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�. INTRODUÇÃO

Passados vinte e dois anos da publicação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 19902, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, não há 
muito o que comemorar. Haja vista as precárias condições em que ainda vive grande número 
de crianças e adolescentes no Brasil.

Muitos discutem a necessidade de alterações substanciais no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), alegando que a aplicação efetiva da lei é inviável e, até mesmo há os 
que proponham a redução da maioridade penal.

A argumentação dos que veem necessidade de mudanças é a constatação de que 
a sociedade brasileira alterou-se substancialmente. Principalmente, levando em conta que o 
perfil da criança e do adolescente da década de 1980 – foco imediato do legislador à época – é 
inteiramente diferente dos atuais.

O que se propõe é discutir é a situação da criança e do adolescente, frente às 
mudanças sociais e à necessidade de evolução do ordenamento jurídico.

2. SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL

� Advogada. Pedagoga. Professora da Faculdade Processus. Doutora em Educação pela Wisconsin University Ex-
tension, QUE, USA. Mestre em Educação pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – MG.  
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A imprensa, rotineiramente, noticia o crescente envolvimento de crianças e 
adolescentes com o mundo do crime. A situação de abandono em que muitos deles se 
encontram faz com que sejam cooptados por criminosos, sejam organizados ou não.

Não é incomum a utilização de menores pelo tráfico de drogas – verdadeira praga de 
nossos dias. Os centros de internação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 
estão abarrotados e, em geral, são ineficientes e não cumprem todas as funções que a lei lhes 
confere.

Ademais, são crescentes os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. 
A sociedade organizada, por meio de suas instituições, bem com o Estado, é verdade, têm 
envidado grande esforço e recursos para corrigir esses desvios. Nada obstante as severas e 
efetivas punições aos culpados, são cada vez mais alarmantes e escabrosos os casos veiculados. 
Parece mesmo que está a ocorrer a banalização da violência que assola menores.    

Contudo, a capacidade de indignação da sociedade certamente não permitirá que 
essa situação seja reconhecida com inevitável, tampouco, impossível a adoção de medidas 
preventivas. A sociedade brasileira tem evoluído, a economia demonstra estabilidade e os 
índices de crescimento são positivos. O consumo está mais acessível a todas as camadas 
sociais.

A educação também se desenvolveu nos últimos anos, visto que cada vez mais o 
acesso à escola é facilitado. O acesso à universidade que, anteriormente, à grande parte da 
população, sempre foi dificultado, hoje é facilitado. 

O governo também instituiu instrumentos efetivos para retirar da pobreza absoluta 
grande parte das famílias mais desfavorecidas. O esforço para erradicação do trabalho infantil 
também deve ser destacado.

Enfim, vários instrumentos de inclusão social foram criados, com vistas a resgatar  
grande parcela  – durante muito tempo, esquecida – da sociedade. 

Da mesma forma, as facilidades no campo da comunicação – telefonia móvel, 
internet, maior alcance e integração das agências de notícias, rádio e televisão – favorecem a 
divulgação de casos que, anteriormente, ficavam restritos à comunidade local e não chegavam 
ao conhecimento do grande público. A sociedade organizada está cada vez mais vigilante.

Todos esses argumentos justificam a conclusão de que a sociedade brasileira mudou 
nas últimas duas décadas. As crianças e adolescentes de hoje diferem daquelas que viveram 
na passagem da década de 1980 para a seguinte. Vive-se novo século. A complexidade da 
vida aumentou. A informação circula instantaneamente pela internet. Os jovens da atualidade 
vivem de forma complemente diferente do que viveram seus pais. 

 
3. O DIREITO E A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE

 
O Direito deve evoluir com a sociedade. Esta segue caminhos flexíveis, muitas vezes 

tortuosos ou até mesmo traumáticos. A vida social está sujeita a crises e conflitos. Assim, ela 
é dinâmica, em constante desenvolvimento. Luis de Garay comprara o ordenamento jurídico 
com o instinto animal, asseverando que “el orden jurídico es, en la sociedad de los hombres, 
el sustituto y complemento del orden instintivo.”3 

Dessa forma, a interpretação da norma também deve evoluir, acompanhando as 
mudanças sociais. Nesse sentido, já lecionava Carlos Maximiliano: 

