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Inicialmente, quero registrar minha enorme satisfação e meu agradecimento 
sincero e carinhoso à querida ex-orientanda e agora mestre em Direito Daniele 
Bellettato Nesrala, com quem tive o prazer de me encontrar e conviver por 
dois anos no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFMG 
e que, neste momento, me presenteia com o convite para prefaciar esta obra por 
ela escrita de modo tão responsável e sério. Para mim, é uma alegria me dirigir 
ao público leitor, de forma a introduzi-lo no tema aqui tratado de modo tão 
aprofundado e científico, desvelando seu caráter sensível e socialmente relevante.

O Programa de Pós-Graduação Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais, conceito CAPES 6, é um espaço ao qual me or-
gulho de estar integrada e atuando diretamente em duas específicas áreas de 
estudo: a de “Direito e Processo Coletivo Nacional e Comparado no Estado 
Democrático de Direito” (tema objeto da minha tese de doutoramento), 
bem como a área de “Acesso à Justiça pela Via dos Direitos”, magistralmente 
encabeçada pela colega e profissional admirável, a professora doutora Adriana 
Goulart de Sena Orsini, com quem venho desenvolvendo profícua pesquisa 
conjunta. Entre as tarefas dos professores do corpo permanente desse Progra-
ma, encontra-se a responsabilidade de recrutar, dentre inúmeros candidatos, 
aqueles que melhor preencham os requisitos exigidos pelo regimento interno 
do Programa para ocuparem vaga nesse respeitável curso público gratuito. 

Daniele, desde a fase do processo seletivo, demonstrou corresponder a essas 
exigências, encaminhando um projeto de pesquisa dirigido à área de estudo 
de Acesso à Justiça, na qual apresentou oralmente sua dissertação de mestrado 
intitulada “A governança aplicada ao Sistema de Garantia de Direitos de Crianças 
e Adolescentes: um instrumento de acesso à ordem jurídica justa”, firmando-se, 
a partir daí, como a minha primeira orientanda a defender trabalho científico 
nesta área específica. A qualidade do texto, apontada pelos membros da banca 
examinadora, ocorrida em fevereiro de 2019 e composta pelos ilustres professores 

PREFÁCIO



doutores e parceiros competentes e dedicados de pesquisa Adriana Goulart de 
Sena Orsini e Gregório Assagra de Almeida, encorajou Daniele à sua publicação, 
fato que se concretiza com sucesso neste momento. A esses dedicados colegas 
professores que estiveram conosco, nossa gratidão pelas contribuições diretas 
ao aprimoramento da pesquisa, mediante as arguições que fizeram por ocasião 
da defesa e durante a qualificação do projeto.

A fluidez na redação e a sistematização das ideias com as quais Daniele 
aborda o tema objeto da pesquisa ora apresentada revelam-se como consequ-
ências de sua capacitação ao longo de sua carreira profissional e acadêmica. Ela 
formou-se em 1999 pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
pós-graduou-se em Direito Público pela Universidade Potiguarem 2007 e 
assumiu o cargo de Defensora Pública do Estado de Minas Gerais em 2011. 
Atualmente, coordena, como titular, a 4ª Defensoria da Infância e Juventude 
Civil de Belo Horizonte. Como podemos verificar, a temática da proteção 
integral à criança e ao adolescente sempre permeou as atividades profissionais 
e se manifestou como preocupação de Daniele, que também coordenou o 
Fórum de Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão das Neves (2014-
2016). Assim, sua experiência na área credencia a autora para a análise crítica 
e científica empreendida nesta obra que aqui se apresenta, agora intitulada 
“Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes: a governança 
como instrumento de acesso à justiça pela via dos direitos”.

