 161, §3º; e, 168, ECA, a criança e o adolescente devem 
                                                           
44

 PIOVESAN, 2012, p.2.  
45

 IDEM 
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sempre ser ouvidos quando queiram ou, ainda, devem emitir sua opinião em especial 

quando o assunto lhe disser respeito. 

No mesmo sentido dispõe o enunciado 138 da Primeira Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Conselho da Justiça Federal, de setembro de 2002, em que diversos 

juristas brasileiros reuniram-se para propor e votar as melhores interpretações para 

determinados artigos do então recém aprovado Código Civil. In verbis: 

138 – Art. 3º: A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do 

inc. I do art. 3º, é juridicamente relevante na concretização de 

situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem 

discernimento bastante para tanto. 

 

Denota-se, portanto, que a família, a sociedade e o Estado (especialmente o 

Poder Judiciário) devem ter sensibilidade para identificar e respeitar o grau de 

desenvolvimento de cada criança e jovem, e de acordo com esses parâmetros avaliar 

suas opiniões e vontades, para somente depois decidir em prol do seu melhor interesse. 

Inobstante a lei estabelecer que o menor é civilmente incapaz, o Direito admite 

que crianças são inteligentes e, quando bem informadas, atingem um bom grau de 

compreensão de questões que podem ser difíceis para muitos adultos. Se não 

reconhecermos aos menores o poder de influenciar decisões dos adultos, os direitos 

fundamentais dos menores previstos na Constituição e no ECA tornam-se inócuos. Não 

há liberdade, respeito nem dignidade sem um mínimo de poder. 

Ressalte-se que a incapacidade civil dos menores não foi criada para que eles 

não tenham direito à opinião e sejam dominados pelos adultos. Muito pelo contrário, a 

incapacidade civil serve para proteger os menores.  

Segundo as lições dos autores Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves:  

“Vê-se com clareza solar que a proteção jurídica dos incapazes se 

concretiza através da concessão de direitos diferenciados, e não por 

meio da retirada da plena capacidade (capacidade de agir pessoal e 

diretamente).” (ROSENVALD e FARIAS, 2010, p. 252) 

 

E concluem com uma citação de Célia Barbosa Abreu: 
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“uma ratio contemporânea do regime juridico das incapacidades 

perpassa necessariamente por uma proteção jurídica mais abrangente 

do cidadão incapaz, pelo enfrentamento das idéias de exclusão e 

inclusão por uma tutela que não se reduza a resguardar interesses de 

ordem patrimonial. Assim, o incapaz poderá desenvolver suas 

potencialidades, superando obstáculos que no passado pareciam 

intransponíveis e hoje muitas vezes são meramente transitórios.” 

(ABREU, apud ROSENVALD e FARIAS, 2010, p. 252)  

 

Segundo os mesmos, as conceituações características da teoria das incapacidades 

“somente se justificam, no atual estágio do Direito Civil, plasmado pelas garantias 

constitucionais, para o exercício de direitos patrimoniais. [...] Quanto aos interesses 

existenciais, é certo e induvidoso que qualquer pessoa humana – maior ou menor, 

dotada ou não de capacidade de exercício – pode exercê-los e reclamá-los direta e 

pessoalmente, sob pena de um comprometimento de sua dignidade” 
46

. 

Retomando-se a indagação inicial, percebe-se, portanto, que o menor tem o 

poder e o direito de lutar pelos seus direitos e interesses com a ajuda da família, da 

sociedade e do Estado. Porém, se isso não for suficiente, é admissível a possibilidade de 

o menor provocar pessoalmente a atuação do Poder Judiciário. 

No Brasil, pode ser citado como exemplo o caso narrado no livro autobiográfico 

de Eliane Maciel “Com licença, vou à luta – é ilegal ser menor?”, editado em 1983. A 

autora quando tinha quinze anos, diante da oposição da família, procurou o judiciário 

para pleitear o direito de ver o namorado, que contava com trinta e três anos de idade 
47

.  

