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Resumo: No presente trabalho objetivamos refletir acerca da 

proteção dos direitos de crianças e adolescentes, buscando ana-

lisar em que medida as previsões da Constituição do Estado do 

Pará de 1989 estão alinhadas com as disposições da Constituição 

Brasileira de 1988 e com as inscrições da Convenção Internaci-

onal dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, 

de 1989, a fim de identificar as discussões travadas durante dos 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e da Assembleia 

estadual Constituinte para inferir os debates e motivações que 

cunharam a garantia da Proteção Integral e da Prioridade Abso-

luta, reconhecidas às pessoas em desenvolvimento biopsicosso-

cial, nos textos constitucionais analisados. Para tanto, utiliza-se 

a pesquisa bibliográfica e documental. 
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o plano constitucional brasileiro, a proteção à cri-

ança e ao adolescente surge no art. 147 da Consti-

tuição de 1934, quando timidamente fora consa-

grado o direito de reconhecimento à paternidade e 

herança, isento de qualquer selo ou emolumentos 

outros do Estado, equiparando filhos naturais aos “legítimos”. A 

Constituição de 1937, em seu art. 126, apresentava dispositivo 

similar ao da normativa anterior. Posteriormente, a questão apa-

rece no art. 164 da Constituição de 1946 como “obrigatória, em 

todo o território nacional, a assistência à maternidade, à infância 

e à adolescência” – dicção suprimida na Constituição de 

1967/69, a qual no art. 167, § 4º delegou competência para le-

gislação ordinária tratar da matéria3.  

A exemplo das Constituições da Itália (arts. 30 e 31), 

Alemanha (Lei Fundamental de Bonn, art. 6º, 4), Portugal (arts. 

68, 3; 69, 1 e 70), Espanha (art. 39, 2 e 4) e de vizinhos, tais 

como Colômbia (arts. 42, 44, 45 e 47), Uruguai (arts. 41 e 42), 

Venezuela (arts. 76, 78, 79 e 81) e Peru (arts. 4º, 6º e 7º), os 

direitos da criança e do adolescente, como são conhecidos na 

atualidade, foram inaugurados na ordem constitucional brasi-

leira em 05 de outubro de 1988, com a promulgação da Consti-

tuição da República Federativa do Brasil, momento em que mu-

danças paradigmáticas foram realizadas, especialmente acerca 

do reconhecimento de que toda criança e adolescente é sujeito 

de direitos. 

A adoção pela Assembleia Geral da Organização das Na-

ções Unidas da Convenção sobre os Direitos da Criança, em 20 

de novembro de 1989, afirma na ordem internacional o compro-

misso dos Estados-parte com o reconhecimento de Direitos Hu-

manos às pessoas com menos de 18 anos, consideradas em es-

pecial condição de desenvolvimento.  

No mesmo ano ocorre a promulgação da Constituição do 

Estado do Pará em 05 de outubro, a qual dispõe sobre as 

 
3 Mantida pela Emenda Constitucional nº 1/69, art. 175, § 4º.  
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responsabilidades do ente federativo com a promoção e execu-

ção de ações voltadas para a garantia de direitos da criança e do 

adolescente.  

Fruto de amplo esforço nacional e internacional, a Lei 

8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente) foi promulgada em 

13 de julho 1990, a fim de regulamentar as disposições da Cons-

tituição brasileira, assentando de uma vez no cenário nacional a 

condição da criança e do adolescente como pessoas em desen-

volvimento enquanto sujeitos de direitos. No cenário internaci-

onal, as Regras das Nações Unidas para a Proteção de Menores 

Privados de Liberdade e as Diretrizes de Riad para “prevenção 

da delinquência juvenil” foram declaradas no mesmo ano.  

Desdobramento mais recente, a Emenda Constitucional 

nº 65/2010 modificou o dispositivo do art. 227 da Constituição 

Federal para aumentar a gama de proteção e maximizar os direi-

tos de crianças, adolescentes e jovens com deficiência física, 

sensorial ou mental, assim como implementou programas de fo-

mento à integração social mediante o trabalho e a convivência, 

determinou, ainda, a eliminação de obstáculos arquitetônicos e 

todos as formas existentes de discriminação.  

Diante do quadro acima e em face do reconhecimento de 

que houve avanços normativos, é necessário assinalar que ainda 

são muitas as violações de direitos de crianças e adolescentes 

que acontecem no país, especialmente em face da desigual con-

sideração concedida pela sociedade e pelo Estado ao público in-

fanto-juvenil em diferentes condições de vida, notadamente 

quanto às situações econômicas e sociais vividas. 

Assim, no presente trabalho objetivamos refletir acerca 

da proteção dos direitos de crianças e adolescentes no ordena-

mento jurídico nacional, buscando analisar em que medida as 

previsões da Constituição do Estado do Pará de 1989 estão ali-

nhadas com as disposições da Constituição Brasileira de 1988 e 

com as inscrições da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança da Organização das Nações Unidas, de 1989, a fim de 
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identificar a garantia da Proteção Integral e da Prioridade Abso-

luta reconhecidas às pessoas em desenvolvimento biopsicosso-

cial.  

 

2. A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA  

 

Em 20 de novembro de 1989, a Assembleia Geral da Or-

ganização das Nações Unidas aprovou a Resolução nº 44/25, por 

meio da qual adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

a qual entrou em vigor em 02 de setembro de 1990, quando foi 

depositado o vigésimo instrumento de ratificação/adesão junto 

ao Secretário Geral das Nações Unidas.  

A referida Convenção se constitui como o tratado de di-

reitos humanos mais aceito na história da Organização das Na-

ções Unidas, contando com 196 Estados-parte, com exceção dos 

Estados Unidos4. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direi-

tos da Criança em 24 de setembro de 1990, tendo a mesma en-

trado em vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990, sendo 

promulgada por meio do Decreto nº 99.710, de 21 de novembro 

de 1990. 