O referido Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes foi 
o que instrumentalizou a doutrina da proteção integral e a política, democrá-
tica e descentralizada, de atendimento a esses grupos, tendo sido firmada pela 
Constituição da República de 1988, em seu artigo 227, §1º, fato que trouxe 
inovadores instrumentos de gestão e administração da justiça nessa seara. Partindo 
de completa abordagem histórico-sociológica, iniciada pela menor consideração 
social dirigida às crianças e adolescentes desde tempos primordiais, passando 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a obra chega às atuais diretrizes 
necessárias à promoção das políticas públicas e de programas de proteção a 
crianças e adolescentes, por meio da criação das redes de atendimento a esses 
grupos, as quais precisam se articular de modo sistêmico e em consonância com 
as estruturas estatais e, sobretudo, com o Sistema de Justiça.

Como instrumento de acesso à ordem jurídica justa para crianças e 
adolescentes e suas famílias, o Sistema de Garantia de Direitos deve focar sua 
atuação na proteção integral e nos mecanismos de governança aplicados a tal 
sistema. Entretanto, criticando a Doutrina da Situação Irregular, prevalecente 
anteriormente e cujos resquícios ainda permanecem influentes, bem como o 
fato de estar tal doutrina centralizada na figura do juiz de menores e à margem 
da sociedade, Daniele aponta para a necessidade de mudança de paradigma e 
mentalidade, em especial dos membros do Poder Judiciário, na condução e 
no tratamento de proteção integral de crianças e adolescentes. 



19

Nesse campo, além de identificar as dificuldades de acesso à ordem 
jurídica justa por esse grupo, tanto no âmbito extrajudicial quanto judicial, a 
autora descreve nesta obra aquilo que ela denominou de “curtos-circuitos” na 
articulação deste Sistema de Garantia de Direitos, os quais podem gerar graves 
e reais consequências para a sociedade e para a sua própria governabilidade, 
conforme prognóstico da autora.

Daniele, referindo-se ao caminho ideal para a correção das deficiências 
existentes, afirma com propriedade em sua conclusão que “os problemas so-
ciais, culturais e jurídicos relacionados aos direitos de crianças e adolescentes 
dependem naturalmente da atuação coordenada e dialógica entre todos os 
atores envolvidos no Sistema de Garantia de Direitos”, narrando, ao longo do 
texto, práticas exitosas baseadas nesse necessário ato coordenado e dialógico 
de construção de consensos em torno da proteção integral das crianças e dos 
adolescentes, bem como de suas respectivas famílias.

É de se considerar esta como uma obra de profundidade, bem articulada 
e sistematizada, por trazer uma análise voltada à prática, para além do campo 
teórico, já que a autora lança mão de estudo de casos concretos, advindos de 
sua experiência profissional, ilustrando e fundamentando de modo inques-
tionável a ideia central abordada, por isso caracterizando-se como de alta 
relevância sócio-científica e acadêmica. 

A obra, ainda, de modo claro e inequívoco, demonstra o respeito e o cui-
dado que a autora guarda pela busca incansável da tutela efetiva das crianças e 
dos adolescentes, traduzindo sua preocupação, sensibilidade e paixão pela causa 
ao conclamar seus pares a assumir, cada qual, sua parcela de responsabilidade 
com o presente e o futuro desses grupos, nas mãos dos quais se encontra a 
difícil tarefa de construir e gerenciar a administração do acesso à justiça dos 
membros da sociedade vindoura.

Todo o suporte teórico aqui apresentado resulta da exploração criteriosa 
de vastas e qualificadas referências bibliográficas, das quais a autora conseguiu 
extrair a essência dos conceitos por ela utilizados ao longo da obra e os fun-
damentos necessários à sustentação de suas ideias, buscando aporte, inclusive, 
em doutrina estrangeira, como deve ser toda pesquisa de real caráter científico.

