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Nota da autora
O presente livro tem por objetivo facilitar a sua compreen-

são para a obtenção do que mais espera o estudante do curso 
de Direito: a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

A prova da OAB é elaborada pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), sendo composta de duas fases:

A primeira fase consiste na avaliação do candidato por 
meio de 80 questões contempladas no edital. Para cada questão, 
há quatro alternativas, sendo apenas uma delas a correta. Nesta 
primeira fase, observa-se que a FGV tem como perfil perceber 
se a pessoa está ambientada com a lei.

Não é por outra razão que você já ouviu por mais de uma 
vez, as professoras e os professores que passaram pela sua for-
mação, dizerem o quão importante é consultar a lei.

Na segunda fase, você elegerá uma das áreas contempla-
das no edital, elaborando uma peça a depender do caso prático 
apresentado.

Para nós, o importante na primeira fase é estarmos ambien-
tados com a lei e, além disso, com os tópicos que são mais 
exigidos nela.

Na nossa disciplina, denota-se que a Banca tem preferência 
por alguns temas, em especial, a adoção. 

Desta forma, nos competirá te orientar em todas as 
temáticas abarcadas no edital, aprofundando nos temas que 
mais são cobrados.

Por fim, como apresentação da obra, é importante te alertar 
para que você tenha como parâmetros nas respostas que versarem 
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sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a literalidade da nossa 
Constituição Federal, especialmente no que versa o art. 227, bem 
como, o art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

O ECA tem alguns gostos, tais como, a família natural e 
os princípios da proteção integral e da supremacia dos interesses 
das crianças e dos adolescentes.

Veremos, em breve, sob quais enfoques. Mas se você já 
quiser se posicionar no tripé, segue:

1) que a família, a sociedade e o Estado têm de assegurar a 
prioridade que a Constituição determina;

2) na necessidade que crianças e adolescentes possuem de serem 
protegidos integralmente e, por fim;

3) que seus interesses devem ser sempre superiores em quaisquer 
relações, você já terá trilhado uma excelente base.

Registro a minha eterna torcida para que você ocupe o 
espaço que estudou para ocupar. E que o momento seja agora!

Fernanda Garcia Escane
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Obs. – observação

ONU – Organização das Nações Unidas

par. ún. – parágrafo único

SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo

STF – Supremo Tribunal Federal
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Estatuto da Criança e do Adolescente Introdução

Introdução
De forma muitíssimo sucinta, é relevante ter um panorama 

acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes, haja vista que 
nem sempre eles foram sujeitos de direito, mas sim, objeto do 
direito o que trouxe aspectos por demais negativos.

No Brasil, os primeiros passos se deram por meio das 
Ordenações Afonsinas e Filipinas.

Em 1890, por meio do Decreto no 847, de 11 de outubro 
de 1890, nasce o agora revogado Código Penal.

Em 1927 tem-se o Código de Menores, conhecido como 
Código Mello Mattos o qual, de pronto, faz surgir o conflito de 
leis por fixar a menoridade aos 18 (dezoito) anos de idade.

Por longo período a única vantagem que se tinha por ser 
menor de idade era não ser condenado à pena de morte. Grosso 
modo, o que hoje se denomina como criança e adolescente, à 
época, não tinham quaisquer direitos ou garantias, tratando-os 
meramente numa visão marginalizada ou assistencial.

Para o bem dos menores de 18 (dezoito) anos de idade, 
mundialmente, os direitos e garantias foram se estendendo. 
Atualmente, destaca-se:

1) Declaração de Genebra (1924);
2) Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948);
3) Declaração dos Direitos da Criança (1959), aprovada pela 

Assembleia Geral da ONU que passou a considerar a criança e o 
adolescente como sujeitos de direitos, e foi ratificada em 1990;

4) Pacto São José da Costa Rica (1969);
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Direto Reto Estatuto da Criança e do Adolescente 1 – Conceito
1a Fase
da OAB

5) Convenção de Nova York (1989), que amplia os direitos, em 
face da postura do Estado em ratificar a convenção.

Para a sua prova, é fundamental se lembrar que em 1988, 
com a CF, nasce uma série de normas protetivas, ensejando o 
advento do Estatuto da Crianças e do Adolescente, promulgado 
por meio da Lei no 8.069/1990. É nesse contexto que crianças e 
adolescentes deixam de ser praticamente “objeto” e passam a 
ser “sujeitos de direitos”.

Estudando o ECA constata-se como ele é interdiscipli-
nar, de maneira a atender os anseios ditados pela CF. Nele são 
encontrados instrumentos jurídicos que cuidam não apenas da 
criança e do adolescente, como também, da família na qual eles 
se encontram inseridos.

Preocupa-se com a formação desde o ventre materno até 
que seja considerado maior de idade aos olhos das legislações 
civil e penal.

Não é para menos que há normas híbridas. Tudo de forma 
que possa atender da melhor forma, os princípios do superior 
interesse da criança e do adolescente, como o da proteção integral.

Visualize e veja o avanço, por meio do seguinte gráfico:
Indiferença
Sem qualquer 

norma disciplinando 
os direitos das 
crianças e dos 
adolescentes.

Tutela como 
adulto

Código de Mello 
Mattos e Código de 

Menores. 

Imputação 
criminal

Ordenações de 
Portugal e Código 

Penal de 1890.