Importante se faz, de partida, compreender o contexto em 

que foi produzido o tratado internacional sob análise, uma vez 

que se vivia, desde os anos 70, o despertar das ciências humanas 

e sociais para o estudo da infância no ocidente e, no campo ge-

opolítico, experimentava-se as discussões polarizadas entre os 

países do Oeste e do Leste global, conforme analisam Rosem-

berg e Mariano:  
Em se tratando da elaboração de um tratado de caráter mundial 
sobre os direitos da criança, era já esperada uma arena de ne-

gociações bastante tensa e conflituosa em decorrência dos em-

bates políticos entre os Estados com diferentes interesses, de-

sigual acesso a recursos e poder e, em especial, ante a 

 
4 Informação coletada no site do Fundo das Nações Unidas para Infância. Conferir em 
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em 01 
ago. 2019.  
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diversidade de concepções de infância e de direitos da criança. 

Além da multiplicidade de atores, da diversidade de suas agen-

das, da duração dos trabalhos, o contexto da Guerra Fria am-

pliou a complexidade e duração das negociações. Conforme 

Marília Sardenberg Zelner Gonçalves (1989), diplomata da de-

legação do Brasil para os Direitos Humanos que participou dos 

trabalhos da Convenção, tal complexidade explicaria a incor-

poração de dispositivos relativamente fracos, em decorrência 
de tentativas de conciliação de posições “quase” divergentes. 

(2010, p. 708) 

Assim, a Convenção sobre os Direitos da Criança surge 

inovando ao reconhecer às crianças todos os direitos e liberdades 

até então assegurados apenas aos adultos, mas não escapa aos 

argumentos críticos acerca das tensões que encerra: a previsão 

da proteção juntamente com as disposições acerca de liberdades. 

Rosemberg e Mariano (2010) afirmam que o texto é fruto das 

disputas travadas entre grupos (Leste-Oeste) capitaneados de um 

lado pelos Estados Unidos da América, que se esforçaram para 

inserir conteúdos voltados para os direitos individuais de natu-

reza civil no projeto do tratado, e de outro pelo modelo polonês, 

com força dos países do Leste, que se voltavam para a constru-

ção de direitos sociais:  
A arena de negociações da Convenção foi então atravessada 

por embates geopolíticos, nos quais a defesa da criança se tor-

nou instrumento de disputas, principalmente no início dos tra-

balhos, quando os direitos humanos faziam parte da confronta-

ção política entre os países do Leste e Oeste. Tal confronto 

ocorreu, em especial, na disputa entre os tipos de direitos que 

teriam maior peso na Convenção: os países do Leste defendiam 

a primazia dos direitos econômicos e sociais, enquanto certos 

países ocidentais, particularmente os Estados Unidos – EUA –
, somente reconheciam como direitos humanos legítimos os de 

caráter civil e político. Assim, em contraposição à preponde-

rância de direitos sociais no projeto polonês, os EUA propuse-

ram a inclusão da maioria dos artigos relacionados a direitos 

civis e políticos às crianças – liberdade de expressão; liberdade 

de pensamento, consciência e religião; liberdade de associação 

e reunião e direito à privacidade –, bem como participaram ati-

vamente na formulação do artigo referente ao direito de acesso 
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à informação (ROSEMBERG; MARIANO, 2010, adaptado, p. 

708). 

Curioso notar que, posteriormente, foram os próprios ar-

tigos de esforços americanos que cumpriram a tarefa de dificul-

tar a ratificação da Convenção – a grande maioria dos dispositi-

vos propostos pelos EUA levaram a uma forte oposição naquele 

próprio país (KILBOURNE, 1999)5.  

Outro debate profundo dizia respeito à própria noção de 

criança: não mais um adulto num corpo diminuto, algo caracte-

rístico da primeira fase do tratamento destinado a crianças e ado-

lescentes, em que eles não possuíam relevância, eram tratados 

com indiferença decorrente da alta mortalidade que fazia os 

adultos não se apegarem afetivamente. Sobre a questão: 

 
5 “The United States participated in the lengthy drafting process of the CRC and be-
came a signatory to the treaty in 1995. However, the CRC has not yet been transmitted 
by the White House to the Senate for the advice and consent needed for ratification. 
The primary reason for this delay is that the political climate in the Senate and the 
country is remark ably hostile to ratification. Even though the CRC has not been gen-

erally publicized within the United States, there are vocal opponents, mostly conserva-
tive religious organizations, including the Christian Coalition, Concerned Women for 
America, Eagle Forum, Family Research Council, Focus on the Family, the John 
Birch Society, the National Center for Home Education, and the Rutherford Institute. 
These groups have large memberships that are generous with their contributions, and 
the conservative community is very well organized. They have been quite successful 
at motivating members to contact their senators to express opposition to ratification. 
In fact, Senate staffers report that they have received 100 opposition letter most dan-

gerous attack on parents' rights in the history of the United States," "the ultimate pro-
gram to annihilate parental authority," and a "tool for perverts." Two types of argu-
ments can be discerned in opposition materials. First, a great deal of general criticism 
of the United Nations and human rights treaties is proffered. Opponents making this 
argument are concerned that U.S. ratification of the CRC would cause the United 
States to give up some of its sovereignty and would result in violations of states' rights 
and damage to our system of federalism. This argument is premised on the fact that 
"[w]e do not elect the members of the United Nations. In fact, many of the govern-

ments in the U.N. are not even elected by their own people, much less the people of 
this country. It is a complete repudiation of the principle of self-government to turn 
American domestic policy questions over to the jurisdiction of an unelected interna-
tional bureaucracy." Some opponents even characterize the United Nations as waging 
a "war against the family" and "striving relentlessly to disrupt and subvert the tradi-
tional home." Other critics are concerned about UNICEF's "depraved sexual agenda” 
(KILBOURNE, 1999).  
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Ninguém pensava em conservar o retrato de uma criança que 

tivesse sobrevivido e se tornado adulta ou que tivesse morrido 

pequena. No primeiro caso, a infância era apenas uma fase sem 

importância, que não fazia sentido fixar na lembrança; no se-

gundo, o da criança morta, não se considerava que essa coisi-

nha desaparecida tão cedo fosse digna de lembranças: havia 

tantas crianças, cuja sobrevivência era tão problemática. Ainda 

no século XVIII, vemos uma vizinha, mulher de um relator, 
tranquilizar assim uma mulher inquieta, mãe de cinco “pestes”, 

e que acabara de dar à luz: “Antes que eles te possam causar 

muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem sabe to-

dos”. Estranho consolo! As pessoas não se podiam apegar 

muito a algo que era considerado uma perda eventual. (ARIÈS, 

1978, p. 56-57). 