Há também precedentes em outros países. São citados por Strathern (1996) os 

casos de duas crianças, nos quais ambas tinham o objetivo de afirmar a sua autonomia 

legal em face dos pais. No primeiro deles, foi o caso da menina ocorrido na Inglaterra 

                                                           
46

 ROSENVALD e FARIAS, 2010, pg. 251 
47

 O escritor, jornalista e sociólogo Herbert Daniel escreveu no prefácio do livro o seguinte texto: “É 
preciso coragem para lê-lo – com toda parcialidade. É preciso abandonar toda adulteração para 
redimensionar a vida inteira, criança total, para que não haja direitos menores, nem abandonadas 
menores liberdades.” ( in http://abandonandolivros.blogspot.com.br/2011/02/com-licenca-eu-vou-
luta.html. Acesso em 25 de março de 2013) 

http://abandonandolivros.blogspot.com.br/2011/02/com-licenca-eu-vou-luta.html
http://abandonandolivros.blogspot.com.br/2011/02/com-licenca-eu-vou-luta.html
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no ano de 1992, no qual a mesma pretendia se “divorciar” de seus pais para morar com 

os avós. 

Já o caso do menino se deu na Flórida, quando este tinha 12 anos e requereu à 

corte americana que extinguisse o poder parental - chamado atualmente no direito 

brasileiro de poder familiar - da sua mãe sobre ele, de modo que ele pudesse ser 

reconhecido como parente de seus pais adotivos. 

A referida autora, através desses casos, realizou uma análise acerca da 

construção e da possibilitação da identidade, discutindo o que é mais importante neste 

processo: se os vínculos familiares, os vínculos biológicos ou, ainda, a escolha entre um 

ou outro. 

Aduz a autora que na evolução histórica e sociológica da sociedade houve a 

passagem de relações baseadas em status, para relações baseadas em contratos, o que 

seria um movimento de passagem de “valores inerentes” para “valores de mercado”.  

Status referir-se-ia a condições preexistentes, valores inerentes em prévios 

relacionamentos, enquanto o contrato corresponderia ao que é acordado entre pessoas, 

envolvendo a escolha. Segundo ela, a partir do momento que os laços biológicos tem 

contestada a sua condição de fundamento para direitos – sobretudo em razão das 

inovações tecnológicas no campo da genética -, há uma cisão com aquilo que foi sempre 

presumido, resultando numa abertura para a escolha
48

. 

 Os casos mencionados foram reportados na mídia e interpretados como 

exemplos de crianças que queriam “escolher” os seus pais. Para ela, porém, a questão 

central não é meramente o exercício da escolha - como poderia sugerir uma 

interpretação analógica com casamento e o seu desfazimento pelo divórcio -, uma vez 

                                                           
48 Em seus exatos termos: “When biological connection is contested as the basis for rights, it ceases to 

be taken for granted and what follows from its acknowledgement is opened to choice”.  
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que nos exemplos citados, a escolha implica numa contraposição a direitos calcados em 

laços biológicos. 

Assim, atenta a autora para a contradição surgida entre escolha e genes, isto é, 

sobre o que pode ser negociado em favor do melhor interesse da criança e o que pode 

ser presumido para os pais como uma continuidade da sua identidade em sua prole 
49

.  

Neste sentido, cumpre trazer também as considerações de Michelle Perrot 

(1993), que, ao tratar das mudanças ocorridas na família atual destaca que “ é o filho 

indivíduo, e não tanto o descendente, o herdeiro, que se inscreve no núcleo das 

representações.”
50

 

A autora esclarece, ainda, que: 

“As rupturas a que assistimos hoje são a culminação de um 

processode dissociação iniciado há muito tempo. Ele está ligado, em 

particular, ao desenvolvimento do individualismo moderno no século 

XIX. [...] Ameaçada, assim, pela efervescência dos seus, a família 

tradicional sofre igualmente o choque de fatores externos. A 

obsolêscência das técnicas dos saberes aniquila as possibilidades de 

transmissão. Há ruptura em todas as formas de transmissão de 

‘capital’, seja ele econômico, social, cultural ou simbólico, 

Virtualmente não se transmite mais quase nada aos filhos: nem 

fortuna, nem profissão, nem crenças, nem saberes. Os pais fazem triste 

figura diante dos novos meios de comunicação, como a informática, 

que seus filhos dominam de olhos vendados. A desigualdade de 

saberes deixou de ser de cima para baixo: basta ver o número de 

adultos que frequentam cursos universitários. Os pais perderam seus 

papéis de iniciadores do saber de que os filhos precisam, o que altera 

profundamente o relacionamento familiar.”( PERROT, 1993, p.78) 

 

Nos Estados Unidos, Hillary Clinton desde 1992, é uma defensora do acesso de 

crianças à corte no exercício pessoal de seus direitos. A mesma afirmou que embora 

qualquer um possa reconhecer a ausência de incapacidade de um recém-nascido de 

                                                           
49 Do mesmo modo, nestes casos, há para a autora, uma oposição entre valores, quais sejam, a tradição 

e a escolha; entre valores tradicionais e modernos. 
50

 PERROT, 1993, p.76. 
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expressar e exercer suas próprias visões, “é mais difícil provar a incapacidade total de 

uma criança de 12 anos” 
51

. 

