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Roteiro de apresentação:



 Descentralização político-administrativa (ampliação das
atribuições dos municípios): ‘poder local’.

 Mudança paradigmática no que se refere a organização da
gestão pública e do empoderamento da sociedade civil.

 Participação social e, consequentemente, o exercício da
democracia participativa, tendo como ponto inicial, a
atuação do sistema de garantia de direitos.

 Esta participação é constituída por diversos atores
públicos e da comunidade para garantir e promover os
direitos das crianças e adolescentes.



Constituição Federal de 1988

Síntese da Convenção

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão



Tópicos sustentadores:

1. Proteção integral 

2. Amplitude dos direitos

3. Prevenção e cuidado

4. Microssistema flexível – alterações:



 Lei Menino Bernardo - Lei nº 13.010, de 2014 

 Marco legal da Primeira infância - Lei nº 

13.257, de 2016

. Direitos do Nascituro

. Alteração da LEP – art. 318

 Lei da Escuta especializada - Lei nº 
13.431/2017

 Lei nº 13.509/2018 – Adoção e outras 
providências



A inimputabilidade penal e a fraternidade:

(não ao discurso do ódio, da punição)

Art. 228. São penalmente inimputáveis os

menores de dezoito anos, sujeitos às

normas da legislação especial.



5. Conclusão

“Como pássaros, que cuidam de seus filhos ao 

fazer um ninho nas árvores e nas montanhas, 

longe de predadores, ameaças e perigos, e 

mais perto de Deus, deveríamos cuidar de 

nossos filhos como um bem sagrado, promover 

o respeito a seus direitos e protegê-los.” (Zilda 

Arns, Haiti, 2010)
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