Importa notar que “na segunda fase, aproximadamente 

na primeira metade do século XX, a criança e o adolescente dei-

xaram de ser tratados como um ‘animalzinho de estimação’ e 

passaram a ser vistos como um ‘objeto’ de tutela do Estado”. 

(LIMA; POLI; JOSÉ, 2017, p. 318) Afirma Corral (2004) que o 

principal motivo para tratá-los dessa forma era a visão de que a 

menoridade era um status do indivíduo, no que prevalecia a 

compreensão de imperfeição ou aprimoramento individual. 

Sendo assim, direitos de crianças e adolescentes  são “autênticos 

direitos reflexos do interesse paterno ou social, não havendo, 

portanto, a preocupação em fazer com que estes indivíduos exer-

cessem, ainda que de forma diminuta, a sua autonomia privada” 

(LIMA; POLI; JOSÉ, 2017, p. 318). 

É justo dizer que na terceira e última fase, que se pro-

longa da segunda metade do século XX até a atualidade, crianças 

e adolescentes tornaram-se alvo de maior proteção, sendo alvo 

de amparo integral e prioritário, pelo que passaram a ser reco-

nhecidos como “agentes sociais e, consequentemente, a infância 

passou a ser considerada uma fase da vida que merece ser deba-

tida, tornando-se objeto de discussão social através de entidades 

constituídas para este fim”. (LIMA; POLI; JOSÉ, 2017, p. 323) 

É um marco que modifica a dimensão de poder nas rela-

ções de crianças e adolescentes com outros titulares de direitos 
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fundamentais, especializa as suas necessidades transitórias e po-

tencializa sua autonomia nos próprios caminhos para formação 

da pessoa adulta, pelo que:  
Deixam de ser vistos como meros sujeitos passivos, objeto de 

decisões de outrem (ou seu representante legal), sem qualquer 
capacidade para influenciarem a condução da sua vida, e pas-

saram a ser vistos como sujeitos de direitos, ou seja, como su-

jeitos dotados de uma progressiva autonomia no exercício de 

seus direitos em função da sua idade, maturidade e desenvol-

vimento das suas capacidades. Pode, por conseguinte, afirmar-

se que a criança e o adolescente conquistaram já um estatuto 

de “cidadania social” incontornável. (MARTINS, 2004, p. 6). 

É nesse contexto que, após intensos debates realizados 

em reuniões anuais dentro do grupo de trabalho especifico cri-

ado pela ONU e uma vez alcançado o consenso, a Convenção 

sobre os Direitos da Criança estabeleceu no cenário internacio-

nal que é considerada criança toda pessoa com menos de 18 

anos, salvo se a maioridade for alcançada em idade anterior (art. 

1º). Para todas as crianças, indistintamente, os Estados-parte re-

conhecem os direitos assignados na Convenção (art.2º, 1), de-

vendo protegê-las de discriminação (art. 2º, 2) e adotar medidas 

para que todas as instituições estatais atuem com base no princí-

pio do interesse superior da criança (art. 3º, 1).  

Em seus artigos seguintes, a Convenção sobre os Direitos 

da Criança dispõe que os Estados-partes atuarão para assegura 

às crianças sob sua jurisdição diversos direitos civis, econômi-

cos e sociais, como a vida, o nome, a nacionalidade, a convivên-

cia familiar, as liberdades de pensamento e de expressão, a pri-

vacidade, a educação, a proteção contra violências e exploração, 

a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento, entre ou-

tros. 

Além dos direitos estabelecidos, a Convenção estipula, 

em seu art. 43, o Comitê para os Direitos da Criança, responsável 

por avaliar o cumprimento dos dispositivos da Convenção pelos 

Estados-partes a partir do envio periódico dos relatórios oficiais, 

sendo estes os dois mecanismos de monitoramento do tratado. 
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Tendo participado amplamente dos anos de debate para 

a elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança nas re-

uniões do grupo de trabalho na Organização das Nações Unidas, 

o Brasil inspirou-se nos seus dispositivos para elaborar normas 

internas, conforme abaixo analisado. 

 

3. A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E O SURGI-

MENTO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

NO BRASIL 

 

Até a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, 

no país vigorava a Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, conhe-

cida como Código de Menores de 1979, orientada pela doutrina 

Jurídica da Proteção ao Menor em Situação Irregular, a qual con-

sistia na prestação de assistência, proteção e vigilância a meno-

res de 18 anos que se encontrassem em situação irregular. 

Na forma do art. 2º, considerava-se em situação irregular 

o menor que estivesse privado das condições essenciais de sub-

sistência pela falta, omissão ou impossibilidade dos pais ou res-

ponsáveis; por ser vítima de maus tratos ou castigos imoderados 

por parte dos pais ou responsáveis; por estar em perigo moral 

devido a estar em ambiente contrários aos bons costumes, por 

ser explorado em atividade contrária aos bons costumes, ou por 

não possuir representação legal; ou por apresentar desvio de con-

duta por grave inadaptação familiar/comunitária  ou ser autor de 

infração penal. 

Assim, é correto afirmar que apenas aqueles menores de 

18 anos em condição irregular, conforme acima explicado, eram 

objeto da intervenção estatal por meio do juiz de menores e ser-

viços de assistência. Os demais, não eram preocupação para os 

agentes do Estado. Acerca da questão, Fonseca afirma que:  
A evolução dos direitos de crianças e adolescentes, no Brasil, 
partiu do denominado “direito do menor”, expressão que redu-

zia a importância da criança como ser humano, para o direito 

da criança e do adolescente. (...) O Código de Menores, a rigor, 
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“não passava de um Código Penal do Menor”, uma vez que 

suas normas tinham mais um caráter sancionatório do que pro-

tetivo ou assistencial. Trouxe consigo a “Doutrina do Menor 

em Situação Irregular”, quando poucas foram as modificações; 

era o tempo do “menor”, do “menor abandonado”, do menor 

delinquente, expressões que estigmatizavam crianças e adoles-

centes e que ainda hoje albergam uma espécie de ranço, quando 

se houve dizer: “ele é de menor”. (2011, p. 7-8). 

