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Resumo 
 

HARTUNG, Pedro Affonso Duarte. Levando os direitos das crianças a sério: a absoluta 

prioridade dos direitos fundamentais e melhor interesse da criança. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 522 p.   

 

O Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova era para os direitos da criança 

no Brasil. Todavia, suas vozes, opiniões, expressões e seus direitos fundamentais ainda não são 

levados a sério pelo universo adultocêntrico, inclusive dentro do Sistema de Justiça. A presente 

tese baseia-se na percepção, pela teoria da complexidade, de que a falta de um entendimento 

compartilhado e sistematizado sobre o status da criança e seus direitos fundamentais no direito 

público brasileiro, permite que elementos centrais para a eficácia desses direitos sejam ignorados 

ou desconhecidos na atividade decisória, jurisprudencial e na prática cotidiana dos profissionais do 

Direito. Assim, o objetivo desse estudo é analisar o status da criança no direito público, em 

especial sua titularidade de direitos fundamentais e, de forma específica e detalhada, o direito 

fundamental à absoluta prioridade de seus direitos e melhor interesse previstos no Artigo 227, 

analisando sua estrutura e consequências nas atividades do Estado à luz da teoria dos princípios de 

Robert Alexy e, ainda, propor um modelo interpretativo-analítico para a definição do melhor 

interesse da criança em casos concretos, por uma comunidade plural de intérpretes. Como tese 

central, defende-se que o direito fundamental à absoluta prioridade de seus direitos e melhor 

interesse se traduz, segundo a teoria dos princípios e do modelo do duplo aspecto de direitos 

fundamentais, como regra e, também, como princípio com alto peso abstrato. Tal direito gera tanto 

efeitos, diretos e indiretos em relações horizontais entre particulares, como deveres em todas as 

dimensões e instituições do Estado, inclusive nas decisões do Sistema de Justiça, as quais devem 

considerá-lo como razão de segunda ordem. Por fim, para aferição do melhor interesse da criança 

em casos concretos – como, por exemplo, nos processos de suspensão ou destituição do poder 

familiar –, é proposto um modelo interpretativo-analítico para uma maior racionalidade 

justificativa da decisão, por meio tanto da subsunção das regras já definidas pela rede de normas 

quanto pela aplicação da regra da proporcionalidade e do sopesamento no próprio universo 

normativo da criança, considerando apenas seus direitos colidentes e seus interesses, mas por meio 

de um processo de definição dos pesos abstratos compartilhado, solidariamente, por uma 

comunidade plural de intérpretes. 

 
Palavras-chave: direito da criança, prioridade absoluta, teoria dos princípios, comunidade 
plural de intérpretes 
 
 
 



 

Abstract 
 
HARTUNG, Pedro Affonso Duarte. Taking children's rights seriously: the absolute 

priority of their fundamental rights and best interest. Thesis (Doctorate) - Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2019. 522 p. 

 
Article 227 of the Brazilian Constitution of 1988 inaugurated a new era for the rights of the child 

in Brazil. However, their voices, opinions, expressions and their fundamental rights are not yet 

taken seriously by the adult-centric universe, including within the Justice System. This thesis is 

based on the perception, by complexity theory, that the lack of a shared and systematized 

understanding of the child's status and fundamental rights in Brazilian public law allows central 

elements for the effectiveness of these rights to be ignored or unknown in the decision-making, 

jurisprudence and in the day-to-day practice of law professionals. Thus, the purpose of this study 

is to analyze the status of children in public law, especially their ownership of fundamental rights 

and, in a specific and detailed manner, the fundamental right to the absolute priority of their rights 

and best interest foreseen in Article 227, noting their structure and consequences in the activities 

of the State in light of Robert Alexy's theory of principles, proposing an interpretative-analytical 

model for the definition of the best interest of the child in concrete cases by a plural community of 

interpreters. As a central thesis, it is argued that the fundamental right to the absolute priority of 

their rights and best interest translates, according to the theory of principles and the model of the 

dual aspect of fundamental rights, as a rule and also as a principle with high abstract weight. This 

right generates both effects, direct and indirect, in horizontal relations between individuals, as well 

as duties in all dimensions and institutions of the State, including in the decisions of the Justice 

System, which must consider it as second-order reason in decision making. Finally, in order to 

assess the best interest of the child in concrete cases, such as in the processes of suspension or 

termination of parental rights, an interpretative-analytical model is proposed for a more rational 

justification of the decisions, through both the subsumption of the rules already defined by the 

network of norms, and also by the application of the of proportionality and the weighing in the 

normative universe of the child, considering only their colliding rights and interests, but by means 

of a shared definition process of the abstract weights by a plural community of interpreters. 