Mercê da experiência prática diuturna, de visível amadurecimento te-
órico-científico e de sensibilidade ímpar, a autora entregou-se à elaboração 
desta obra multidisciplinar e de fôlego que, desde o seu nascedouro até a sua 
finalização, visa conduzir os operadores do direito, em especial aqueles que 
participam do Sistema de Garantias dos Direitos de Crianças e Adolescentes, à 
transformação consciente de seu olhar e de seu atuar. Assim, essa visão e atuação 
devem estar em completo equilíbrio com o necessário funcionamento em 
rede dos organismos de proteção, o que se tornou imprescindível à efetivação 
dos direitos garantidos constitucionalmente e do real acesso à ordem jurídica 
justa que precisam ser dirigidos as nossas crianças e adolescentes.
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Por tudo que aqui foi dito, recomendo a todos a leitura desta relevante 
obra, em especial, aos que militam na área do direito, aos acadêmicos, bem 
como aos que laboram no campo da administração pública visto que, para além 
dos seus aportes teóricos, a autora traz modelo de experiência prática exitosa 
em favor daqueles que ainda não têm vez ou voz em nossa sociedade, isto é, 
as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade familiar e social.

Finalizando, cumprimento e parabenizo a autora Daniele Bellettato 
Nesrala e a Editora D’Plácido pela publicação desta consistente obra que, 
certamente, será de consulta obrigatória para todos aqueles que pesquisam 
ou atuam direta ou indiretamente com a temática aqui tão responsavelmente 
analisada, sistematizada e referenciada.

Belo Horizonte, 30 de março de 2019.

Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau
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1

Ao adotar o Estado Democrático de Direito, a Constituição da Re-
pública de 1988 (CR/88) abriu caminho para a Doutrina da Proteção 
Integral no ordenamento jurídico brasileiro, instrumentalizada pelo Sistema 
de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD), consolidan-
do-se definitivamente com a promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA/90).

A CR/88, em seu artigo 227, parágrafo 1º, adotou o Princípio da 
Proteção Integral de crianças e adolescentes, já adotado internacionalmente, 
desde a Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança, a 
Declaração Universal dos Direitos das Crianças, de 1959 e a Convenção 
da ONU sobre Direitos das Crianças, ratificada no Brasil por meio do 
Decreto nº 28/90 (BRASIL, 1990) e promulgada pelo Decreto Executivo 
nº 99.710/90 (BRASIL, 1990).

Até então, vigia no Brasil a Política da Situação Irregular, pela qual a 
criança e o adolescente eram considerados como meros objetos de direito, ao 
alvedrio absoluto dos pais ou guardiães – como o eram os escravos, os animais 
e os bens – e só passavam a ter relevância para o Estado quando estivessem 
em situação irregular. O artigo 2º do Código de Menores de 1979 (CM/79)1 
definia o que seria considerado como situação irregular, tal como a pobreza, 
o perigo moral, o desvio de conduta e a prática de infração penal, hipóteses 

1 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; b) ma-
nifesta 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 (BRASIL, 1979, grifo nosso).

INTRODUÇÃO 
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que autorizavam a atuação estatal, inclusive com a separação da criança ou do 
adolescente de sua família natural, por meio da institucionalização.2 

Com a adoção da Doutrina da Proteção Integral pelo ordenamento jurídico 
pátrio, a criança e o adolescente passaram a ser sujeitos de direitos e a merecer 
especial proteção do Estado, da família e da sociedade. Proteção integral pressupõe 
assistência efetiva para o pleno desenvolvimento da criança como indivíduo em 
fase de formação, aí incluídos recursos necessários para a sua educação, saúde, 
assistência social, convivência familiar, esportes, lazer, moradia e profissionalização.

Para tanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/90) previu 
instrumentos de prevenção, promoção e proteção dos direitos fundamentais 
desse grupo, dentre eles, tratou especificamente do direito à vida e à saúde 
(art. 7º a 14), do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade (art. 15 a 18), 
do direito à convivência familiar e comunitária (art. 19 a 52-D), do direito à 
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer (art. 53 a 59) e do direito à profis-
sionalização e à proteção no trabalho (art. 60 a 69) (BRASIL, 1990).

Para assegurar a efetividade da Doutrina da Proteção Integral, em todas as 
suas facetas, o ECA/90, em seus artigos 86 a 97, determina ainda que as políticas 
de atendimento devem ser executadas por meio de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, em todos os níveis federativos. E, como 
diretrizes básicas, estabelece a municipalização do atendimento, a descentralização 
administrativa e a democracia participativa na formulação e execução das políti-
cas públicas voltadas para o atendimento integral desse grupo, com a criação de 
Conselhos de Direitos em todos os níveis federativos, assegurada a participação 
popular paritária e Conselhos Tutelares eleitos pela comunidade (BRASIL, 1990).