Conforme anteriormente relatado, a participação de mis-

sões diplomáticas brasileiras aos longo dos anos em que se de-

bateu a construção da Convenção sobre os Direitos da Criança 

na ONU, juntamente com a mobilização de organização nacio-

nais e internacionais não governamentais que atuavam na defesa 

de direitos infanto-juvenis no Brasil, fez surgir no cenário naci-

onal uma nova consciência sobre a infância, a qual deveria dei-

xar de ser objeto de intervenção para passar a ser considerada 

como dotada de direitos. 

Nesse cenário, as movimentações no período da Assem-

bleia Nacional Constituinte, capitaneadas por organizações 

como a Pastoral do Menor da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), o Movimento Nacional Meninos e Meninas 

de Rua (MNMMR), a Frente Nacional de Defesa dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes e  a Comissão Nacional Criança e 

Constituinte, promoveram a apresentação de quatro emendas po-

pulares que pugnavam pela construção de dispositivos na nova 

constituição que se voltassem para a proteção à infância. (RO-

SEMBERG, s/d). 

Em vários debates e discussões, situações concretas en-

frentadas por menores de 18 anos foram apresentadas inclusive 

por meninos e meninas de rua, com a participação do Padre 

Bruno Sechi. No desenrolar dos debates, afirmou-se a necessi-

dade de garantir a todas as crianças e adolescentes o tratamento 

igualitário, a proteção especial, a inimputabilidade aos 18 anos 

e os direitos sociais. (BRASIL. Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte, suplemento ao nº 86) 

Assim, nasce o art. 227 da Constituição Brasileira, o qual 
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determinava originariamente que:  
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à cri-

ança, ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-

ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-

vência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violên-

cia, crueldade e opressão. 

É inaugurado no ordenamento jurídico nacional o direito 

da criança e do adolescente, cuja base principiológica se sustenta 

na garantia da prioridade absoluta e da proteção integral. Cha-

mamos atenção para a inspiração universalista do dispositivo 

que insere no seu § 6º a previsão de que todos os filhos terão os 

mesmo direitos e qualificações, sendo vedadas quaisquer desig-

nações discriminatórias relativas à filiação. A partir de então, to-

dos os direitos fundamentais constitucionalmente previstos pas-

sam a ser garantidos a crianças e adolescentes, sob responsabili-

dade solidária da família, da sociedade e do Estado. 

E por compreender que as pessoas com menos de 18 anos 

estão em condição de desenvolvimento biopsicossocial, o art. 

228 da Constituição Brasileira complementa a nova política 

constitucional sobre crianças e adolescentes para assegurar que 

são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujei-

tos às normas da legislação especial. Portanto, o giro paradigmá-

tico se dá por completo com a estipulação da igualdade de trata-

mento a todas as crianças e adolescentes, agora dotadas de direi-

tos e obrigações, detentoras de proteção integral para assegurar 

seu saudável desenvolvimento, com absoluta prioridade:  
Cuida-se, portanto, de um dever de máxima aplicação de recur-

sos disponíveis, gerando uma verdadeira inversão no ônus da 

prova, ao colocar sob a obrigação do Estado comprovar que 

não pôde fazer mais do que fez em favor da eficácia desses 

direitos sociais, econômicos e culturais. (...) Embora as políti-

cas públicas em favor de crianças e adolescentes devam ser 
municipalizadas, visando à proximidade territorial de suas fa-

mílias e comunidade, justamente para favorecer o fortaleci-

mento familiar e comunitário, a responsabilidade por esta 



_212________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

efetivação de direitos é das três esferas (municipal, estadual e 

federal). Por isso, todos podem ser cobrados, inclusive judici-

almente, pelo cumprimento dos direitos previstos na Constitui-

ção, na Convenção e nas leis ordinárias. (CASTRO, 2013, p. 

449). 

Inegáveis são os avanços em termos normativos para fins 

de proteção da criança e do adolescente, notadamente aqueles 

que condizem com elementos estruturantes para o exercício au-

tônomo de direitos fundamentais. Ainda assim:  
Vive-se na prática brasileira um concreto problema de eficácia 

das normas que atribuem à criança e ao adolescente um extenso 

rol exemplificativo de direitos e garantias fundamentais; por 
outro lado, basta verificar os numerosos problemas inerentes à 

violência doméstica, abuso sexual, mortalidade infantil, traba-

lho infantil, trabalho escravo, prostituição infantil, descumpri-

mento dos deveres paternais, dentre outros (MORAES; TEI-

XEIRA, 2013, adaptado, n.p.).  

Todas essas questões afetam “a saúde pública e a socie-

dade como um todo, considerando que a Constituição atribui de-

veres de cuidado com a população infanto-juvenil ao Estado, à 

sociedade e à família” (MORAES; TEIXEIRA, 2013, n.p.). É 

com isso em mente que se fala na prioridade absoluta dos inte-

resses da criança e do adolescente sobre quaisquer outros que 

possam estar em eventual conflito, na forma de um sistema inte-

gral de proteção, que comporta ao interesse de todos como soci-

edade na melhor satisfação das necessidades dos titulares do di-

reitos, como elemento de eficácia. É nesse sentido a esperança 

da doutrina: 
Se o século XX foi o período para o desenvolvimento e aquisi-

ção dos direitos pelas pessoas portadoras de vulnerabilidade, 

espera-se que o século XXI tenha como principal objetivo en-

contrar formas que deem eficácia a esses direitos, de modo que 

a regra jurídica não se limite a mera previsão abstrata de novos 

direitos, mas se comprometa com a tutela concreta e integral 

das pessoas vulneráveis inseridas em seus contextos de vida, 

relevando suas particularidades e necessidades (MORAES; 

TEIXEIRA, 2013, n.p.). 

Cuida-se de afirmar o desenvolvimento eficaz da 
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doutrina do melhor interesse (best interest) da criança e do ado-

lescente, consagrado pela primeira vez no 7º Princípio informa-

tivo da Declaração dos Direitos da Criança (1959), que deter-

mina “os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear 

os responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabi-

lidade cabe, em primeiro lugar, aos pais”. No mesmo caminho, 

a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) ampliou o âm-

bito de proteção ao determinar no art. 3º, 1, que 
Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por insti-

tuições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, au-

toridades administrativas ou órgãos legislativos devem consi-

derar, primordialmente, o melhor interesse da criança.6  

Quanto à proteção integral, esta “sustenta que a criança 

e o adolescente têm direitos específicos a serem protegidos” 

(MORAES; TEIXEIRA, 2013, n.p.), é de titularidade especial e 

transitória que comporta o processo de formação da pessoa até 

que se torne adulta (quando, então, não mais será titular do exer-

cício especial de tais direitos), no que o “dever de proteção não 

se limita ao Estado, mas se estende à família e à sociedade, cons-

tituindo-se em um dever social” (MORAES; TEIXEIRA, 2013, 

n.p.) em potencializar os efeitos dos direitos fundamentais que 

acompanham a especificidade das características das pessoas 

que estão em seu exercício.   