Não há como almejar que uma série de normas, por mais bem feitas que 
sejam, vislumbrem todos acontecimentos de uma sociedade. Neque leges, 
neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque 

3 GARAY, Luis de. Que es el derecho? México: Editorial Jus, 1976, p.12
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inciderint comprehendantur (nem as leis nem os senatus-consultos podem 
ser escritos de tal maneira que em seu contexto fiquem compreendidos 
todos os casos em qualquer tempo ocorrentes).
Por mais hábeis que sejam os elaboradores de um Código, logo depois de 
promulgado surgem dificuldades e dúvidas sobre a aplicação de dispositivos 
bem redigidos. Uma centena de homens cultos e experimentados seria 
incapaz de abranger em sua visão lúcida a infinita variedade dos conflitos 
de interesses entre os homens. Não perdura o acordo estabelecido, entre o 
texto expresso e as realidades objetivas. Fixou-se o Direito Positivo; porém a 
vida continua, evolve, desdobra-se em atividades diversas, manifesta-se sob 
aspectos múltiplos: morais, sociais, econômicos.
Transformam-se as situações, interesses e negócios que teve o Código em 
mira regular. Surgem fenômenos imprevistos, espalham-se novas ideias, a 
técnica revela coisas cuja existência ninguém poderia presumir quando o 
texto foi elaborado. Nem por isso se deve censurar o legislador, nem reformar 
sua obra. A letra permanece: apenas o sentido se adapta às mudanças que a 
evolução opera na vida social.4 

Contudo, o que é pertinente discutir é se as alterações havidas na sociedade 
brasileira, nas últimas duas décadas, alterou substancialmente o perfil das crianças e dos 
adolescentes, no qual se basearam os legisladores de então. Além disso, é oportuno investigar 
em que medida essas alterações podem ser capazes de tornar inviável a aplicabilidade do 
ECA.

A evolução cultural deve ser acompanhada pelo Direito. Paulo Azevedo5 esclarece 
que o ordenamento jurídico deve buscar interação com os acontecimentos sociais, objetivando 
alcançar a realização de necessidades humanas. Deve-se evitar a persistência de apresentar 
doutrinas e teorias jurídicas desvinculadas de suas condicionantes sociais e políticas, com 
vistas a que não se tornem puras construções do espírito entre as quais é difícil escolher.

Assim, deve-se indagar se o ECA ainda é adequado à sociedade atual e à realidade 
brasileira, tendo em vista radicais mudanças havidas na sociedade. Mais, ainda, é possível 
projetar o alcance das mudanças que ocorrerão na próxima década?

4. AS ALTERAÇÕES DO ECA 
 
O ECA, nesses vinte e dois anos, sofreu diversas alterações, tais como: Emenda  

Constitucional nº 20 de 19986; Lei nº 12.010/20097; Lei nº 11.185/20058, Lei no 10.406/20029, 
4 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p.12
0 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Aplicação do direito e contexto social. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1996, p. 63
� BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. Disponível em:<http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xxxiii. Acesso em 24.jul.2012.
� BRASIL. LEI Nº 12.010, DE 3 DE AGOSTO DE 2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências. Disponível em:<http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2>.  Acesso em 25.jul.2012.
8 BRASIL. LEI Nº 11.185, DE 7 DE OUTUBRO DE 2005. Altera o caput do art. 11 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em:<http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11185.htm#art2>.  Acesso em 25.jul.2012.
� BRASIL. LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:<http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1584>.  Acesso em 25.jul.2012.



8�

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 3 – Edição Nº 07
ISSN 2178-2008

Lei nº 12.594/201210, Lei nº 12.415/201111, Lei nº 8.242/199112, Lei no 10.764/200313, Lei nº 
11.259/200514, Lei nº 8.952/199415, Lei nº 9.455/199716, Lei nº 11.829/200817, Lei no 9.975/200018, 
Lei nº 12.015/200919, Lei nº 8.072/199020, Lei nº 12.038/200921, Lei nº 9.532/199722.

