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Resumo: As crianças e os adolescentes são seres humanos dota-
dos de direitos, inclusive com direito à liberdade que compre-
ende, também, sua locomoção dentro e fora do território nacio-
nal. Destarte, no ano de 2019, a Lei nº 13.812, de 16 de março 
de 2019 modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente no 
que toca à autorização para viajar. Outrossim, o Conselho Naci-
onal de Justiça – CNJ, também com base nessa mesma lei, assim 
como outras normas, editou a Resolução nº 295 de 13 de setem-
bro de 2019, “unificando” as ideias e procedimentos sobre o 
tema. Nesse sentido, por meio de pesquisa exploratória, biblio-
gráfica e qualitativa, com fontes em arquivos de documentos pú-
blicos, e inferência para análise dos dados, o presente trabalho 
teve como objetivo apresentar os avanços trazidos pelo legisla-
dor pátrio e hodierno, assim como pelas informações contidas na 
resolução do CNJ. Por fim, foi possível concluir que a mudança 
legal e a unificação dos requisitos pelo CNJ, contribui para uma 
melhor eficácia da doutrina da proteção integral. 
 
Palavras-Chave: Autorização. Viagem. Liberdade. Crianças. 
Adolescentes. 
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ADOLESCENTS IN BRAZIL VERSUS AUTHORIZATION 
TO TRAVEL INSIDE AND OUTSIDE THE NATIONAL 
TERRITORY 
 
Abstract: Children and adolescents are human beings with 
rights, including the right to freedom, which also includes their 
movement within and outside the national territory. Thus, in 
2019, Law No. 13,812 of March 16, 2019 amended the Statute 
of the Child and the Adolescent regarding the authorization to 
travel. Furthermore, the National Council of Justice - CNJ, also 
based on this same law, as well as other norms, issued Resolu-
tion No. 295 of September 13, 2019, “unifying” the ideas and 
procedures on the subject. In this sense, through exploratory, 
bibliographical and qualitative research, with sources in public 
document archives, and inference for data analysis, the present 
work aimed to present the advances brought by the homeland 
legislator, as well as the information contained in CNJ resolu-
tion. Finally, it was concluded that legal change and the unifica-
tion of requirements by the CNJ contributes to a better effective-
ness of the doctrine of integral protection. 
 
Keywords: Authorization. Trip. Freedom. Children. Teens. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O direito à liberdade parece abranger quase tudo o que é garan-
tido pela Constituição e pelo ordenamento jurídico infracons-
titucional aos titulares de direitos fundamentais em geral 
(MARTINS, 2012, p. 47) 

 
om as palavras de Martins (2012) à epígrafe, não 
se pode demudar que as crianças e adolescentes, 
atualmente, gozam de diversificados direitos que 
lhes foram outorgados, seja pela Constituição Fe-
deral de 1988, em seu artigo 227, seja em função 
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de legislações esparsas e específicas, como é o caso, por exem-
plo, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, comumente conhe-
cida no meio social e jurídico, como ECA. Assim, dita o artigo 
4º desta norma (BRASIL, 1990) que a criança e ao adolescente 
têm, entre outros, o direito à liberdade. 

Não empaca por aí, visto que na mesma lei, mais preci-
samente em seu artigo 16 há a compreensão de quais aspectos 
estão relacionados ao direito à liberdade, este garantido às crian-
ças e adolescentes de nosso país, pelo que vigora no ECA. Des-
tarte, dos sete incisos que compõem o aludido dispositivo legal, 
nos interessa o inciso primeiro, pois aduz que eles – crianças e 
adolescentes – têm direito de ir, vir e estar nos logradouros pú-
blicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais 
(BRASIL, 1990). 

Assim sendo, um dos recortes que faremos dentro desse 
dispositivo, para os objetivos aqui perseguidos, está relacionado 
aos verbos “ir” e “vir”, mormente na expressão “ressalvadas as 
restrições legais”; e vamos explicar os motivos no decorrer desse 
trabalho. Inicialmente, fiquemos com o seguinte questiona-
mento: se é direito (à liberdade) das crianças e adolescentes po-
derem “ir” e “vir”, qual o sentido lógico-jurídico de sua restrição 
ao término do artigo que outorga essas garantias para esses su-
jeitos de direitos?. Pois bem! A discussão, destarte, torna-se pro-
eminente na contemporaneidade. 

Vamos seguir... Os verbos citados indicam que as crian-
ças e adolescentes podem ir para algum lugar e, se vão, compre-
endemos que voltam; pelo menos é o sentido que se tem. No 
entanto, é de se questionar se essas duas ações, representadas 
pelos verbos no infinitivo, se referem, apenas, aos logradouros 
públicos e espaços comunitários ou podemos compreender de 
maneira latu sensu: abrangente. Assim, preferimos entender que 
seja essa segunda opção, pois vai dialogar com a temática aqui 
aventada. 

Dito isso, a gente não pode deslembrar que essas ações – 
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que representam direito para crianças e adolescentes – não são 
tão fáceis de compreensão; mesmo que amplas, como sugerimos 
outrora – uma vez que esses sujeitos de direitos, geralmente, es-
tão sempre acompanhados de adultos para realizarem atividades 
diárias, como por exemplo, ir e voltar da escola, ir e voltar do 
cinema, ir e voltar da praça, ir e voltar da casa dos avós, ir e 
voltar do hospital quando estão doentes... viajar.  