 

Key words: children's rights, absolute priority, theory of principles, plural community of 
interpreters 
 
 
 
 



 

Zusammenfassung 
 

HARTUNG, Pedro Affonso Duarte. Kinderrechte ernstgenommen: absolute Priorität 

absolute Priorität der Rechte und des Wohls des Kindes. Doktorarbeit - 

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität São Paulo, São Paulo, 2019. 522 p. 

 

Mit Artikel 227 der brasilianischen Verfassung von 1988 wurde eine neue Ära für die Rechte des 

Kindes in Brasilien eingeläutet. Ihre Stimmen, Meinungen, Äußerungen und Grundrechte werden 

jedoch vom erwachsenenorientierten Universum, auch innerhalb des Justizsystems, noch nicht 

ernst genommen. Diese These basiert auf der Auffassung der Theorie der Komplexität, dass das 

Fehlen eines gemeinsamen und systematisierten Verständnisses des Status des Kindes und seiner 

Grundrechte im brasilianischen öffentlichen Recht es erlaubt, zentrale Elemente für die 

Wirksamkeit dieser Rechte zu ignorieren oder zu ignorieren unbekannt in der 

Entscheidungsfindung, Rechtsprechung und täglichen Praxis von Juristen. Ziel dieser Studie ist es 

daher, den Status von Kindern im öffentlichen Recht zu analysieren, insbesondere deren 

Grundrechtsmündigkeit, und das Grundrecht auf die absolute Priorität ihrer Rechte und ihres 

besten Interesses, das in  Artikel 227 der Verfassung vorgesehen ist, in einer spezifischen und 

detaillierten Art und Weise Struktur und Konsequenzen in der Tätigkeit des Staates im Hinblick 

auf Robert Alexys Prinzipientheorie und schlagen auch ein interpretativ-analytisches Modell für 

die Definition des besten Interesses des Kindes in konkreten Fällen durch eine plurale 

Gemeinschaft der Interpreten vor. Als zentrale These wird argumentiert, dass das 

Kindergrundrecht auf die absolute Priorität ihrer Rechte und ihres Interesses als Regel und auch 

als Prinzip mit einem hohen abstrakten Gewicht übersetzt wird, gemäß der Prizipientheorie und 

dem Doppelaspektmodell der Grundrechte. Dieses Recht hat sowohl direkte als auch indirekte 

Auswirkungen auf die horizontalen Beziehungen zwischen Individuen sowie Pflichten in allen 

Dimensionen und Institutionen des Staates. Dies gilt auch für die Entscheidungen des 

Justizsystems, die es als Grund zweiter Ordnung betrachten sollte. Schließlich, um in bestimmten 

Fällen das Wohl des Kindes beurteilen zu können - wie zum Beispiel bei der Aufhebung der 

Elternrechte -, wird ein interpretativ-analytisches Modell für eine rationalere Begründung der 

Entscheidung vorgeschlagen, und zwar durch die bereits vorhandene Subsumtion der Regeln 

definiert durch das Netzwerk der Normen und die Anwendung der Verhältnismäßigkeit und der 

Abwägung, aber im normativen Universum des Kindes, wobei nur deren kollidierende Rechte und 

Interessen berücksichtigt werden. Es wird jedoch vorgeschlagen, dass der Prozess der Definition 

der abstrakten Gewichtungen gemeinsam von einer Mehrzahl von einer plurale Gemeinschaft der 

Interpreten. 

Schlüsselwörter: Kinderrechte, absolute Priorität, Prinzipientheorie, plurale Gemeinschaft 
der Interpreten 



 

Resumé 
 
HARTUNG, Pedro Affonso Duarte. Prendre les droits des enfants au sérieux : la priorité 

absolue des droits fondamentaux et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Thèse (doctorat) - 

Faculté de droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2019. 522 p. 