O “melhor interesse” é corolário da proteção integral, e 

tem na regra da prioridade absoluta do interesse da criança e do 

adolescente insculpido no art. 227, caput da Constituição forte 

aliado na maximização dos efeitos de políticas públicas 

 
6 É curioso notar que o Decreto nº 99.710/99, que promulgou a Convenção no Brasil, 
tem por literalidade do art. 3º, 1, o que segue: “Todas as ações relativas às crianças, 
levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordial-
mente, o interesse maior da criança”. A expressão “melhor interesse” é substituída 
pelo termo “maior interesse”, um equívoco de tradução ou escolha interessante de 
adaptação quando comparado ao original do art. 3º, 1 da Convenção: “In all actions 
concerning children, whether undertaken by public or private social welfare instituti-
ons, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of 
the child shall be a primary consideration”.  
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destinadas a tutelar os direitos fundamentais decorrentes do 

texto constitucional.  

É nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal – STF 

tem se manifestado na defesa dos interesses de crianças e ado-

lescente afastando correntes argumentativas que sustentam, por 

exemplo, ausência de recursos públicos ou plano dirigente para 

implantação de creches, espaços de lazer ou escolas de ensino 

público fundamental. Nesse sentido:  
EMENTA: recurso extraordinário – criança de até cinco anos 

de idade – atendimento em creche – educação infantil – direito 

assegurado pelo próprio texto constitucional (cf, art. 208, iv, na 

redação dada pela ec nº 53/2006) – compreensão global do di-

reito constitucional à educação – dever jurídico cuja execução 

se impõe ao poder público (cf, art. 211, § 2º) – o papel do poder 

judiciário na implementação de políticas públicas previstas na 

constituição e não efetivadas pelo poder público – a fórmula 
da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos 

direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o in-

justo inadimplemento de deveres estatais de prestação consti-

tucionalmente impostos ao poder público – sucumbência re-

cursal – (cpc, art. 85, § 11) – não decretação, no caso, ante a 

ausência de condenação em verba honorária na origem – 

agravo interno improvido (BRASIL. STF. RE 1101106 AgR, 

Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. DJe nº 161 de 

09/08/2018, grifamos). 

A condição prioritária não advém de um privilégio nor-

mativo de escolha política, mas sim do “ fato de serem pessoas 

em desenvolvimento, cuja personalidade deve ser promovida, 

mediante a garantia ao exercício de direitos fundamentais” (MO-

RAES; TEIXEIRA, 2013). Apesar da crítica a respeito de sua 

“baixa densidade normativa”, a: 
aplicação do princípio do best interest permanece como um pa-

drão, considerando, sobretudo, as necessidades da criança em 
detrimento dos interesses dos seus pais, devendo realizar-se 

sempre uma análise do caso concreto. (PEREIRA, 1999, p. 3)  

Esses novos mandamentos passam a determinar as rela-

ções públicas e privadas, estipulando deveres e obrigações in-

clusive aos entes federativos, os quais devem dispor sobre a 
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questão em seus textos constitucionais em face do poder consti-

tuinte derivado decorrente, porém não somente: afirma-se a 

existência de uma especialidade do critério autonomia indivi-

dual, vértice da dignidade da pessoa humana “que expressa o 

direito de cada pessoa, como um ser moral e como um indivíduo 

livre e igual, tomar decisões e perseguir o seu próprio ideal de 

vida boa” (BARROSO, 2012, p. 112), de exercício transitório 

por crianças e adolescentes:  
Pela dicção do art. 227 da Constituição, não há dúvida de que 

os direitos ali previstos têm caráter de essencialidade e são des-

tinados especificamente ao menor. Para tanto, basta proceder à 

verificação da fundamentalidade material dos direitos em aná-

lise, ou seja, a circunstância de conterem, ou não, decisões fun-

damentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade, de modo 

especial no que diz com a posição nestes ocupada pela pessoa 

humana. A fundamentalidade de tais direitos vai ao encontro 
do “lugar” ocupado pelos menores na estrutura do Estado, da 

sociedade e da família, sendo que todos esses têm o dever de 

contribuir para a concretização dos direitos fundamentais da-

queles (MORAES; TEIXEIRA, 2013). 

É essa mudança no lugar ocupado e socialmente desti-

nado à crianças e adolescentes que a Constituição Federal de 

1988 promove em sentido conjunto com a Convenção e demais 

normativas internacionais. A ressignificação do espaço de pro-

teção e potencialização à formação das individualidades da per-

sonalidade e da pessoa é o que desafia políticas públicas e a pró-

pria responsabilidade da sociedade brasileira em abraçar tais di-

tames nas práticas do cotidiano, onde questão relativas ao acesso 

e condições de igual acesso impõem dificuldades a serem en-

frentadas quando considerados os estudos da sobreposição de 

identidades sociais e de opressão social.  

Tal cenário não ficou ao largo do trabalho do constituinte 

originário, resguardadas as possibilidades da tarefa e o conheci-

mento daquele momento histórico, o qual afirmou, quando dos 

estudos da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso que o 

objetivo “foi produzir um conjunto de normas que, partindo da 



_216________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

realidade brasileira atual, não só atenda aos anseios da nação, 

mas proponha um novo ordenamento jurídico-constitucional 

com vistas ao futuro” (BRASIL. Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte, nº 18, p. 250). Registrou forte interesse da socie-

dade brasileira em temas como “desnutrição infantil”, “educação 

de base”, “evasão escolar”, dentre outros, os quais ajudaram a 

compor as discussões da comissão:  
O princípio geral é o que o Estado proteja integralmente no 

caso de faltar a família ou de esta não ter recursos suficientes. 
(...) Essa proteção será exercida com a participação da comu-

nidade. (...) O grande volume de normas apresentadas, que in-

sistem no sentido do Estado investir maciçamente na proteção 

ao menor, traz um esforço no sentido que a Constituição se ba-

seie em princípios sociais. A preocupação é resolver com ur-

gência tais problemas, prevenindo consequências mais graves 

no futuro (BRASIL. Diário da Assembleia Nacional Constitu-

inte, nº 18, p. 254, adaptado).  