Sobre essa ação – viajar –, uma das questões mais con-
temporâneas, para não dizer totalmente atual no mundo jurídico, 
mormente no que diz respeito ao campo científico-doutrinário 
do direito da infância e da juventude, na República Federativa 
do Brasil, é a coeva legislação promulgada pelo atual Presidente 
ao décimo sexto dia do mês de março do ano corrente (2019). 
Assim, mudou-se, por completo, o entendimento e a efetividade 
dos textos normativos alterados; requerendo tamanha atenção de 
todos que, diuturnamente, aplicam a doutrina da proteção inte-
gral à criança e ao adolescente no país. 

Nesse sentido, a Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, 
instituindo a Política Nacional de Busca de Pessoas Desapareci-
das e criando o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, al-
tera o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais precisamente 
o seu artigo 83, bem como as alíneas “a” e “b” do parágrafo pri-
meiro do citado dispositivo legal que tinha redação original, sem 
alteração formal, há mais de vinte e nove anos, desde a promul-
gação do ECA, aqui no Brasil, bem no início da década de no-
venta.  

Assim, há regra geral e exceções; e nós vamos perfilhá-
las mais adiante. No entanto, antes disso, torna-se protuberante 
– mormente salutar – discursar sobre o direito que as crianças e 
adolescentes têm de ir e vir, desde a entrada em vigor da nossa 
Constituição Federal de 1988, mais também sobre a liberdade 
que está estampada em múltiplas normas legais que tratam do 
tema, assim como na doutrina, principalmente na jurisprudência. 
É hora do diálogo...! Viajemos por ele...! 
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2. VIAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 
Essa é uma pesquisa exploratória, bibliográfica e quali-

tativa (MINAYO, 2016), com fontes em documentos públicos 
(LAKATOS, 2019). O objetivo geral aqui almejado esteve li-
gado em apresentar os avanços trazidos pelo legislador pátrio e 
hodierno, por intermédio da edição da Lei nº 13.812, de 16 de 
março de 2019, assim como pelo Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, ao publicar, com base nesta norma legal em comento, a 
Resolução nº 295 de 13 de setembro de 2019 que dispõe sobre 
autorização de viagem nacional para crianças e adolescentes.  

A justificativa dessa demanda científica está atrelada ao 
fato de que a autorização, judicial ou não, para locomoção de 
crianças e adolescentes dentro do território nacional e sua saída 
ao exterior, é assunto de vultuosa relevância social, que merece 
atenção por parte de toda sociedade, motivo pelo qual, demandas 
dessa natureza devem ser incentivadas e disseminadas. Ade-
mais, a inferência (LAKATOS, 2019; MINAYO, 2016) foi em-
pregada na análise dos dados.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 LIBERDADE DE IR E VIR: DIREITO DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES  

 
O direito das crianças e adolescentes de locomoção – ir 

e vir – dentro do território nacional, quiçá saindo da base geo-
gráfica do nosso país, não é um assunto tão simplório, mas que 
precisa ser disseminado e compreendido por todos que, diutur-
namente, aplicam ou tentam aplicar a doutrina da proteção inte-
gral cunhada na Lei nº 8.069/1990, ou seja, do ECA, como afir-
mamos outrora. 
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3.1.1 O QUE DIZ A LEI? 
 
A nossa Lei Maior, intitulada de Constituição Democrá-

tica, preconiza no título II, capítulo I, uma série de direitos e de-
veres individuais e coletivos dos cidadãos brasileiros. Dentre 
eles, está a liberdade de locomoção como direito estampado no 
artigo 5º, inciso XV, ou seja, é livre a locomoção no território 
nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens (BRA-
SIL, 1988). 

Além da locomoção, estampada no dispositivo outrora 
citado, podemos aduzir que a nossa Constituição Federal hodi-
erna garante às crianças e adolescentes o direito à liberdade, con-
forme preceitua o artigo 227. Nesse contexto, essa garantia está 
para ser assegurada por uma tríade – família, sociedade e Estado 
– que são as instituições a que o dispositivo legal faz menção. 
Assim, de acordo com o artigo 227 (BRASIL, 1988), é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adoles-
cente [...], com absoluta prioridade, entre outros, o direito à li-
berdade. 

Dentro dessa assertiva e tomando o direito à liberdade, 
como direito de locomoção das crianças e adolescentes no terri-
tório nacional brasileiro, ainda que em tempo de paz, há uma 
outra norma específica que outorga tais garantias; essa norma é 
o Estatuto da Criança e do Adolescente que, em seu artigo 4º 
(BRASIL, 1990) aduz, assim como o artigo 227 da Constituição 
Federal de 1988, que as crianças e adolescentes têm direito à 
liberdade. 

Não para por aí, visto que no ECA, mais precisamente 
em seu artigo 16, há o entendimento de quais aspectos estão re-
lacionados ao direito à liberdade, este garantido às crianças e 
adolescentes de nosso país. Destarte, dos sete incisos que com-
põem o aludido dispositivo legal, nos interessa o inciso primeiro, 
pois aduz que eles – crianças e adolescentes – têm direito de ir, 
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vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, res-
salvadas as restrições legais (BRASIL, 1990). 

Ademais, considerando o ECA, em seu artigo 3º que 
aduz para o fato de toda criança e adolescente gozarem de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (BRASIL, 
1990), é salutar, também, nesta análise de cognição aqui disse-
minada, apresentar a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. Nesse sentido, o artigo 3º (ONU, 1948), confirma que todo 
ser humano tem direito à liberdade. De todo modo, a mesma 
Norma legal acima aludida faz menção, em seu artigo 13, para o 
fato de que “todo ser humano tem direito à liberdade de locomo-
ção e residência dentro das fronteiras de cada Estado” (ONU, 
1948). 

