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RESPOSTA-PADRÃO À QUESTÃO DA PROVA ESCRITA 

Linha de Pesquisa: Controle Social e Sistemas de Justiça 

 

Obra de referência: SANCHES, Helen Crystine Corrêa; VERONESE, Josiane Rose Petry. 

Justiça da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

Questão: A obra “Justiça da criança e do adolescente” de SANCHES, Helen Crystine 

Corrêa e VERONESE, Josiane Rose Petry analisa o Sistema de Garantia de Direitos da 

criança e do adolescente. Nesse contexto, qual o papel do Sistema de Justiça e no que 

se distingue em relação ao sistema anteriormente previsto no Brasil?   

Resposta-padrão:  

As transformações operadas pela Doutrina da Proteção Integral, alçando crianças e 

adolescentes à condição de sujeitos de direitos, promoveram uma verdadeira 

revolução social, exigindo mudanças profundas relacionadas ao necessário 

reordenamento das políticas públicas, instituições e práticas profissionais.  

Estabelecendo um microssistema de proteção dos direitos fundamentais 

infantojuvenis, o Estatuto da Criança e do Adolescente impôs obrigações relacionadas 

ao funcionamento das instituições responsáveis pela promoção, defesa e controle dos 

direitos de crianças e adolescentes, criando órgãos até então sem precedentes, como 

o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, instâncias 

de representação da população no exercício democrático. 

A necessária articulação dos órgãos e instituições responsáveis fundou uma nova 

concepção do ponto de vista da gestão das políticas públicas, especialmente as 

institucionais, compondo um Sistema de Garantia de Direitos que, por meio de 

estratégias de redes de atendimento, foi concebido com o propósito de potencializar a 

atuação e os recursos disponíveis, mediante a conjugação de esforços, evitando a 

revitimização da criança e do adolescente cujos direitos tenham sido violados.  

Integrando esse Sistema de Garantias de Direitos, de forma inédita, o Sistema de 

Justiça é convocado a um novo modelo de atuação que ultrapassa as fronteiras do 

processo judicial em si, exigindo uma atuação compartilhada com os profissionais e 



 

instituições responsáveis, em uma relação não hierárquica, mas de reconhecimento 

das potencialidades da ação conjunta para transformação da realidade de crianças e 

adolescentes. 

Assumindo-se, perante a comunidade internacional,  coube ao Sistema de Justiça 

brasileiro a obrigação de romper com o modelo autoritário da Doutrina da Situação 

Irregular, por meio de ações relacionadas ao reordenamento institucional, e o 

necessário investimento das instituições, como condição para o funcionamento do 

Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública no âmbito do Sistema de 

Garantia dos Direitos.  

A implementação de estruturas especializadas e a formação dos profissionais para 

construir esse novo fazer da Justiça, interdisciplinar, sistêmico e com ênfase na 

atuação voltada à implementação de políticas públicas para garantia dos direitos 

sociais, difusos e coletivos, são identificados como requisitos mínimos para viabilizar as 

mudanças necessárias para o cumprimento da lei, distanciando-se daquela Justiça de 

Menores que estigmatizava e punia as crianças e suas famílias pelas deficiências 

estruturais do Estado. 

Instituindo a Doutrina da Proteção Integral como novo paradigma jurídico de proteção 

à infância e adolescência, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente reestabeleceram a sua condição social e jurídica, considerando crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, que, em razão de sua condição peculiar de 

desenvolvimento, devem ser garantidos com prioridade absoluta, pela família, a 

sociedade e o Estado.  

Da antiga Vara de Menores, a então “nova Justiça da Infância e Juventude” herdou a 

especialização como premissa indissociável do reconhecimento de que, a unicidade da 

temática e a complexidade dos problemas relacionados à garantia dos direitos de 

crianças, adolescentes e suas famílias, requer uma atuação diferenciada, com 

operadores vocacionados e eticamente comprometidos, bem como interdisciplinar.  

A especialização da Justiça da Infância e Juventude demanda, assim, no seu aspecto 

estrutural, a criação de varas especializadas e exclusivas, bem como as 

correspondentes estruturas no âmbito do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

cujos órgãos também exigem a particularização das atribuições para atendimento em 

promotorias e defensorias especializadas.  (p. 149 e seguintes – Capítulo 3) 