O desafio parece um tanto mais tortuoso quando pensa-

mos nas pluralidades e particularidades das diversas regiões do 

país, todas com desafios específicos e problemáticas próprias, as 

quais, após promulgada a Constituição de 1988, passaram a se 

ocupar em ampliar, ajustar ou mesmo restringir tais direitos 

constitucionalmente previstos no exercício de âmbito estatal 

como manifestação do poder constituinte decorrente, o qual dis-

põe da normativa constitucional interna do Estado-membro ao 

ponto de simetria com a ordem federal, tarefa da qual o Estado 

do Pará não se absteve.  

 

4. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE 1989 E 

OS DIREITOS INFANTO-JUVENIS 

 

Em 12 de outubro de 1988 realizou-se a instalação da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará com poderes consti-

tuinte, por força da Emenda Constitucional nº 26 de 29 de se-

tembro de 1988, a fim de cumprir o mandamento da Constitui-

ção Brasileira que determinava em seu art. 11 do Ato das 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________217_ 

 

 

Disposições Constitucionais Transitórias o prazo de um ano para 

as Assembleias Legislativas Estaduais, com poderes constituin-

tes, elaborarem as Constituições dos Estados, pelo que os Depu-

tados da Assembleia Legislativa do Estado do Pará foram decla-

rados Deputados Constituintes.  

Ao longo de vários meses foram realizadas reuniões das 

Comissões temáticas, da Comissão Sistematizadora e reuniões 

ordinárias e extraordinárias da constituinte, para discutir desde 

o regimento interno, a composição das comissões e as propostas 

parlamentares para o texto da novel Constituição Estadual. Os 

trabalhos foram encerrados em 1989, com a promulgação da 

Constituição do Estado do Pará em 05 de outubro. 

Composta por 34 parlamentares de diferentes partidos 

políticos, a constituinte paraense admitiu, na forma de seu regi-

mento interno, a recepção de propostas apresentadas pela popu-

lação, por meio de entidades ou pessoas, na forma de emendas 

populares. É nesse cenário que emerge a discussão dos direitos 

de crianças e adolescentes. Da leitura dos 37 volumes que com-

põem os Anais da constituinte paraense de 1988, observa-se que 

foram três os principais momentos que interessam à presente 

análise.  

O primeiro se deu em 14 de agosto de 1989, quando um 

grupo de jovens se dirigiram à Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará, após a realização do II Encontro de meninos e meninas 

de rua, ocorrido na cidade de Marituba, no qual participaram jo-

vens de Belém, Castanhal, Santarém e outros, no qual produzi-

ram um documento com uma pauta de reivindicações.  

Ao chegarem à casa legislativa para entregar suas pro-

postas, a primeira situação apor eles enfrentada disse respeito à 

forma como deveriam fazer chegar o documento às mãos do Pre-

sidente da constituinte, o que os fez contactar com o Deputado 

Edmilson Rodrigues, o qual questionou a mesa diretora dos tra-

balhos em sede de questão de ordem, pois havia muitos meninos 

ao lado de fora do parlamento e eles gostariam de entregar o 
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documento pessoalmente à mesa diretora dos trabalhos. 

Em seguida, os meninos enfrentaram a oposição dos fun-

cionários da segurança do prédio, que queriam impedi-los de 

adentrar à Assembleia Legislativa pois eles estavam de short, 

pelo que o Deputado acima mencionado argumentou da ausência 

de razoabilidade em exigir vestimentas específicas de crianças 

que trabalham nas ruas e que os shorts eram suas roupas de tra-

balho. Após algum debate entre o Presidente da Constituinte e 

dois Deputados acerca da previsão regimental e da segurança 

dos trabalhos, foi deliberado que uma comissão dos meninos de 

rua adentrasse ao plenário para usar da palavra e entregar a pauta 

de reivindicações, e que os demais meninos pudessem assistir 

das galerias. 

Logo após, o representante da comissão dos meninos e 

meninas de rua, que não teve seu nome registrado nos Anais, 

passou a usar da palavra e expressou que no II encontro estadual 

dos meninos e meninas de rua, ocorrido no Município de Mari-

tuba, redigiram uma carta à população com propostas. Em se-

guida, o documento foi entregue ao Relator da Constituinte, que 

se comprometeu em examinar o documento junto com as lide-

ranças partidárias.  

A pedido da comissão dos meninos e meninas de rua, o 

Presidente da Constituinte leu a carta, na qual estava registrado 

que os jovens acreditavam que o ano de 1989 trazia possiblida-

des de mudança das situações vividas pela população, uma vez 

que ocorreriam eleições e se faria uma nova Constituição para o 

Estado do Pará. 

Assim, conscientes da necessidade de lutarem por seus 

direitos, especialmente para serem tratados como sujeitos de di-

reitos, estavam realizando reuniões e debates nacionais dentro 

de sua organização, pois pleiteavam uma mudança no trata-

mento que recebia da sociedade, já que afirmavam que eram mal 

vistos pela sociedade e que, para lutar contra isso, estavam se 

organizando nacionalmente na busca por direitos de crianças e 
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adolescentes. 