 
3.1.2 COMO PENSA A DOUTRINA? 

 
Partindo de um pressuposto dilatado acerca do direito 

constitucional à liberdade, garantidos a todos os cidadãos que 
aqui residem, é salutar que compreendamos o fato de que “a li-
berdade importa nos membros da sociedade agirem segundo os 
limites estabelecidos pela lei. Não existe liberdade fora da lei. 
No Estado em que tudo é permitido, o mais forte oprime o mais 
fraco” (SIQUEIRA JR., 2016, p. 210).  

De todo modo, é de se pensar que, mesmo tendo direito 
à liberdade, mormente como direito fundamental estampado em 
Lei Maior do nosso Estado, os cidadãos brasileiros não usufruem 
de maneira totalmente ao seu livre arbítrio, visto que precisam 
atentar para o que determina a lei, ou seja, nos dizeres de Si-
queira Jr. (2016, p. 210), “a limitação da liberdade, que é a pró-
pria possibilidade de ação, encontra seu limite na lei”. 

Ademais, e nessa mesma rota de pensamento de Siqueira 
Jr. (2016), devemos pensar também a partir do que dissemina 
Martins (2012, p. 47), visto que, “com efeito, o direito à liber-
dade parece abranger quase tudo o que é garantido pela 
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Constituição e pelo ordenamento jurídico infraconstitucional aos 
titulares de direitos fundamentais em geral”. Assim, esses titula-
res – no nosso caso – são as crianças e adolescentes. 

Outrossim, uma das questões que está amparada pela 
Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, 
conforme vimos alhures, diz respeito ao direito de liberdade de 
locomoção em tempos de paz, dentro do território nacional, ou 
seja, dentro da base física a que se situa esse Estado Democrático 
de Direito, denominado popularmente de Brasil. Assim,  

A Constituição instituiu a liberdade de locomoção dentro do 
território nacional em tempo de paz, consagrando à pessoa fí-
sica o livre ato de andar ou se transportar de um lugar para o 
outro. Conferiu a possibilidade de a pessoa ir, vir, permanecer 
e ficar com os seus bens. Nos termos da Constituição, a prote-
ção alcança qualquer pessoa” (VASCONCELOS, 2019, p. 
171-172). 

Nesta mesma linha de pensamento de Vasconcelos 
(2019), Tavares (2019, p. 524) aduz que “a liberdade de loco-
moção engloba a possibilidade de ir, vir e ficar no território na-
cional, ou deste sair e entrar”. Ademais, ainda sobre esse doutri-
nador, há a ideia de que isso possa significar “a liberdade de des-
locamento interno, no âmbito geográfico nacional, a possibili-
dade de fixar residência e, ainda, de se deslocar livremente atra-
vés das fronteiras nacionais” (TAVARES, 2019, p. 524). 

A bem do conceito do descolamento interno livre, se-
gundo Bulos (2018, p. 751) “locomover significa andar, sair, 
passear, transitar, parar, ir, vir, ficar, estacionar, correr. Numa 
acepção ampla, é o mesmo que circular”. Sobre essa questão, 
Moraes (2019, p. 155) vai dizer que  “a liberdade de locomoção 
engloba quatro situações: direito de acesso e ingresso no territó-
rio nacional; direito de saída do território nacional; direito de 
permanência no território nacional e o direito de deslocamento 
dentro do território nacional” (MORAES, 2019, p. 155). 

Nessa direção de Moraes (2019) – para quem o direito à 
liberdade abrangeria quatro situações – pretendemos dialogar 
acerca de duas delas: direito de saída do território nacional e 
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direito de descolamento dentro do território nacional para as cri-
anças e adolescentes como direito fundante do que determina a 
doutrina da proteção integral estampada em todo texto norma-
tivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assim, é de ressaltar o seguinte, visto que, o artigo 5º, 
inciso XV da Constituição Federal de 1988, “trata-se, porém, de 
norma constitucional de eficácia contida, cuja lei ordinária pode 
delimitar a amplitude, por meio de requisitos de forma e fundo, 
nunca, obviamente, de previsões arbitrárias” (MORAES, 2019, 
p. 156).  

Na veridicidade, segundo Motta (2019, p. 218) esse di-
reito à liberdade de locomoção “não se trata de um direito abso-
luto, como a própria norma ressalta, sendo passível de exercício 
em termos amplos somente em tempo de paz, assim compreen-
dida a situação de normalidade democrática e institucional”. De 
todo modo, “poderá o legislador ordinário estabelecer restrições 
referentes a ingresso, saída, circulação interna de pessoas e pa-
trimônio” (MORAES, 2019, p. 156). 

Destarte, caminhando nos dizeres do Ministro do Su-
premo Tribunal Federal – Alexandre de Moraes –, assim como 
nos demais doutrinadores citados à epígrafe no texto, é preciso 
aduzir que a Lei nº 8.069/1990, tendo recebido modificações em 
alguns de seus dispositivos – e mesmo com a ideia de que “o 
direito de locomoção, [é um] direito fundamental de primeira 
geração, [e] abrange as liberdades de ir, vir e ficar” (MOTTA, 
2019, p. 218) – limitou essa amplitude, ao teor do que se discu-
tirá mais adiante. 

Antes disso, é necessário aduzir que, ao teor dos pensa-
mentos do doutrinador Nucci (2018, p. 58), “ao conceituar o di-
reito à liberdade, concentrando-se na liberdade de locomoção, 
pelo menos, o legislador foi feliz ao estabelecer o direito de ir, 
vir e estar – diversamente de outras leis, que somente veem o 
direito de ir e vir”. Assim, o ECA em seu artigo 16, inciso I, nos 
dizeres de Nucci (2018) bem representa os ideias de felicidade 
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que o legislador pôs como direito às crianças e adolescentes. 
Ademais, ainda conforme o doutrinador citado, o direito 

em comento é “torneado pelos espaços públicos, respeitadas as 
restrições legais, que são concernentes ao interesse do próprio 
infante ou jovem. Ilustrando, viver na rua, para uma criança, não 
é direito de locomoção, mas situação nitidamente indevida” 
(NUCCI, 2018, p. 58). Seguindo essa linha de raciocínio, assim 
pensamos, um outro teórico nos chama atenção por conta de seus 
fundamentos sobre essa temática. Vejamos. 

o legislador, ao tratar do direito à liberdade (art. 16), quis refe-
rir-se às liberdades, ou seja, às formas de liberdade que com-
preendem vários aspectos, dentre eles o direito de ir, vir e estar 
nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas 
as restrições legais, bem como de participar na vida política, na 
forma da lei (ROSSATO, 2019, p. 126). 