Segundo ela, nestes casos os tribunais devem decidir caso a caso se a criança 

tem ou não capacidade e maturidade para exercer suas próprias visões e crenças. Assim, 

as cortes ao invés de presumirem a incapacidade, presumiriam a capacidade, salvo se 

houver prova em contrário. 

Com efeito, guardadas as devidas diferenças culturais, sociais e econômicas, 

bem como as distinções entre os sistemas jurídicos adotados nestes países e o Brasil, é 

certo que atualmente o amplo acesso à informação, tem formado crianças e jovens 

muito mais conscientes de sua existência e de seus direitos, os quais, porém, muitas 

vezes são obstaculizados pela limitação que a incapacidade impõe para o seu exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 No original: although anyone would agree that a newborn lacks competency to advance its own 

views, "it is more difficult . . . to prove a twelve-year-old child totally incompetent." ( GREENWALD, 
1994) 

 
 



61 
 

6. CONCLUSÃO 

 

Vivemos um momento histórico marcado pela rapidez e liquidez generalizada. 

Tudo muda rápida e facilmente hoje em dia. Assim, muito se fala sobre a pulverização 

da infância e da adolescência, o que faz implicitamente uma referência a uma idade de 

ouro situada no passado. 

Ocorre que a história da infância - e da adolescência - é longa e não linear, sendo 

formada a partir de rupturas sucessivas. Com efeito, este status de valorização e 

vulnerabilidade do infantil e do juvenil configura-se como um recente produto de 

construção histórico-social. 

No que tange ao Direito, para que se estabelecessem na ordem jurídica as 

prioridades do interesse no bom desenvolvimento infantil, os instrumentos normativos 

internacionais tiveram um papel decisivo no reconhecimento da população 

infantojuvenil como sujeitos de direitos. Dentre estes instrumentos, cabe o destaque à 

Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, e à Convenção sobre os Direitos da 

Criança, de 1989. 

A partir deles, proclamou-se o caráter peculiar da criança enquanto sujeito em 

desenvolvimento, alicerçada na ideia da necessidade de cuidados específicos na fase 

infantil, o que culminou no surgimento da Doutrina da Proteção Integral e do Princípio 

do Melhor Interesse. 

Numa rápida retrospectiva histórica do processo de institucionalização de tais 

direitos no Brasil, apesar do longo caminho percorrido até se alcançar esta configuração 

e de ainda existirem resquícios indesejados, pode-se vislumbrar que a perspectiva atual 

do Direito da Criança e do Adolescente, ramo jurídico especialmente voltado para as 
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questões infantojuvenis, alinha-se à proteção internacional destinada à infância e à 

juventude na atualidade. 

Com efeito, a ordem constitucional inaugurada em 1988 consagrou os direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes, atribuindo a sua efetivação e proteção não só 

à familia, como também ao Estado e à sociedade. Regulamentando tal disposição foi 

promulgado em 1990 legislação específica: o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

No ordenamento jurídico pátrio são considerados incapazes para os atos da vida 

civil os menores de 18 anos ( art. 3º e 4º do CC), sendo estes considerados crianças até 

completarem 16 anos e adolescentes no período compreendido entre os 16 e 18 anos 

incompletos (art. 2º do ECA).  

A incapacidade civil das crianças e adolescentes deve-se ao menor grau de 

discernimento e maturidade das pessoas em desenvolvimento, porém é certo que os 

limites de idade da incapacidade impostos pela lei não levam em consideração os 

diferentes graus de desenvolvimento de cada indivíduo. 

De todo modo, é sob tal fundamento que a tutela dos interesses dos mesmos é 

atribuída, a priori, à família, cuja autoridade decorre do “Poder Familiar” e também ao 

Estado, o qual cabe intervir em casos arbitrariedades no exercício do mencionado poder, 

sendo certo que a origem de tal intervenção remonta ao instituto do Parens Patriae. 