O segundo momento importante para a discussão do no-

vel direito da criança e do adolescente na constituinte paraense 

ocorreu no dia 15 de setembro de 1989, durante a 23ª reunião 

ordinária, na qual se discutiu Emenda do Deputado Guaracy Sil-

veira acerca da adoção, a qual inseriu os termos “criança e ado-

lescente órfão ou abandonado” no texto, bem como substituiu a 

expressão “juizado de menores” por “assistência ao poder pú-

blico”. Após aprovação, o Deputado Carlos Kayath justifica 

oralmente seu voto e apresenta a seguinte argumentação: 
A Constituição aqui do estado do Pará acerta em cheio porque 

se alinha de acordo com as mais modernas posições que existe 

no tratamento da criança e da juventude. O texto original ainda 

consagrava aquela expressão tão conhecida de se chamar a cri-

ança ou o adolescente de “menor”. Ora o menor como nós sa-

bemos hoje em dia está estigmatizado. Os nosso filhos nós cha-

mamos de criança, agora, os filhos dos outros , aquelas da rua, 

abandonadas, perseguidas , coloca-se o termo “menor”. A 
constituição em boa hora acabou em essa expressão justamente 

para romper com esse estigma. Nós sabemos quanto é difícil a 

questão das crianças como está hoje colocada. É muita respon-

sabilidade colocar, apenas na figura única e solitária do juiz de 

menores uma responsabilidade dessa. É entendimento hoje que 

o poder público, através do ministério público, das unidades 

civis, da sociedade como um todo , deve ter uma voz na questão 

da criança, especialmente na adoção. (ASSEMBLEIA LEGIS-

LATIVA DO ESTADO DO PARÁ. Anais da Assembleia Es-

tadual Constituinte de 1989, adaptada, n.p.) 

O terceiro momento, que podemos considerar o mais re-

levante, ocorreu em 19 de setembro de 1989, durante a 28ª Reu-

nião Ordinária da Constituinte Estadual, quando foi discutida a 

emenda popular sobre crianças e adolescentes. Na oportunidade 

o Relator, Deputado Zeno Veloso apresentou o texto do projeto 

acerca do público infanto-juvenil, o qual, entre outras coisas, 

preconizavam à criança e ao adolescente: a) a prioridade em re-

ceber socorro, em qualquer circunstância, e preferência no aten-

dimento pelos órgãos públicos; b) proteção especial, 
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oportunidades e facilidades para lhes facultar desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia, em con-

dições de liberdade e dignidade;  c) a alocação privilegiada de 

recursos públicos aos setores diretamente ligados à proteção à 

criança e ao adolescente; d) garantia às entidade de defesa da 

criança e do adolescente de livre acesso às instituições ou locais 

onde eles forem encaminhados;  e) a existência de um conselho 

específico para assuntos da criança e do adolescente. 

Nessa mesma sessão, foi convidado à tribuna o Padre 

Bruno Sechi, que apresentou algumas considerações à proposta 

de emenda popular sobre crianças e adolescentes. Na oportuni-

dade, o Deputado Edimilson Rodrigues pugnou ao Presidente 

dos trabalhos que fosse autorizada a entrada de várias crianças, 

pequenas inclusive, para ouvirem a apresentação da “emenda 

delas”, o que foi autorizado. Em seguida, o convidado expressou 

sua preocupação em garantir a inserção de pelo menos mais três 

pontos importantes no novo texto constitucional: a) o tratamento 

adequado ao abuso de poder, por meio de processo sumaríssimo, 

para enfrentar situações sofridas por crianças e adolescentes por 

partes de servidores públicos, especialmente policiais; b) garan-

tia de atendimento médico e psicológico imediato a crianças e 

adolescentes vítimas de exploração sexual, torturas, pressão psi-

cológica e intoxicação por drogas; c) adequada prestação da as-

sistência jurídica com plantão da defensoria pública especiali-

zada; d) a comunicação imediata aos pais ou responsáveis no 

caso de apreensão de crianças e adolescentes e e) formação dos 

agentes de segurança pública sobre direitos de crianças e adoles-

centes. 

Após discussão, as propostas foram aprovadas, o que fez 

surgir no texto da Constituição do Estado do Pará de 1989, a 

inscrição da proteção a crianças e adolescentes, originariamente 

no Capítulo VII -  “Da família, da criança, do adolescente e do 

idoso”, da seguinte forma: 
Art. 296. É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a 
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efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimenta-

ção, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig-

nidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e co-

munitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negli-

gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

Por força da Emenda Constitucional nº 54, de 03 de se-

tembro de 2013, publicada no DOE Nº 32.483, de 18/09/2013, o 

título do Capítulo VII da Constituição Estadual passou a deno-

minar-se “Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do 

idoso”, que inseriu nos dispositivos relativos a crianças e ado-

lescentes a pessoa jovem e idosa como alvo de proteção e preo-

cupação, pelo que  o art. 296 ficou com a seguinte redação: 
Art. 296. É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-

rar à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cul-

tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência fa-

miliar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão. 

Os seis primeiros parágrafos do art. 296 são originários, 

e também sofreram modificação pela Emenda constitucional 

acima mencionada. De modo geral, eles abordam: a) a proteção 

à vida por meio de política social pública que resguarde o nasci-

mento e o desenvolvimento digno; b)  a garantia da proteção es-

pecial, com oportunidades e facilidades que facultem a crianças 

e adolescentes o desenvolvimento integral em condições de li-

berdade e dignidade; c) a garantia da prioridade em receber so-

corro em qualquer circunstância e a preferência no atendimento 

por órgãos públicos; d) a dotação orçamentária privilegiada aos 

setores relacionados à infância e juventude; e) deveres do Poder 

Público acerca da estimulação de criação de associações civis de 

defesa de direitos, priorização de financiamento de programas 

institucionais de atendimento, inclusive em casos de risco pes-

soal e social, bem como a instituição do sistema de creches e 

pré-escolas; f) a comunicação imediata e urgente, pela 
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autoridade competente, da apreensão de crianças ou adolescen-

tes aos pais ou responsáveis. 

Em 26 de junho de 1996 foi publicada a Emenda Consti-

tucional nº 05, que inseriu o parágrafo 7º no art. 296, o qual de-

terminada o dever do Estado em prevenir a dependência de dro-

gas, bem como de prestar atendimento a crianças e adolescentes 

dependentes. 

Com a Emenda Constitucional nº 54, de 2013, o pará-

grafo acima sofreu alteração para prever o dever do Estado de 

agir também em relação ao jovem e ao idoso, bem como foi in-

serido o parágrafo 8º no art. 296 da Constituição Estadual, o qual 

determina a proteção, pelo Estado, dos direitos econômicos, so-

ciais e culturais dos jovens e idosos, mediante políticas públicas 

específicas. 

Outro dispositivo originário que merece apreciação é o 

art. 297, o qual garante a todas as entidades de defesa de direitos 

de crianças e adolescentes o livre acesso, inclusive a dados e in-

formação, às instituições ou locais para onde os mesmos forem 

encaminhados pelos órgãos judiciários, de assistência social, de 

segurança pública. 