 
L'article 227 de la Constitution fédérale brésilienne de 1988 a inauguré une nouvelle ère pour les 

droits de l'enfant au Brésil. Cependant, leurs opinions, opinions, expressions et droits 

fondamentaux ne sont pas encore pris au sérieux par l'univers centré sur les adultes, même au sein 

du système de justice. Cette thèse est fondée sur la perception, par la théorie de la complexité, 

selon laquelle l'absence d'une compréhension partagée et systématisée du statut de l'enfant et leurs 

droits fondamentaux en droit public brésilien autorise des éléments essentiels pour que l'efficacité 

de ces droits soit ignorée ou inconnue dans le moment de la décision, la jurisprudence et la 

pratique quotidienne des professionnels du droit. L’objet de cette étude est analyser le statut des 

enfants en droit public, en particulier leur propriété des droits fondamentaux et, de manière 

spécifique et détaillée, le droit fondamental à la priorité absolue de leurs droits et leur intérêt 

supérieur prévus à l’article 227, en notant leur structure et conséquences dans les activités de l’État 

à la lumière de la théorie des principes de Robert Alexy et de proposer un modèle interprétatif-

analytique pour la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant dans des cas concrets par une 

communauté plurielle d'interprètes. En tant que thèse centrale, il est argumenté que le droit 

fondamental à la priorité absolue de leurs droits et de leur intérêt supérieur se traduit, selon la 

théorie des principes et le modèle du double aspect des droits fondamentaux, en règle générale et 

également en tant que principe de poids abstrait élevé. Ce droit génère à la fois des effets, direct et 

indirect, dans les relations horizontales entre individus, comme des devoirs dans toutes les 

dimensions et l’institutions de l’État, y compris dans les décisions du système judiciaire, qui doit 

le considérer comme une raison de deuxième ordre. Enfin, pour évaluer l’intérêt supérieur de 

l’enfant dans les cas concrets, comme, par exemple, les processus de suspension ou de suppression 

du pouvoir familial, il est proposé un modèle d’interprétation-analytique pour une justification 

plus rationnelle de la décision, à la fois des règles déjà définies par le réseau de normes et par 

l'application de la règle de proportionnalité et de la pondération dans l'univers normatif de l'enfant, 

considérant seulement leurs droits et intérêts en conflit, sauf par le biais d'un processus de 

définition des poids abstraits partagés, conjointement, par une communauté plurielle d'interprètes. 

 

Mots-clés: droits de l'enfant, priorité absolue, théorie des principes, communauté plurielle 
d'interprètes 
 
 



 

Lista de Siglas e Abreviações 
 
 

CC – Código Civil 

CDC – Código de Defesa do Consumidor 

CDC/ONU – Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações 

Unidas  

CF – Constituição Federal  

CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

Conanda – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CP – Código Penal 

CPC – Código de Processo Civil 

CPP – Código de Processo Penal 

ECA – Estatuto  da Criança e do Adolescente 

HC – habeas corpus 

OEA – Organização dos Estados Americanos 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PL – Projeto de Lei 

RE – Recurso Extraordinário 

REsp – Recurso Especial 

SAM – Serviço de Assistência ao Menor 

SGD – Sistema de Garantias dos Direitos das Crianças e Adolescentes 

STF – Supremo Tribunal Federal 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 
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INTRODUÇÃO 
  

Após um longo e tortuoso caminho histórico de luta social e política por 

reconhecimento e apesar de várias legislações nacionais e internacionais 

atualmente considerarem as crianças1 como sujeitos e titulares de direitos, elas e 

seus direitos ainda são cotidianamente desrespeitados. 

No Brasil, os desafios para o fim de toda a forma de violência contra as 

crianças são imensos. Um média de 29 crianças são assassinados por dia2, tendo o 

Brasil a sétima maior taxa mundial de homicídios entre crianças de 10 a 19 anos, 

especialmente de crianças negras, pobres e periféricas. 3 Nesse sentido, há uma 

crescente letalidade em decorrência de ações policiais, a qual vitimou 4.222 

pessoas em 2016, sendo a maioria homens (99,3%), negros (76,2%), adolescentes 

e jovens entre 12 e 29 anos (81,8%).4 Ainda, o Brasil foi considerado o país com 

os maiores índices de violências contra crianças, especialmente física, sexual e 

psicológica,5 inclusive dentro das próprias famílias.  