O poder familiar teve ao longo do tempo alterações em sua nomenclatura 

relacionadas com o membro familiar que se buscou privilegiar à época. Assim, o pátrio 

poder da sociedade patriarcal romana deu lugar, na valorização do papel social da 

mulher e da criança, ao poder familiar. 

De outra feita, ao se analisar os fundamentos da intervenção estatal para tutelar-

se os interesses das crianças e jovens, nos remetemos ao instituto de origem common 
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law do parens patriae, que é indicado pela doutrina como forma embrionária do 

Princípio do Melhor Interesse que vigora atualmente.  

Apesar do referido instituto nunca ter sido expressamente incorporado em nosso 

ordenamento, fato é que ao Estado é permitida a intervenção no seio familiar - com ou 

sem a iniciativa dos pais - para decidir-se sobre qual medida melhor atende aos 

interesses dos menores envolvidos. 

Em essência, portanto, são essas as principais diretrizes da atual perspectiva do 

Direito da Criança e do Adolescente no país. Como se pode observar, a definição dos 

interesses dos menores e o estabelecimento dos limites da sua capacidade  perpassa por 

diversos conceitos abertos e de alto grau subjetivo. 

Assim, a partir desta compreensão, é possível construir a imagem da criança e do 

adolescente autônomos. Abandonando-se, em definitivo, o discurso de se considerar a 

criança e adolescente como cidadãos pela metade, sua inclusão no pacto social de 

mudanças estruturais deve levar em conta que o menor tem o poder de buscar 

pessoalmente proteção no Poder Judiciário quando a vontade dos pais revela abuso do 

poder familiar ou em outras hipóteses concernentes aos seus interesses existenciais, o 

que, conforme já demonstrado, é admitido em nossa doutrina. 

Frise-se que reconhecer a peculiaridade da infância e a proteção especial que a 

ela deve ser conferida, sob direção da Doutrina da proteção integral e do princípio do 

melhor interesse do menor, é reconhecer que se deve observar a criança como um 

sujeito sob necessidades diferenciadas da dos adultos, mas nunca inferiores. 

 Assim, considerando-se que as crianças e adolescentes possuem os seus 

próprios interesses e que possuem sua própria concepção, ainda que intuitiva, de 

dignidade, cujo exercício é sempre pessoal, também pode ser pessoal a sua defesa 
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perante às instâncias judiciais, notadamente quando forem violados por arbitrariedades 

dos pais ou do Estado.  

Ressalte-se que a possibilidade do acesso pessoal à justiça para defesa dos 

interesses existenciais por crianças e adolescente, não possui  um caráter de oposição 

com a valorização da família ou do Estado, mas sim o de uma complementariedade 

entre os poderes conferidos a estes e a proteção da dignidade do menor. 

A questão não é defender que a família não pode intervir na liberdade do menor 

ou impedir que o Estado intervenha na família no caso de abuso, mas sim que tais 

intervenções não se dêem de modo irrestrito e arbitrário, de modo que o menor, mesmo 

incapaz, detenha alguma liberdade e algum poder de controle. O que se busca, portanto, 

é conciliar as vantagens da solidariedade familiar e estatal com as da liberdade 

individual. 

Distinguindo o debate da polêmica, o objetivo aqui é somente  trazer o direito da 

criança e do Adolescente para via da crítica construtiva e da adequação dos meios aos 

fins. O debate nos desafia a mergulhar na incerteza, confrontar possibilidades e encarar 

alternativas para atingir os objetivos propostos. 

Com efeito, não é possível responder com precisão a todas as perguntas aqui 

formuladas, mas é certo que, se as crianças e adolescentes têm direto à liberdade e ao 

respeito com absoluta prioridade, a dúvida deve beneficiar os menores, e não os 

adultos.  

Sem a pretensão de esgotar o tema, pretende-se com este trabalho abrir a 

perspectiva de outras iniciativas daqueles que militam nesta área, com o objetivo de se 

consolidar, no processo democrático, os direitos e garantias da infância e juventude no 

Brasil. 