Diante desse contexto de argumentação, a doutrina, ao 
teor do que colacionamos acima com os entendimentos de Mar-
tins (2012), Moraes (2019), Motta (2019), Nucci (2018), Ros-
sato (2019), Siqueira Jr. (2016), Tavares (2019) e Vasconcelos 
(2019), tem contribuído para o aclaramento da questão – direito 
à liberdade – como um direito que precisa ser efetivado diutur-
namente a todos os sujeitos de direitos de nosso Estado, mor-
mente às crianças e adolescentes. 

 
3.1.3 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

 
O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimento 

de que “não pode o judiciário assenhorar-se das prerrogativas do 
legislativo, criando novas formas inibidoras ao direito de ir e vir, 
sem a devida fundamentação e forma prescrita em lei”. (RHC 
1.944/SP, Rel. Ministro Pedro Acioli, Sexta Turma, julgado em 
09/06/1992, DJ 24/08/1992, p. 13001). Em que pese essa deci-
são tenha completado mais de 17 anos desde seu julgado, ela é 
fundamental para nossa discussão, pois toca numa questão basi-
lar: o direito à liberdade não pode ser inibido sem que tenha 
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fundamentação e prescrição em lei. 
Por exemplo, quando o artigo 16, inciso I do ECA aduz 

que toda criança e adolescente do nosso país tem direito à liber-
dade e esse, por sua vez, compreende o direito de ir, vir e estar 
nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais (BRASIL, 1990) acaba por traduzir o que, na 
nossa inferência, retratou o julgado do Superior Tribunal de Jus-
tiça acima aludido. 

Ademais, no tocante à nossa jurisprudência maior, ou 
seja, dos tribunais de ampla escala, como STJ, grande discussão 
hodierna pairou sobre o julgamento em 08 de agosto de 2019, 
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade – ADI, nº 3446, movida pelo 
Partido Social Liberal – PSL em 29 de março de 2005. Referida 
ação, requeria, entre outros pedidos, que o artigo 16, inciso I do 
ECA, fosse declarado inconstitucional.  

Destarte, o STF, por meio de seu Pleno, julgou a de-
manda improcedente, visto  ser bastante “importante ressaltar 
que o direito em questão constitui cláusula pétrea, nos termos do 
art. 60, §4º, IV, da CF/88, não podendo ser sequer suprimido ou 
indevidamente restringido mediante proposta de emenda consti-
tucional” (BRASIL, 2019b). Ainda segundo o julgado, 

a cláusula de abertura do art. 5º, §2º, da CF/88 leva à conclusão 
que a norma do art. 16, I, do ECA está em consonância não só 
com os dispositivos constitucionais supra mencionados, mas 
também com o direito à liberdade e a proibição à discrimina-
ção, previstos nos arts. 1º e 2º da DUDH; a proibição contra 
interferências ilegítimas e arbitrárias na vida particular das cri-
anças, prevista no art. 16 da Convenção sobre Menores da 
ONU; a norma de proteção integral estabelecida no art. 19 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos; e as Regras Mí-
nimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de 
Menores (BRASIL, 2019b). 

De todo modo, o STF também tem o entendimento de ser 
“certo que a liberdade das crianças e adolescentes não é absoluta, 
admitindo restrições legalmente estabelecidas e compatíveis 
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com suas condições de pessoas em desenvolvimento, conforme 
a parte final do art. 16, I, do ECA” (BRASIL, 2019b). Dessa 
forma, de acordo com o julgado em comento, o STF decidiu pela 
não inconstitucionalidade no direito de liberdade – de ir e vir – 
previsto no art. 16, I, da Lei 8.069/1990, conforme queria o autor 
da ADI 3446/2005. 

Vê, pois, que o direito em questão é fundamental para o 
desenvolvimento das crianças e adolescentes, como direito fun-
damental, inclusive previsto na Constituição Federal da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988, assim como no ECA e, ao 
teor do que dispõe a doutrina da proteção integral, inclusive pelo 
entendimento doutrinário (NUCCI, 2018; ROSSATO, 2019) e 
jurisprudencial (BRASIL, 1992; BRASIL, 2019b), é passível de 
uma mitigação, mas sem arbitrariedades. 

Destarte, uma dessas mitigações, conforme se verá a se-
guir, é a possibilidade de, hodiernamente, ao teor do que prevê 
a Lei nº 13.812 de 16 de março de 2019, apenas crianças e ado-
lescentes com menos de 16 (dezesseis) anos não poderem viajar 
para fora de sua comarca, desacompanhados dos pais ou respon-
sáveis sem expressa autorização judicial (BRASIL, 2019a). 
Nesse sentido, a mitigação se deu no próprio dispositivo que 
aduz ser direito das crianças e adolescentes, o direito à liberdade.  