 Observa-se que essas alterações foram pontuais e não alteraram o espírito do 
�0 BRASIL. LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca-
tivo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato 
infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 
19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de 
dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 
8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.
htm#art86>.  Acesso em 25.jul.2012.
�� BRASIL. LEI Nº 12.415, DE 9 DE JUNHO DE 2011. Acrescenta parágrafo único ao art. 130 da Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para determinar que alimentos provisórios sejam 
fixados cautelarmente em favor da criança ou adolescente cujo agressor seja afastado da moradia comum por 
determinação judicial. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12415.
htm#art2>.  Acesso em 25.jul.2012.
�� BRASIL. LEI Nº 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991.Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Conanda) e dá outras providências. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.
htm#art10>.  Acesso em 25.jul.2012.
�3 BRASIL. LEI No 10.764, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2003. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em:<http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.764.htm#art1>.  Acesso em 25.jul.2012.
�4 BRASIL. LEI Nº 11.259, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005. Acrescenta dispositivo à Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para determinar investigação imediata em caso de desaparecimen-
to de criança ou adolescente. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/
L11259.htm#art1>.  Acesso em 25.jul.2012.
�5 BRASIL. LEI Nº 8.952, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994. Altera dispositivos do Código de Processo Civil sobre o pro-
cesso de conhecimento e o processo cautelar. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.
htm#art20§4>.  Acesso em 25.jul.2012.
�� BRASIL. LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997. Define os crimes de tortura e dá outras providências. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm#art4>.  Acesso em 25.jul.2012.
�� BRASIL. LEI Nº 11.829, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, 
bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na inter-
net. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1>.  Acesso 
em 25.jul.2012.
�8 BRASIL. LEI No 9.975, DE 23 DE JUNHO DE 2000. Acrescenta artigo à Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9975.htm>.  Acesso em 25.jul.2012.
�� BRASIL. LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre 
os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o 
de julho de 1954, que trata de corrupção de menores. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5>.  Acesso em 25.jul.2012.
�0 BRASIL. LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso 
XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/L8072.htm#art1>.  Acesso em 25.jul.2012.
�� BRASIL. LEI Nº 12.038, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009. Altera o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, para determinar o fechamento definitivo de hotel, pensão, motel ou 
congênere que reiteradamente hospede crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis, 
ou sem autorização. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12038.
htm#art1>.  Acesso em 25.jul.2012.
�� BRASIL. LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.Altera a legislação tributária federal e dá outras providên-
cias. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9532.htm#art22>.  Acesso em 25.jul.2012.
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Estatuto da Criança e do Adolescente.
Contudo, está no Senado o anteprojeto do novo Código Penal23. As alterações, 

obviamente, serão profundas, visto que o código vigente é da década de 1940. Certamente, as 
discussões serão amplas e as mudanças poderão ter repercussões importantes no ECA.

Nesse contexto, haverá a oportunidade, também, para ampla discussão dos que 
defendem alterações no ECA. A argumentação que  justifica a renovação do Código Penal é 
a evolução da sociedade, necessidade de efetiva aplicação da lei, combate e prevenção da 
criminalidade etc. Tudo isso se molda à demanda dos que defendem a reforma do ECA. O jogo 
democrático dará oportunidade a todas as correntes de opinião. 

Abre-se, então, a oportunidade para que a sociedade debata se é tempestivo e 
pertinente promover alterações, também, no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
5. CONCLUSÃO

Com esta análise, procurou-se demonstrar a necessidade de que a interpretação 
da norma acompanhe as mudanças da sociedade.

É evidente que o perfil da criança e do adolescente, no qual se basearam os 
legisladores da época, alterou-se inteiramente. A sociedade também mudou. Os problemas 
envolvendo menores, quer atuem com autores de atos infracionais, ou figurem como vítimas, 
são cada vez mais numerosos, com consequências terríveis.

Várias alterações sofreu o ECA nesses vinte e dois anos. Com a discussão do 
anteprojeto do novo Código Penal, a sociedade organizada terá oportunidade debater 
amplamente a pertinência e a viabilidade de promover alterações também no ECA ou, ainda, 
se é possível criar novos mecanismos de atuação do Estado, para resolver as questões que 
envolvem crianças e adolescentes que tanta preocupação trazem às famílias brasileiras. 

As crianças e adolescentes são o maior patrimônio da sociedade. Portanto, esse 
debate é primordial para o futuro. Alea jacta est!
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