Os dados são alarmantes: 68% das crianças disseram sofrer punição 

corporal em casa6; dentre as 527 mil pessoas vítimas de estupro todo ano no 

Brasil (somente 10% de notificação), 70% são menores de 18 anos, 50,1% 

                                                
1 Conforme explicado em Notas metodológicas, para a presente tese o termo criança será utilizado 
abrangendo indivíduos até dezoito (18) anos incompletos,classificação estabelecida pela 
Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (CDC/ONU), 
diferentemente do conceito utilizado pelo ECA (de crianças até 12 anos idade idade incompletos),  
como forma de ressaltar a proteção especial a todos os indivíduos dentro desta faixa etária. 
Quando necessário, especialmente para descrição de legislações nacionais e técnicas, será feita a 
distinção entre criança e adolescentes. 
2 FLACSO BRASIL. Nota técnica: Violência Letal contra as crianças e adolescentes do 
Brasil. 2016. Disponível em: https://goo.gl/vCUk8A. Acesso em 1 fev 2019. 
3 UNICEF. Um Rosto Familiar: A violência na vida de crianças e adolescentes. 2017. 
Disponível em: 
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf 
. Acesso em 1 fev 2019.. 
4 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Nota técnica: Infográfico Anuário. 
2017. Disponível em: https://goo.gl/AhCSm9. Acesso em 1 fev 2019.. 
5  INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE AND 
NEGLECT. The Influence of Geographical and Economic Factors in Estimates of Childhood 
Abuse and Neglect Using the Childhood Trauma Questionnaire: A Worldwide Meta-
Regression Analysis. 2016. Disponível em 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415004433. Acesso em 1 fev 2019.. 
6 ENDING VIOLENCE IN CHILDHOOD. Global Report 2017. Disponível em 
http://globalreport.knowviolenceinchildhood.org/global-report-2017/. Acesso em 1 fev 2019.. 
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crianças e 19,8% adolescentes7; 36% das mulheres brasileiras de 20 a 24 anos se 

casaram antes de atingir a maioridade, colocando o Brasil em primeiro lugar na 

América Latina e em quarto lugar no mundo entre os países com maior número de 

casamentos precoces8; mais de 1,8 milhões de crianças estão em situação de 

trabalho infantil9; em várias serviços ofertados pelo próprio Estado, há a presença 

de diversas violências institucionais, como nas instituições do socioeducativo10; 

com relação à educação, tem-se apenas 34,1% de crianças na faixa etária de 0 a 3 

anos matriculadas em creches e 66,8% dos adolescentes de 15 a 17 anos 

frequentam o ensino médio 11 ; nos meios e tecnologias de comunicação e 

informação a existência de crimes virtuais, pornografia infantil (18 mil páginas 

em 2016)12, jornais policialescos e presença da publicidade infantil.  

 Constata-se que as crianças ainda são tratadas como cidadãs de segunda 

classe pelo mundo adulto e seu adultocentrismo na relação com elas, como objeto 

de exploração e abuso por diversas pessoas, inclusive familiares, algo que o 

sociólogo argentino Eduardo Bustelo considerou como uma das dinâmicas 

pessoais e sociais mais desiguais ainda persistentes e naturalizadas nas sociedades 

contemporâneas, sendo, inclusive, mais forte que as desigualdades e inequidades 

                                                
7 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Nota técnica: estupro no Brasil – 
uma radiografia segundo os dados da saúde. 2014. Disponível em 
http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf.Acesso 
em 1 fev 2019.. 
8 IBGE, Censo Demográfico 2010. Disponível em censo2010.ibge.gov.br. Acesso em 05 out 
2017; PROMUNDO. Casamento na infância e adolescência no Brasil. 2015. Disponível em: 
https://promundo.org.br/recursos/ela-vai-no-meu-barco-casamento-na-infancia-e-adolescencia-no-
brasil/. Acesso em 1 fev 2019.. 
9 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD, 2016. Disponível 
em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-
continua.html?edicao=18390&t=sobre . Acesso em 1 fev 2019.  
10 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Um olhar mais atento às unidades 
de internação e semiliberdade para adolescentes: Relatório da resolução nº 67/2011. 2013. 
Disponível em 
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/Relat%C3%B3rio_Interna%
C3%A7%C3%A3o.PDF. Acesso em 1 fev 2019.; MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. 
Relatório Anual Sinase 2014. 2017. Disponível em 
http://www.mdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-sinase-2014. Acesso em 1 fev 2019. 
11 MEC. Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016. Nota 
técnica: Meta 1.2015. Disponível em: https://goo.gl/SyHJPG. Acesso em 1 fev 2019. 
12 CBN BRASIL. Crianças e adolescentes são alvo de 42% dos crimes virtuais. 07 fev 2017. 
Disponível em: http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/tecnologia/2017/02/07/CRIANCAS-E-
ADOLESCENTES-SAOALVO-DE-42-DOS-CRIMES-VIRTUAIS.htm. Acesso em 1 fev 2019. 
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de classe, gênero e étnico-raciais, 13  até porque todas elas ainda estão presentes de 

forma interseccional nos diferentes grupos sociais de crianças brasileiras negras, 

indígenas, filhas de trabalhadores ou de comunidades e povos tradicionais.  