Em seu art. 298, a Constituição do Estado do Pará prevê 

a existência do conselho específico para assuntos da criança e do 

adolescente, com competência de supervisionar a política de 

atendimento à infância e juventude, composto paritariamente 

por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. Este 

dispositivo originariamente previa a composição majoritária por 

organizações da sociedade civil, e sofreu alteração pela Emenda 

Constitucional nº 15, de 03 de agosto de 1999.  

Assim, é possível observar que a Constituição do Estado 

do Pará encontra-se alinhada com a Constituição brasileira de 

1988 acerca das previsões de proteção integral e prioridade ab-

soluta a crianças e adolescentes, construções que igualmente são 

frutos de propostas populares que foram abraçadas pelos parla-

mentares constituintes. 
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A vanguarda do constituinte decorrente do Pará é notó-

ria: apenas estados como Amapá (arts. 304-309), Amazonas 

(arts. 242-248), Ceará (arts. 272-287), Espírito Santo (arts. 198-

204) e Paraná (arts. 214-225) apresentam constituições de tutela 

sistemática dos direitos de crianças e adolescentes tão bem deli-

neadas no campo de ação estatal como aquelas que se encontram 

do texto constitucional paraense, prevalecendo a regra da mera 

reprodução por simetria com a normativa federal ou o puro e 

simples esquecimento dos demais entes federativos.  

Chama atenção, no entanto, a confusão entre direitos da 

mulher e direitos reprodutivos e de planejamento familiar no 

corpo dos capítulos destinados à proteção da infância e juven-

tude, algo que não parece estar contido na razão de ser da norma 

de proteção prioritária7.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo, pudemos observar que a constru-

ção do atual Direito da Criança e do Adolescente é fruto de um 

giro paradigmático na racionalidade internacional acerca da con-

dição da pessoa em desenvolvimento biopsicossocial, que fez 

mudar concepções e legislações acerca das pessoas com menos 

de 18 anos. 

Tais mudanças atingiram as discussões políticas dos Es-

tados Nação, que produziram a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (ONU, 1989), sendo este o documento mais ratificado 

na história da Organização das Nações Unidas. 

Influenciado pelas discussões internacionais, o Brasil re-

modelou normativamente seu tratamento à infância e juventude, 

 
7 Exemplo ilustrativo é o art. 199, parágrafo único da Constituição do Estado do Es-
pírito Santo, presente do Capítulo IV – Da Família, da criança, do adolescente, do 
jovem, do idoso e da pessoa com deficiência: “São inaceitáveis, por atentarem contra 
a vida humana, o aborto diretamente provocado, o genocídio, o suicídio, a eutanásia, 
a tortura e a violência física, psicológica ou moral que venham a atingir a dignidade e 
a integridade da pessoa humana”.  
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abandonando a figura do menor objeto de intervenção estatal 

para construir a criança e o adolescente como sujeito de direitos, 

reposicionando a questão com a promulgação da Constituição 

Brasileira de 1988 e, posteriormente, com a promulgação do Es-

tatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).  

Em decorrência das previsões da Constituição Brasileira, 

os Estados tiveram a oportunidade de elaborarem novas Consti-

tuições, e o Estado do Pará demonstrou possuir um olhar avan-

çado para o tempo, demonstrado por ser a Constituição paraense 

a primeira normativa brasileira pós-1988 a garantir prioridade 

no socorro e proteção a crianças e adolescentes, além de prefe-

rência no atendimento público, sob qualquer hipótese e circuns-

tância. 

A legislação federal só passou a comportar tais direitos 

nos anos subsequentes: o Estatuto da Criança e do Adolescente 

comportou o direito de atendimento prioritário no art. 4º, § 

único, a, b, c e d à crianças e adolescentes; a lei nº 10.048/00 

assentou no art. 1º que “as pessoas com deficiência, os idosos 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, 

as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão 

atendimento prioritário”, porém, no caso de pessoas idosas, foi 

a Lei nº 10.741/03 a dispor de maneira específica a suas neces-

sidades, o Estatuto do Idoso instituiu as prioridades no art. 3º, § 

1º, alíneas I a IX.  

Até hoje, o estado do Pará é o único que apresenta nor-

mativa que confere ao jovem prioridade “de receber proteção e 

socorro, em qualquer circunstância, e preferência no atendi-

mento por órgão público de qualquer Poder” (art. 296, § 3º da 

Constituição estadual). O Estatuto da Juventude, no plano fede-

ral, instituído pela Lei nº 12.852/13, não confere tal prerrogativa.  

Do estudo da constituição paraense, chama atenção a 

preocupação do constituinte decorrente de detalhar a participa-

ção poder público na promoção e proteção à criança e ao adoles-

cente, por meio de medidas que contam com participação da 
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sociedade civil organizada, e mandamentos de alocação priori-

tária de recursos da unidade federativa ao custeios de políticas 

destinadas ao público infanto-juvenil, sempre com a colaboração 

direta da fiscalização com representatividade popular. (296, § 5º 

concomitantemente com o art. 298, I, II, III, IV e V)  

Com forte apego democrático, instituiu um sistema bas-

tante peculiar de circularidade de controle em torno das políticas 

destinadas à crianças e adolescentes, sempre contando com o 

braço da sociedade civil organizada em associações ou pessoas 

de conhecimento técnico especializado na fiscalização e ajuste 

dos programas desempenhados pela autoridade pública, além de 

impor primazia orçamentária e participação popular nos cami-

nhos da alocação dos recursos públicos existentes, algo sem 

equiparação no tempo de sua promulgação e somente asseme-

lhado a modelos de orçamento participativos a nível municipal, 

ou seja, sem precedentes a título federal. Portanto, é possível 

concluir que a Constituição do Estado do Pará é aquela que mais 

e melhor se preocupou em adaptar a normativa internacional e 

federal às particularidades da região norte do país. 

Assim, é possível observar que a Constituição do Estado 

do Pará encontra-se alinhada com a Constituição brasileira de 

1988 acerca das previsões de proteção integral e prioridade ab-

soluta a crianças e adolescentes, construções que igualmente são 

frutos de propostas populares que foram abraçadas pelos parla-

mentares constituintes. 
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