 
4. AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR: NOVA REGRA DA LEI 
Nº 13.812/2019 E DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACI-
ONAL DE JUSTIÇA Nº 295/2019 

  
Segundo Rossato (2019, p. 303) “é possível que o legis-

lador faça restrições à própria locomoção de crianças e adoles-
centes, podendo, em determinados casos, ser exigido que tal 
ocorra em companhia de seus pais, ou mesmo de terceiros”.  O 
autor ainda aduz que, “em outros casos, porém, essa locomoção 
poderá exigir não a autorização dos responsáveis, mas da auto-
ridade judiciária” (ROSSATO, 2019, p. 303). 
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O autor ainda alega que “infelizmente a redação dos arts. 
83 a 85 do Estatuto é truncada e pouco elucidativa, o que dá 
margem a confusões interpretativas, prejudicando a nobre inten-
ção legislativa de disciplinar as viagens de crianças e adolescen-
tes” (ROSSATO, 2019, p. 303). 

 
4.1 VIAGENS DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

 
O ano de 2019 é um ano marcado por grandes mudanças 

legislativas e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, a 
Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, também recebeu modifica-
ções e inclusões em diversos de seus dispositivos legais. Assim, 
com a entrada em vigor, em 16 de março de 2019, da Lei nº 
13.812, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas De-
saparecidas, criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desapareci-
das, modificou o ECA em seu artigo 83 que aduz sobre autori-
zação para crianças e adolescentes poderem viajar. 

Antes de mais nada, é preciso apresentar a redação pre-
térita do artigo 83 do ECA, que estava em vigência desde sua 
publicação no ano de 1990, ou seja, essa alteração no ano de 
2019 quase trinta anos após, é a primeira modificação no dispo-
sitivo em comento. Assim, rezava a antiga redação do artigo 83 
do ECA, que nenhuma criança poderia viajar para fora da co-
marca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, 
sem expressa autorização judicial (BRASIL, 1990). Criança, 
para o entendimento do ECA, em seu artigo 2º, é aquele ser hu-
mano com até 12 (doze) anos de idade incompletos (BRASIL, 
1990). O gráfico 1 abaixo representa o texto antigo e atual, ve-
jamos. 
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Destarte, com a entrada em vigor da Lei nº 13.812 de 16 

de março de 2019, foi dada novel redação jurídica ao artigo 83 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, hodier-
namente, “nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezes-
seis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desa-
companhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autori-
zação judicial” (BRASIL, 2019a). Percebe-se que, preterita-
mente, apenas crianças não poderiam viajar nas condições des-
critas pelo artigo 83 do ECA e isso dava discricionariedade e 
direito amplo aos adolescentes, ou seja, aqueles seres humanos 
que possuem idade dos doze anos e antes de atingir a maioridade 
com 18 anos.  

Atualmente, além das crianças, essa expressa autoriza-
ção judicial para viajar desacompanhada de seus pais ou respon-
sáveis, foi estendida até antes dos dezesseis anos de idade, ou 
seja, abrange, contemporaneamente, uma “parcela” dos que são 
considerados adolescentes. Porventura, antes, os adolescentes de 
quaisquer idades, ao teor do que preceituava o ECA, poderiam 
viajar; a restrição, ressalte-se, era para crianças.  

Em sua argumentação no tocante ao citado artigo, o dou-
trinador Nucci (2018, p. 310), aduz(ia) que “este Estatuto disci-
plina apenas a possibilidade de viagem para fora da Comarca de 
residência no tocante a crianças, excluindo os adolescentes”. Se-
gue o mesmo autor, em seu livro do ano de 2018, ou seja, ante-
rior a publicação da lei que modifica o ECA em seu artigo 83, 
aduzindo que 

parece-nos demasiado liberal que maiores de 12 anos possam 
transitar livremente em todo o território nacional, sem autori-
zação dos pais ou responsável. Fugas de casa ou a prática da 
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prostituição podem ser produto dessa liberdade. Entretanto, os 
menores de 12 anos dependem de autorização judicial para vi-
ajar para fora de sua cidade sem os pais ou responsável 
(NUCCI, 2018, p, 310). 

Ademais, em que pese o argumento citado acima, inclu-
sive sobre o que propõe Rossato (2019) em seu texto, tais dizeres 
foram antes da publicação da lei que modifica o ECA. Nesse 
sentido, Rossato (2019, p. 303) também prescrevia em sua dou-
trina que “em regra, o adolescente poderá viajar sozinho e livre-
mente por todo o território nacional, sendo desnecessária qual-
quer autorização”.  Assim, a referida e novel lei de 2019, tam-
bém fez modificações em duas alíneas do parágrafo primeiro do 
artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais sejam, 
alíneas “a” e “b”. Destarte, o quadro 2 adiante representa as mo-
dificações. 

 
Sobre as possibilidades de não exigência de autorização, 

ao teor do que prevê o §1º do artigo 83 do ECA, segundo Nucci 
(2018, p. 310) “a primeira hipótese não traz novidade, pois as 
cidades vizinhas, geralmente, possuem transporte coletivo co-
mum, vale dizer, não há necessidade de exigência de documen-
tação”. O autor ainda aduz que, no tocante ao segundo requisito 
constante na alínea “b” do dispositivo em comento, é preciso que 
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“ a prova do parentesco deve ser feita antes da viagem e medi-
ante a apresentação de documentos originais” (NUCCI, 2018, p. 
310). 

Nesse sentido, os documentos devem ser tanto daquele 
que estiver acompanhando a criança e, agora pela nova lei de 
2019, também o adolescente menor de dezesseis anos, como os 
documentos desses. Aliás, sobre essa demanda de comprovação 
de documentos acerca o parentesco, o mencionado jurista (2018, 
p. 312) ainda aduz que “não cabe alegar, depois do transporte, 
que há autorização. É preciso comprovar ter sido checada a do-
cumentação em momento anterior”. 