 A naturalização desse tratamento pode ser obervada, também, em 

pequenas ações e expressões sociais cotidianas, como a linguagem utilizada para 

atribuir sentido pejorativo a ações de adultos: “Pare de brincadeira!”, “Chega de 

criancice!”, “Você é infantil!”, “Parece coisa de criança!”, “Não seja uma 

criança!”.  

Ser criança, ao menos no uso corrente da língua e de expressões 

cotidianas, não é algo visto como positivo. Como alerta Janusz Korczak, “todos 

nós crescemos convencidos de que o grande vale mais do que o pequeno”, pois 

“para conquistar respeito e admiração é preciso ser grande, ocupar muito espaço. 

O que é pequeno é banal e desinteressante. Gente pequena, necessidades 

pequenas, pequenas alegrias e tristezas”.14 

 Essa visão adultocêntrica, além de organizar a vida, as instituições, as 

comunidades e as próprias cidades, também permeia o Direito e seus diversos 

ramos, inclusive o Direito do Estado, público e constitucional. Mesmo que a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente tenham 

inaugurado uma nova era para as crianças brasileiras – especialmente com o 

advento do Artigo 227 e sua doutrina de proteção especial e integral –, as crianças 

ainda não são levadas a sério na interpretação, aplicação e eficácia destas normas 

jurídicas.   

 Não são levadas a sério na titularidade integral e evocação de seus direitos 

fundamentais, sob argumentos de incapacidade, heteronomia e inconsciência. Não 

são levadas a sério em seus direitos fundamentais de defesa, proteção, direitos 

sociais, igualdade e solidariedade, tanto em face do Estado, como nas desiguais, 

violentas e objetificantes relações entre particulares, dentro da própria família ou 

com outros agentes sociais. Não são levadas a sério no seu direito de participação 

                                                
13 BUSTELO, Eduardo S. El recreo de la infancia. Argumentos para outros comienzos. 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2007. 
14 KORCZAK, Janusz; DALLARI, Dalmo. O direito da criança ao respeito. São Paulo: 
Summus, 1986, p. 69. 



 

 24 

e consideração em processos decisórios no Sistema de Justiça em casos que lhes 

dizem respeito. Não são levadas a sério até mesmo quando o texto normativo com 

maior hierarquia no ordenamento jurídico, a Constituição Federal, utiliza-se de 

uma das expressões linguísticas mais fortes para assegurar seus direitos e melhor 

interesse: absoluta prioridade.  

 Tais fenômenos trazem consequências diretas para vida das mais de 60 

milhões de crianças brasileiras, que são impactadas diariamente pela 

desconsideração de sua agência como cidadãs, de seus direitos fundamentais já 

consagrados e dessa fase do desenvolvimento humano que é um fim em si 

mesmo, com potências e expressões próprias e grandes contribuições para as 

realidades e dimensões humanas.  

A criança não é um porvir, uma promessa vindoura de futuro de alguém 

que somente terá valor quando chegar à fase adulta. A criança é um ser do 

presente, atrelada aos segundos e minutos dos dias, é a expressão mais perene de 

uma civilização, de uma cultura, de toda a história humana condensada. É a 

continuação e possibilidade de novos começos, recomeços diários em potência 

incomensurável de criação e realização. Como escreveu Dalmo Dallari, “toda 

criança é um testemunho da eternidade”15. 

Ainda que se considere pragmaticamente a dimensão da infância como 

oportunidade da construção de novas e melhoradas sociedades no futuro, isso 

somente acontecerá se as crianças puderem, no atual presente, experienciar suas 

infâncias com afeto, confiança, liberdade, segurança e tempo. Um tempo que 

parece cada vez mais fugidio com as novas e massivas tecnologias ou velhas 

práticas de violência e exploração dos corpos, mentes e força de trabalho infantis, 

que roubam o fundamental tempo de infância, borrando as importantes dimensões 

de separação do mundo adulto, barreiras moral e normativamente construídas pelo 

entendimento de que crianças não são miniadultos.  