 

 



65 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALBUQUERQUE MELLO, Celso. Curso de Direito Internacional Público. 15ª edição. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

 

ALBUQUERQUE, Catarina Direitos da Criança: as Nações Unidas, a Convenção e o 

Comité. Boletim de Documentação e Direito Comparado, nº 83/84,  2000. Disponível 

em:<http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs 

publicacoes/BDDC8384/8384Dir_Crianca.pdf >. Acesso em: 04 set. 2012. 

 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

 

BELTRÃO , Jane Felipe;  OLIVEIRA, Assis da Costa. Desafios e tensões da proteção 

plural de indígenas/crianças. Revista Tellus, Campo Grande, MS, ano 11, n. 20, p. 149-

170, jan./jun. 2011. 

 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil : teoria geral. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro-Vol. VI: Direito de Família. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

GREENWALD, Bart L. “Irreconcilable Differences: When Children Sue Their Parents 

for ‘Divorce’”. The University of Louisville Brandeis Journal of Family Law, L. 67, 

1993.  Disponível em: < https://litigation-

essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=c

ite&docid=32+U.+of+Louisville+J.+of+Fam.+L.+67&srctype=smi&srcid=3B15&key=

c11ddb90a078980cf7cb0d0fa69c8234> Acesso em: 06 março 2013.  
 

HEIMERDINGER, Eloir.  A efetivação da doutrina da Proteção Integral nas instituições 

que desenvolvem o atendimento de ASEMA. 2009. 60 f. Trabalho monográfico de 

Especialização em Direito da Criança e do Adolescente - Fundação Escola Superior do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

 

______. Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 

 

LOBÃO, Ronaldo. O tempo vertiginoso: impossível de se capturar na lei?. R. SJRJ, Rio 

de Janeiro, n. 22, p. 171-189, 2008. 

 

MENDES, Moacyr Pereira. A proteção integral da criança e do adolescente: novidade 

utópica ou realidade esquecida?. Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 46, out 2007. 

Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2257>. 

Acesso em: 28 out. 2012. 

 

MICELI, Mariana Sant’Ana. Por uma visão crítica do direito da criança e do 

adolescente. Revista Estudos Jurídicos UNESP, Franca, vol. 14, n.20, p. 01-348, 2010. 

Disponível em: < 

http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/255 

http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/BDDC8384/8384Dir_Crianca.pdf
http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/BDDC8384/8384Dir_Crianca.pdf
http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs%20publicacoes/BDDC8384/8384Dir_Crianca.pdf
http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs%20publicacoes/BDDC8384/8384Dir_Crianca.pdf
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=32+U.+of+Louisville+J.+of+Fam.+L.+67&srctype=smi&srcid=3B15&key=c11ddb90a078980cf7cb0d0fa69c8234
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=32+U.+of+Louisville+J.+of+Fam.+L.+67&srctype=smi&srcid=3B15&key=c11ddb90a078980cf7cb0d0fa69c8234
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=32+U.+of+Louisville+J.+of+Fam.+L.+67&srctype=smi&srcid=3B15&key=c11ddb90a078980cf7cb0d0fa69c8234
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=32+U.+of+Louisville+J.+of+Fam.+L.+67&srctype=smi&srcid=3B15&key=c11ddb90a078980cf7cb0d0fa69c8234
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2257
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2257
http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/255


66 
 

Acesso em: 06 março 2013. 

 

PEREIRA, Tânia da Silva. O princípio do “melhor interesse da criança”: da teoria à 

prática, 1999. Disponível em: <http://www.gontijofamilia. 

adv.br/2008/artigos_pdf/Tania_da_Silva_Pereira/MelhorInteresse.pdf>. Acesso em 25 

março 2013. 

 

PERROT, Michelle. O nó e o ninho. Veja 25 anos : Reflexões para o futuro. São Paulo: 

Ed. Abril, p. 74-81, 1993. 

 

PIOVESAN, FLÁVIA. Temas de Direitos Humanos. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

 

PIOVESAN, FLÁVIA. 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Revista Carta 

Maior (Online), 19/07/2005.  

Disponível em: 

<http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=2108>. 

Acesso em: 05 set 2012. 

 

STRATHERN, Marilyn. “Enabling Identity? Biology, Choice and the New 

Reproductive Technologies”, Stuart HALL& Paul DUGAY (eds.), Questions of 

Cultural Identity. London,Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 1996. 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil- Vol. VI: Direito de Família. São Paulo: Atlas 

S.A., 2010. 

 

 

 

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=2108