Inclusive, não é demasiado aduzir acerca da inobservân-
cia dos artigos que tratam do transporte de crianças e adolescen-
tes, visto que é considerado infração administrativa ao teor do 
artigo 251 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejamos. 
“Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com 
inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei: Pena - 
multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência” (BRASIL, 1990). 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Re-
curso Especial nº 649467, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, 
por intermédio da Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em 
06/12/2005, preleciona que “a conduta tida por infracional con-
siste na permissão de que a criança2 viaje em desacordo com a 
lei e aperfeiçoa-se no momento do transporte, sendo totalmente 
desinfluente a produção de qualquer prova posterior, o que não 
fará desaparecer o ilícito” (BRASIL, 2005). Um outro julgado, 
também do STJ, antes da entrada em vigor da lei hodierna, da 
mesma turma, mas do Ministro Castro Meira, também aduz so-
bre essa questão. Vejamos. 

(...) 2. A empresa de ônibus que transporta criança acompa-
nhada de ascendente sem a prova documental do parentesco - 

 
2 O julgamento é anterior a publicação da Lei nº 13.812 de 16 de março de 2019 que 
modificou o artigo 83 e seu parágrafo §1º, motivo pelo qual apenas consta o termo 
criança, conforme previa a antiga redação do texto legal. 
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ainda que comprovado o vínculo materno após o desembarque 
ou na instrução do processo -, comete o ilícito administrativo 
previsto no art. 251 do ECA. 3. O fato típico aí descrito con-
suma-se no momento do transporte da criança, por qualquer 
meio, sem observar as prescrições dos arts. 83, 84 e 85 do ECA. 
É irrelevante se, em momento posterior ao transporte, se veri-
fica que o menor de 12 anos estava realmente acompanhado 
de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau. 4. As 
normas encartadas nos arts. 83, 84, 85 e 251 da Lei n.º 8.069/90 
têm finalidade muito mais pedagógica do que repressiva. Não 
encerram um fim em si mesmas. Objetivam, sobretudo, evitar 
o transporte irregular de crianças e, assim, conter o tráfico, 
seqüestro e outros crimes perpetrados em desfavor desses me-
nores. Daí, porque, na espécie, a comprovação posterior da 
maternidade não elide o descumprimento das normas proteti-
vas. 6. Recurso especial improvido. (REsp 568.807/RJ, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/05/2006, DJ 17/05/2006, p. 115). (grifos). 

No mesmo entendimento jurisprudencial acima, Rossato 
(2019, p. 303) aduz que “como maneira de prevenir a ocorrência 
de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, 
o legislador poderá impor certas condições para que esse deslo-
camento se efetive”.  Ainda segue o jurista alegando que “por 
esse motivo, os arts. 83 a 85 tratam dos casos em que haja ne-
cessidade de autorização expedida pelo Juiz da Vara da Infância 
e da Juventude” (ROSSATO, 2019, p. 303). 

Não podemos olvidar, nem tão somente, citar como 
exemplo, os transportes terrestres, visto que, segundo o artigo 
16, §3º da Resolução nº 400 do Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, de 13 de dezembro de 2016, “o passageiro menor 
de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo 
doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nasci-
mento, observados os requisitos constantes da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990” (ANAC, 2016). 

Ademais, o §1º, alínea “b” do artigo 83 do ECA aduz da 
inexistência de autorização para viajar desde que a criança ou o 
adolescente menor de dezesseis anos de idade esteja 
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acompanhado de (1) ascendente ou (2) esteja acompanhado de 
colateral maior de idade até o terceiro grau, desde que compro-
vado, por documentos, o referido grau de parentesco (BRASIL, 
1990; BRASIL, 2019a). Segundo Gonçalves (2019, p. 548), “a 
linha reta é ascendente quando se sobe de determinada pessoa 
para os seus antepassados (do pai para o avô etc.). Toda pessoa, 
sob o prisma de sua ascendência, tem duas linhas de parentesco: 
a linha paterna e a linha materna”.  

No que toca o parentesco colateral, até o terceiro grau, 
para que uma criança e adolescente menor de dezesseis possa 
viajar desacompanhados dos pais, mas com comprovação de do-
cumentos desse grau de parentesco, é salutar aduzir que “são pa-
rentes em linha colateral, transversal ou oblíqua as pessoas que 
provêm de um tronco comum, “sem descenderem uma da outra”. 
É o caso de irmãos, tios, sobrinhos e primos” (GONÇALVES, 
2019, p. 549). Segundo o civilista citado, “irmãos são colaterais 
em segundo grau. Tios e sobrinhos são colaterais em terceiro 
grau; primos, em quarto” (GONÇALVES, 2019, p. 549). 

Nesse contexto, para cumprir a determinação contida no 
§1º, alínea “b”, item 1, do artigo 83 do ECA, podem os irmãos, 
tios e sobrinhos, desde que maiores de idade, conforme preceitua 
a lei citada. Para quem não é da área jurídica, pode fazer uma 
certa confusão ao tentar compreender que um(a) sobrinho(a) seu 
venha a ser maior de idade, mas é possível, vejamos o exemplo. 
Imagine que você ainda não nasceu e seus pais (Joana e Júnior) 
passaram a constituir uma família cedo, com quinze anos de 
idade, pois tiveram um filho (João) que vai ser seu irmão. João, 
seu futuro irmão, com dezesseis anos de idade engravidou sua 
namorada e teve uma criança (Joaquina). Seus pais (Joana e Jú-
nior), ao completar dezesseis anos de casamento, resolveram ter 
mais um filho (Jean – que é você).  