A chave do sucesso da Doutrina da Proteção Integral está na expressão 
destacada no parágrafo anterior “conjunto articulado de ações”, ou seja, inter-
setorialidade, interdisciplinaridade, atuação em rede e gestão sistêmica. Não é 
possível promover Proteção Integral com ações desarticuladas. As políticas da 
educação básica, por exemplo, devem estar coordenadas com as políticas da 
saúde para a primeira infância e também com os programas socioassistenciais 
à maternidade e à família.

Trata-se, na verdade, da busca de meios consensuais para a resolução de con-
flitos coletivos de interesse deste grupo especialmente vulnerável3 de indivíduos, 
por meio da participação democrática na construção da política pública integral.

2 Por institucionalização pode-se entender a colocação de indivíduos em asilos, abrigos, orfanatos, 
casas correcionais ou qualquer instituição de internação coletiva, que deixam de ser cuidados 
por suas famílias e passam à tutela do Estado, por meio de instituições governamentais ou não.

3 Grupos vulneráveis são um conjunto de pessoas pertencentes a uma minoria que, por 
motivação diversa, tem acesso, participação e/ou oportunidade igualitária dificultada ou 
vetada a bens e serviços universais disponíveis para a população, como é o caso de crianças 
e adolescentes que, por sua própria condição de seres em desenvolvimento, têm especial 
proteção da Lei e do Estado. “O Brasil ratificou diferentes tratados que estabelecem o 
compromisso do Estado de proteger os direitos humanos específicos de determinados 
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Nesse sentido, os incisos V e VI do artigo 88 do ECA/90 estabelecem 
como necessária a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministé-
rio Público, da Defensoria Pública, da Segurança, do Conselho Tutelar e de 
todos os demais encarregados da execução das políticas sociais básicas e de 
assistência social, seja na seara infracional, seja na seara protetiva. A resolução 
113 do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CO-
NANDA) regulamenta o funcionamento do Sistema de Garantias de Direitos 
de Crianças e Adolescentes (SGD) (BRASIL, 2006).

As principais causas que este estudo encontrou para explicar a baixa 
operatividade do sistema, na seara protetiva, são:

a)os habitus (expressão utilizada pela Teoria da Prática, de Pierre 
Bourdieu, que será objeto de seção própria) ou costumes enraizados 
nos agentes da rede de atendimento há décadas e que emperram a 
plena eficácia da Doutrina da Proteção Integral. Isso porque ainda 
são frequentes as posturas assistencialistas ou autoritárias de outro-
ra. Integrantes da rede de proteção, que deveriam atuar de modo 
integrado, ainda não se conscientizaram da mudança paradigmática 
da Doutrina da Proteção Integral, e insistem em atuar da mesma 
maneira que faziam há décadas, de modo hierarquizado, impondo 
suas decisões e opiniões sobre os demais membros da rede, ignorando 
as diretrizes constitucionais e legais de democracia participativa na 
construção da política pública. 

b)a inexistência de legislação que regulamente o SGD em âmbito 
nacional, diferentemente do que ocorre na seara infracional, em 
que há a Lei Federal nº 12.594/2012, que regulamentou o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), garantindo 
maior operatividade da rede.

O presente estudo constatou que a modificação dos habitus depende dire-
tamente da modificação das estruturas objetivas das instituições envolvidas e seus 
procedimentos, razão pela qual, não obstante a plena eficácia e suficiência do 
ECA/90, também conclui-se pela necessidade de legislação, em âmbito nacional, 
que torne impositiva e cogente a observância ao sistema, substituindo a Resolução 
113 do Conanda, que não é aplicada por boa parte dos operadores de direito, ao 
argumento que não tem força de lei e continuam a dar interpretações principio-
lógicas distorcidas para manter as estruturas da Doutrina da Situação Irregular. 

