
legislativa oxigena e revitaliza o Estatuto da Criança 
(ECA ou Estatuto), ampliando a aplicação de princí

dernizar, organizar e alargar o sistema protetivo. Na 
na modificadora de outras normas, a Lei 12.010/2009 
um microssistema autônomo, o que, eventualmente, 
mplexo o comentário doutrinário. Para superar essa 
Jtores levaram em consideração o contexto em que 
itariam sendo introduzidos no Estatuto da Criança e 
nas demais normas alteradas, de forma a permitir ao 
io panorâmica - mas precisa - da novidade. 

Lei foi dividido em blocos e cada autor produziu e 
lentários, mas, a despeito da divisão do trabalho, as 
oconsenso dos autores. Não houve trabalho solitário. 

o trabalho de todos. 

stina-se aos acadêmicos, professores, advogados, 
s e demais operadores do Direito. 
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