Nesse contexto familiar, Joaquina, que é sua sobrinha, 
poderá viajar com você (Jean), nos termos do §1º, alínea “b”, 
item 1, do artigo 83 do Estatuto da Criança e Adolescente, tendo 
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em vista que é parente colateral de terceiro grau, ao teor do que 
preceitua Gonçalves (2019), caso seja maior de idade e com-
prove tal relação de parentesco por algum documento hábil para 
tanto, como Registro Geral – RG, por exemplo.  

No entanto, é de se ter em mente que, na interpretação do 
Estatuto da Criança e Adolescente, “levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os di-
reitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da 
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”, 
conforme preceitua o artigo 6º (BRASIL, 1990), para que não 
caiamos em anacronismos disfarçados de direitos e que possam 
violar a doutrina da proteção integral.  

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 
§2º do artigo 83 aduz que “a autoridade judiciária poderá, a pe-
dido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 
dois anos” para que uma criança ou adolescente menor de dezes-
seis anos de idade possa viajar, para fora da comarca onde reside, 
desacompanhados dos pais ou responsável. Destarte, o pedido 
pode ser feito perante um magistrado competente para tanto, 
numa Vara da Infância e da Juventude, com fundamento no ar-
tigo 83 do ECA, por exemplo.  

No entanto, em que pese tal regramento legal contido no 
ECA, apto a embasar um pedido de autorização para viagem de 
crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, pe-
rante um juízo da infância e da juventude, o Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ, considerando diversos fatores, tais como a en-
trada em vigor da própria Lei nº 13.812 de 16 de março de 2019, 
a sua Resolução CNJ nº 131/2011, a Lei nº 13.726/20183, entre 
outros, resolveu, em 13 de setembro de 2019, publicar a Resolu-
ção nº 2954, para “uniformizar”, em um único documento, as 

 
3 Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: VI - 
apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os pais 
estiverem presentes no embarque (BRASIL, 2018). (grifos). 
4 Para modelos de formulários de autorização, ao teor do que consta nesta Resolução 
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regras sobre autorização de viagem nacional, ou seja, dentro do 
território brasileiro, para crianças e adolescentes. Destarte, o 
quadro 4 abaixo compila essas informações. 

 
De se perceber que a resolução acima, ou seja, a Resolu-

ção nº 295/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, fez 
uma compilação dos requisitos previstos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, inclusive com a modificação hodierna de 2019 

 
do Conselho Nacional de Justiça, acessar o endereço eletrônico: 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3015.    
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para aumentar o período anteriormente estabelecido de quem po-
deria viajar desacompanhados dos pais ou responsável mediante 
autorização judicial.  

 
4.2 VIAGENS FORA DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

 
A criança e o adolescente são seres humanos dotados de 

direitos, conforme aduzimos outrora. Nesse sentido, o artigo 13 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que 
“todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclu-
sive o próprio, e a este regressar” (ONU, 1948). Em que pese tal 
direito consagrados, é necessário aclararmos mais sobre essa si-
tuação: viajem de crianças e adolescentes ao exterior.  

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
em seu artigo 84, “quando se tratar de viagem ao exterior, a au-
torização é dispensável, se a criança ou adolescente: I - estiver 
acompanhado de ambos os pais ou responsável; II - viajar na 
companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro 
através de documento com firma reconhecida” (BRASIL, 1990). 
De acordo com Rossato (2019, p. 304) o “infante só viaja para o 
exterior se os dois pais acompanharem (ou um acompanhar e o 
outro autorizar expressamente) ou se houver autorização judi-
cial”. 

Entretanto, na prática, se tem admitido que criança viaje sozi-
nha para o exterior mediante autorização de ambos os pais, 
com reconhecimento de firma, ou seja, independentemente de 
autorização judicial. Se o infante estiver acompanhado de so-
mente um dos pais, vale a mesma regra, ou seja, o outro precisa 
autorizar com reconhecimento de firma. Vale ressaltar que, se 
a criança ou o adolescente estiver sob guarda, o guardião por 
prazo indeterminado ou mesmo o tutor poderão autorizar a vi-
agem da criança ou adolescente sob seus cuidados, como se 
pais fossem (ROSSATO, 2019, p. 304). 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em jul-
gado datado de 13 de agosto de 2013, por intermédio de sua 
quarta turma, cujo relator foi Ministro Luis Felipe Salomão, no 
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julgamento do Recurso Especial nº 1249489 do Mato Grosso do 
Sul, a companhia aérea, por meio de seus funcionários, que age 
com base no artigo 84 do ECA, não comete ato ilícito indenizá-
vel. 

(...)1. Não enseja compensação por danos morais a negativa 
de embarque por parte de companhia aérea de menor acompa-
nhado de um dos pais, desprovido de autorização judicial ou 
autorização do outro genitor com firma reconhecida, em ob-
servância ao art. 84 da Estatuto da Criança e do Adolescente. 
2. A atuação do funcionário da companhia aérea revelou pru-
dência e observância à expressa disposição legal, não ficando 
configurada prática de ato ilícito indenizável. 3.Recurso espe-
cial provido. (REsp 1249489/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 
23/09/2013). (grifos). 