A Doutrina da Proteção Integral foi construída a partir de conceitos 
afeitos à ideia de governança e participação popular e, por isso, pressupõe 

grupos sociais, entre os quais estão crianças, adolescentes e mulheres. No caso de crianças 
e adolescentes, a legislação nacional estabeleceu que devem ser tratados com prioridade 
absoluta a proteção e promoção de seus direitos” (SCABIN, 2015, p. 2).
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atendimento multidisciplinar, intersetorial e atuação em rede, conceitos que 
serão discutidos nos capítulos seguintes. 

Por ora, é importante esclarecer que a governança é um constructo uti-
lizado pela ciência da administração de empresas, que ganhou força no final 
do século XX e se consolidou mundialmente após um relatório do Banco 
Mundial apresentado no Fórum Econômico Mundial de Davos em 1990 
(CADENA, 2011). Atualmente, a expressão governança é francamente utilizada 
pelo Direito Econômico e pelo Direito Administrativo.

Em linhas gerais, a governança pressupõe uma nova forma de governar, 
distinta do modelo hierárquico e mais cooperativa, na qual os atores estatais 
e não estatais participam de redes políticas voltadas para a consecução do 
interesse público, tendo por fundamentos a transparência na tomada de de-
cisões, a participação sistemática da sociedade na elaboração e execução das 
políticas públicas, a responsabilidade do papel que é atribuído a cada agente 
e o dever de prestar contas (accountability) e a eficiência (MAYNTZ, 2005).

Nesse contexto, o presente estudo analisa a atuação dos membros do 
Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes como uma rede 
multiatores de governança, conforme proposto por Procopiuck (2013). 

A partir de conceitos da Teoria da Prática, de Bourdieu (1977), é possível 
estabelecer conexões entre variáveis que podem influenciar as estratégias de 
agentes integrantes do SGD e as estratégias estruturadas pelo sistema de go-
vernança de multinível (PROCOPIUK, 2015), demonstrando que o sucesso 
da Doutrina da Proteção Integral depende de modificações no habitus da rede.

A cultura de segregação da criança de sua família – especialmente as 
crianças pobres e aquelas em outras situações de vulnerabilidade social – e 
o modo de agir (estruturas subjetivas) assistencialista, discriminatório e au-
toritário foram formados durante séculos, também pela formação pessoal e 
cultural de cada agente, e dificilmente serão modificados.

As estruturas subjetivas que movem os agentes a agir de determinada 
forma só serão modificadas após a alteração das estruturas objetivas, como as 
estruturas institucionais e do modo de fazer (procedimental), que levará os 
agentes a adotar novas práticas.

Neste ponto é importante explicitar alguns recortes metodológicos uti-
lizados na pesquisa. Não serão abordados os problemas de operatividade do 
SINASE, o qual se refere exclusivamente à seara infracional, ou seja, à apuração 
da prática de atos análogos a crimes por adolescentes e à aplicação e execução 
das medidas socioeducativas, aí incluídas as privativas de liberdade. Este trabalho 
concentrou-se na operatividade do SGD, na denominada seara protetiva, uma vez 
que tem como principal foco a aplicação e execução de medidas de proteção e 
de prevenção, visando alcançar a proteção integral. E, justamente por não terem 
sido incluídas neste trabalho as questões afetas à seara infracional, o título do 
trabalho não se estendeu a todo o Direito da Criança e do Adolescente, mas tão 
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somente à análise do SGD. Também não serão abordadas as políticas setoriais 
(educação, saúde, assistência social, moradia, etc). Outro recorte importante é 
que, em razão da inexistência de legislação federal que regulamente o funcio-
namento do SGD e das políticas de atendimento previstas no ECA/90, cada 
Município e Estado adotam formas e procedimentos distintos, motivo pelo 
qual foram analisados os sistemas das Comarcas de Ribeirão das Neves e de 
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. Pela mesma razão, a maioria dos 
exemplos aqui apresentados refere-se ao SGD de âmbito municipal.