Proteção 
integral

Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Daí se conclui que como toda e qualquer pessoa, criança e 
adolescente são titulares de direitos e, por isso, se diz, do sistema 
homogêneo de proteção. E como são pessoas em desenvolvimento, 
com fragilidades inatas, compreende-se como hipossuficientes, 
com maior atenção legislativa por meio do sistema heterogêneo 
de proteção.
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II – quando estes forem excluídos ou escusados 
da tutela;

III – quando removidos por não idôneos o tutor 
legítimo e o testamentário.

A tutela pode cessar sob o enfoque do tutelado/pupilo 
ou do tutor.

Na perspectiva do tutelado/pupilo, ela se extingue com 
a maioridade ou emancipação do tutelado, como também, se 
ocorrer a adoção ou reconhecimento de filiação, nos termos do 
disposto no art. 1.763 do CC.

TESTAMENTO LEGÍTIMA DATIVA

Quando o tutor é 
nomeado pelos pais

Se os pais não 
nomearem tutor

Compete aos parentes 
consanguíneos

Quando o tutor é 
nomeado pelo juiz

Do ponto de vista do tutor, a tutela pode cessar ao expirar 
o termo, em que era obrigado a servir, se sobrevir escusa legítima 
ou se for removido, nos termos do disposto no art. 1.764 do CC.

 U
DICA DIRETO E RETO

Não confunda Guarda com Tutela, pois são institutos 
totalmente diferentes.

GUARDA TUTELA

Não há perda do poder familiar e a revo-
gação pode ocorrer a qualquer tempo, 
por meio de decisão judicial.

É requisito a extinção do poder familiar 
(perda, suspensão ou extinção) e o tutor 
representa o pupilo. A tutela abarca a 
guarda.
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8 – Da prevenção
A prevenção objetiva prevenir toda e qualquer forma de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e o adolescente.

O ECA o faz de duas formas: a primeira, como sendo uma 
forma preventiva geral e, a segunda, especial.

A prevenção geral, está disciplinada entre os arts. 70 a 73 
do ECA, destacando-se:

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente.

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios deverão atuar de forma articulada 
na elaboração de políticas públicas e na execução 
de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante e difundir 
formas não violentas de educação de crianças e de 
adolescentes, tendo como principais ações: 

I – a promoção de campanhas educativas perma-
nentes para a divulgação do direito da criança e do 
adolescente de serem educados e cuidados sem 
o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante e dos instrumentos de proteção aos 
direitos humanos;

II – a integração com os órgãos do Poder Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, com 
o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente e com as entidades não 
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10 –  Das medidas de 
proteção

A análise das medidas de proteção contempla a interseção 
entre o Direito Civil e o Direito Penal.

Como o nome sugere, o objetivo é proteger criança e 
adolescente, por força, inclusive, do princípio da proteção integral.

Para que seja aplicada, é visualizada uma situação de risco, 
isto é, a criança e o adolescente podem estar ameaçados ou esta-
rem sofrendo (ou já sofrido) lesão aos seus direitos, seja dos pais 
ou responsáveis, sociedade e/ou até mesmo do próprio Estado.

Registre-se que não é necessária que a lesão ocorra; basta 
a ameaça.

Por isso, o ECA assim preceitua:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou res-
ponsável;

III – em razão de sua conduta.

Como as medidas de proteção não são, em hipótese 
alguma, penalidades, elas poderão ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente.

É importante destacar que a criança e o adolescente são 
pessoas em desenvolvimento. Por isso, é fundamental que as 
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13 –  Procedimento 
SINASE

Direitos individuais no cumprimento da 
medida socioeducativa – SINASE
O art. 49 do SINASE não exclui todo e qualquer direito do 

adolescente que possa estar previsto em outras leis.

No entanto, estão previstos nos incisos do art. 49:

I – ser acompanhado por seus pais ou responsável e 
por seu defensor, em qualquer fase do procedimento 
administrativo ou judicial;

II – ser incluído em programa de meio aberto quando 
inexistir vaga para o cumprimento de medida de 
privação da liberdade, exceto nos casos de ato 
infracional cometido mediante grave ameaça ou 
violência à pessoa, quando o adolescente deverá 
ser internado em Unidade mais próxima de seu 
local de residência;

III – ser respeitado em sua personalidade, intimidade, 
liberdade de pensamento e religião e em todos os 
direitos não expressamente limitados na sentença;

IV – peticionar, por escrito ou verbalmente, dire-
tamente a qualquer autoridade ou órgão público, 
devendo, obrigatoriamente, ser respondido em até 
15 (quinze) dias;

V – ser informado, inclusive por escrito, das normas 
de organização e funcionamento do programa de 
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Estatuto da Criança e do Adolescente 23 – Das infrações administrativas

23 –  Das infrações 
administrativas

O legislador disciplina as infrações administrativas para 
quem tem o dever de promover os direitos das crianças e dos 
adolescentes e, igualmente, dos que devem salvaguardar abusos 
e negligências.

Importante saber que por se tratarem de infrações admi-
nistrativas serão regidas pelas normas atinentes ao Direito Admi-
nistrativo.

A prescrição é quinquenal.

Não há que se falar em punir eventual tentativa, pois o ECA 
tem objeto diverso do CP, não havendo disposição semelhante 
ao disposto no art. 14 do CP.

Feitas as considerações iniciais, observa-se que o ECA prevê 
as infrações administrativas nos seguintes moldes:

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável 
por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar 
à autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Observando o artigo, é relevante destacar que não se 
confunde com os crimes tipificados pelo ECA, nos arts. 228 e 
229. Dito isso, destaca-se:
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