O entendimento de Rossato (2019) e do STJ (BRASIL, 
2013) está atrelado, em grau semelhante, pode-se dizer assim, à 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça, de nº 131 de 26 de 
maio de 2011, que dispõe sobre a concessão de autorização de 
viagem para o exterior de crianças e adolescentes brasileiros. De 
acordo com essa resolução, entre suas diversas alegações para 
sua instituição, estava o fato de considerar a necessidade de uni-
formização na interpretação dos arts. 83 a 85 do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente. Ademais, essa resolução (CNJ, 2011) 
trata de duas situações: autorizações de Viagem Internacional 
para Crianças ou Adolescentes Brasileiros Residentes no Brasil 
e autorizações de Viagem Internacional para Crianças ou Ado-
lescentes Brasileiros Residentes no Exterior. Vejamos no quadro 
3 abaixo. 
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Ademais, o artigo 3º desta resolução em comento, ou 

seja, Resolução CNJ nº 131/2011, aduz que “sem prévia e ex-
pressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente bra-
sileiro poderá sair do país em companhia de estrangeiro resi-
dente ou domiciliado no exterior” (CNJ, 2011). Esse regramento 
também está previsto, preteritamente à citada resolução, no ar-
tigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “sem prévia e 
expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente 
nascido em território nacional poderá sair do País em companhia 
de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior” (BRASIL, 
1990). De acordo com Nucci (2018, p. 313), 

esta norma tem por finalidade evitar o tráfico de crianças e ado-
lescentes para o exterior, bem como regular a saída formal do 
estrangeiro, quando adota uma criança. Portanto, uma criança 
ou adolescente brasileiro somente sai do território nacional 
com um estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, com 
expressa autorização judicial 

Ainda que constem outros dispositivos legais nesta 
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resolução, nos chama atenção o artigo 11, ou seja, “salvo se ex-
pressamente consignado, as autorizações de viagem internacio-
nal expressas nesta resolução não se constituem em autorizações 
para fixação de residência permanente no exterior” (CNJ, 2011). 
Mais ainda, é de bom alvitre corroborar a importância do pará-
grafo único desde artigo que corrobora o seguinte: “eventuais 
modelos ou formulários produzidos, divulgados e distribuídos 
pelo Poder Judiciário ou órgãos governamentais, deverão conter 
a advertência consignada no caput” (CNJ, 2011). Caminhando 
sobre as questões relativas ao Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, no tocante às suas resoluções sobre o assunto, assim como 
noutras demandas, o doutrinador Nucci (2018, p. 312), relata 
que  

em nosso entendimento, assim como ocorre noutras áreas do 
Direito, o CNJ tem legislado, ora restringindo o alcance de leis, 
ora ampliando, conforme o caso – e, por vezes, até mesmo su-
prindo lacunas. Sabe-se que o propósito do Conselho Nacional 
de Justiça é sempre o mais nobre, porém, ingressa no âmbito 
legislativo, o que não nos parece adequado. 

Por fim, não é descomedido chamar atenção para o se-
guinte fato: seja em viagem nacional ou internacional, inclusive 
conforme preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, “quem transporta criança ou adolescente, por qualquer 
meio, sem observância dos arts. 83, 84 e 85 da Lei 8.069/90, está 
sujeito ao pagamento de multa de três a vinte salário de referên-
cia, nos termos do art. 251 do mesmo diploma legal” (BRASIL, 
2005). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
À guisa destas considerações finais, o trabalho científico, 

como objetivo perseguido, ao teor do que consta à epígrafe do 
texto, esteve voltado às modificações ocorridas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ECA, – Lei nº 8.069 de 13 de julho 
de 1990 – com a entrada em vigor da Lei nº 13.812 de 16 de 
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março de 2019 e a edição da Resolução do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ nº 295 de 13 de setembro de 2019, que dispõe 
sobre autorização de viagem nacional para crianças e adolescen-
tes.  

Antes do advento dessa norma de 2019, o legislador pre-
térito de 1990, quando da edição do ECA, achou por bem disci-
plinar no bojo do texto mandamental mencionado, apenas que 
crianças, ou seja, seres humanos com idade até 12 (doze) anos 
de idade incompletos, não poderiam viajar para fora da comarca 
onde residem, desacompanhados de pais ou responsável sem a 
devida e expressa autorização judicial; isso dava direitos aos 
adolescentes, inexistindo restrição de idade, a viajarem sem essa 
autorização. 

Hodiernamente, com a vigência da Lei nº 13.812 de 16 
de março de 2019, esse texto foi modificado e, agora, nenhuma 
criança, conforme constava antes, mas também o adolescente 
menor de 16 (dezesseis) anos de idade podem viajar para fora da 
comarca onde residem, desacompanhados de pais ou responsá-
vel sem a devida e expressa autorização judicial, nos termos do 
artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi mo-
dificado pela lei outrora aludida do ano de 2019.  

Outrossim, é proeminente relatar o fato de que, por infe-
rência do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ (BRASIL, 2005), quem transporta criança ou ado-
lescente, por qualquer meio – seja em transporte terrestre, aéreo 
ou marítimo – inobservado os artigos 83, 84 e 85 da Lei 
8.069/90, incorre no pagamento de multa de três a vinte salário 
de referência, nos termos do art. 251, também, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Ademais, “não enseja compensação por danos morais a 
negativa de embarque por parte de companhia aérea de menor 
acompanhado de um dos pais, desprovido de autorização judi-
cial ou autorização do outro genitor com firma reconhecida” 
(BRASIL, 2013). De todo modo, numa outra vertente de 
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transporte, empresa de ônibus que “transporta criança acompa-
nhada de ascendente sem a prova documental do parentesco - 
ainda que comprovado o vínculo materno após o desembarque 
ou na instrução do processo -, comete o ilícito administrativo 
previsto no art. 251 do ECA” (BRASIL, 2006). 

Destarte, tema muito salutar para academia e para os di-
reitos infanto-juvenis, foi possível concluir que a mudança legal 
e a unificação dos requisitos pelo CNJ, contribui para uma me-
lhor eficácia da doutrina da proteção integral. No entanto, é pre-
ciso que estejamos sempre alertas, saltitantes nos olhos, para que 
não venhamos a achar que tolher direitos de crianças e adoles-
centes deve ser algo primordial; isso é falácia e discurso de pes-
soas que não conhecem a citada doutrina. 
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