Esta pesquisa se inicia com uma breve abordagem dos fundamentos da 
Doutrina da Proteção Integral no Brasil, sua evolução histórica, conceitos e 
definições essenciais à prévia compreensão do contexto que envolve a temática. 
Neste capítulo também serão apresentadas as distinções entre os institutos Dou-
trina, Sistema e Princípio, assim como será demonstrada que a ausência de uma 
Lei Federal que regule o Sistema Nacional de Garantia de Direitos de Crianças 
e Adolescentes acabou por deixar espaço aberto para a manutenção das velhas 
práticas assistencialistas e impedir a plena efetividade da doutrina protecionista.

A Proteção Integral é uma política pública complexa, que envolve inú-
meros serviços e agentes públicos para assegurar os direitos fundamentais de 
crianças e adolescentes e garantir-lhes o pleno desenvolvimento.

O eixo estrutural do presente trabalho são as diretrizes da democratização 
e da municipalização das políticas de atendimento à infância, que foram adotadas 
pela Doutrina da Proteção Integral e asseguram a interconexão entre os diversos 
serviços que compõem a prestação de serviços públicos a crianças e adolescentes. 
São essas diretrizes que permitem concluir a opção da Doutrina da Proteção 
Integral pela gestão baseada em princípios de governança, de caráter sistêmico, 
mediante o compartilhamento do poder entre todos os agentes, fundado em 
relações de parceria e no conhecimento entre os atores estratégicos.

O marco teórico adotado pelo presente trabalho consiste em três teorias 
distintas aplicadas ao SGD, quais sejam, as teorias da prática, dos sistemas e da 
resolução de conflitos, desenvolvidas especificamente por Bourdieur (1977), 
Bertalanffy (1975) e Follett (1924), aplicadas aos conceitos propostos por 
Procopiuck (2013) em relação à governança pública.

Embora o SGD desenvolva-se pela ação articulada de três segmentos distintos, 
quais sejam, os agentes do Sistema de Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Advocacia), das entidades de atendimento (órgãos, serviços 
e programas, governamentais ou não governamentais, que executam políticas de 
proteção especial e socioeducativa, além dos Conselhos de Direitos e Conselhos 
Tutelares) e das políticas setoriais (saúde, educação, assistência social, moradia, 
profissionalização, etc.), esse último não será objeto de estudo desta pesquisa.

No capítulo seguinte, serão apresentados os conceitos essenciais de gover-
nança, da teoria dos sistemas e da teoria da prática, além da aplicabilidade deles 
ao SGD. Nesse ponto, serão propostos instrumentos efetivos para a modificação 
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do habitus dos agentes da rede de proteção de crianças e adolescentes, que 
os fazem repetir práticas assistencialistas ultrapassadas pelo sistema jurídico 
e impedem a plena efetividade do sistema. Dentre esses instrumentos, serão 
apresentadas práticas de liderança, práticas de estratégia e práticas de controle.

Após, será abordado o SGD como instrumento de acesso à ordem jurídica 
justa para crianças, adolescentes e suas famílias. Nesse ponto, será analisado o 
modo de atuação dos membros do Sistema de Justiça e seu papel, judicial ou 
extrajudicial, para a construção de consensos e para a articulação do sistema, 
além de apresentar alguns exemplos exitosos nessa seara.

Por fim, serão lançadas sugestões para a solução de problemas práticos 
contidos nas estruturas objetivas do funcionamento da Justiça da Infância 
e Juventude (instituições, agentes e procedimentos), que dificultam a plena 
eficácia da Doutrina da Proteção Integral.

Todas as abordagens que se construíram ao longo deste estudo resultam 
tanto de pesquisa teóricas quanto de experiências práticas vivenciadas e ana-
lisadas de modo sistêmico, objetivando trazer um olhar realista e, acima de 
tudo, otimista quanto à eficiência da tutela das crianças e adolescentes pelo 
sistema instituído pela CR/88 e pelo ECA/90.
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