Levar a sério crianças e seus direitos não é equipará-las artificialmente a 

adultos. É reconhecer, por meio das funções de direitos fundamentais de 

igualdade e solidariedade, que elas também são cidadãs, mas em um estágio 

                                                
15 KORCZAK, Janusz; DALLARI, Dalmo, op. cit., 1986, p. 21. 
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peculiar de desenvolvimento progressivo de suas capacidades e que, por isso, 

merecem a garantia de seus direitos e melhor interesse com absoluta prioridade 

por todos os agentes estatais, sociais ou familiares. É escutar de forma sensível e 

atenta os diferentes saberes e olhares infantis sobre a vida e o mundo. É 

reconstruir ruas, cidades, comunidades, instituições e o próprio Sistema de Justiça 

para serem mais acessíveis, sensíveis e amigáveis a elas. É permitir, enfim, que 

elas sejam – apenas, na expressão do mais forte alumbramento humano – 

crianças.  

 Conforme disse o médico e educador Janusz Korczak – que foi até as 

últimas consequências para a defesa do direito de todas as crianças à dignidade e 

ao respeito –, nós adultos não devemos nos abaixar até a criança, mas elevar-nos a 

ela e ao seu modo de ver e compreender as coisas.16 

 

Tese 

 

 A presente pesquisa baseia-se na percepção de que a falta de um 

entendimento compartilhado e sistematizado sobre o status da criança e seus 

direitos fundamentais no direito público brasileiro, permite que elementos centrais 

para sua eficácia sejam ignorados ou desconhecidos na atividade jurisprudencial e 

na prática cotidiana dos profissionais do Sistema de Justiça.  

 Qual o real alcance e significado dos dispositivos de direitos fundamentais 

contidos no Artigo 227 da Constituição Federal de 1988? O que é a absoluta 

prioridade garantida à criança? Qual o dever do Estado, em especial no Sistema 

de Justiça, em face deste direito?  O que é e como pode ser aferido em um caso 

concreto o melhor interesse da criança?  

 O objetivo desse estudo é analisar o status da criança no direito público, 

em especial sua titularidade de direitos fundamentais e, de forma específica e 

detalhada, o direito fundamental à absoluta prioridade de seus direitos e melhor 

interesse, analisando sua estrutura e consequências nas atividades do Estado, em 

especial a atividade decisória no âmbito do Sistema de Justiça, para a qual foi 

                                                
16 KORCZAK, Janusz. Como amar uma criança. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
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desenvolvido ao final um modelo interpretativo-analítico para uma justificação 

mais racional das decisões judiciais, utilizando um exemplo de suspensão ou 

destituição do poder familiar, por meio de uma comunidade plural de intérpretes. 

A tese central do presente trabalho defende que o Artigo 227 da CF garante 

à criança a titularidade do direito fundamental à absoluta prioridade de seus direitos 

e melhor interesse, que se traduz, segundo a teoria dos princípios e do modelo do 

duplo aspecto de direitos fundamentais, como regra e princípio com alto peso 

abstrato. Tal direito gera deveres tanto nas relações entre particulares, como em 

todas as dimensões e instituições do Estado, que em suas decisões no âmbito do 

Sistema de Justiça tem o dever de garantir que o melhor interesse da criança e seus 

direitos tenham precedência sobre outros, como razão de segunda ordem.  

Ainda, para aferição do melhor interesse da criança em casos concretos, é 

proposto um modelo interpretativo-analítico para uma maior racionalidade da 

justificativa decisória, por meio da subsunção das regras já definidas na rede de 

normas ou, diante da indefinição ou não concordância com as regras, do 

sopesamento no próprio universo normativo da criança, considerando apenas seus 

direitos colidentes e seus interesses, mas por meio de um processo de definição dos 

pesos abstratos compartilhado, solidariamente, por uma comunidade plural de 

intérpretes, formada, inclusive, pelas crianças e suas famílias. 

 

Notas metodológicas 

 

A presente tese encontra-se, como abordagem metodológica, localizada no 

âmbito dos estudos do Direito do Estado, por meio dos paradigmas do Direito 

Público, da Teoria Geral do Estado e do Direito Constitucional, segundo os quais 

as relações entre particulares e o Estado, suas atividades, funções e organizações 

são reguladas por um conjunto de normas jurídicas de natureza pública, em 

especial, a Constituição.17 

Nesse sentido, Dalmo de Abreu Dallari ensina, rememorando Edgar 

Bodenheimer, a necessidade de no estudo das relações presentes na Teoria Geral 

                                                
17 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. São Paulo: Malheiros, 2006. 
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do Estado ser observado três pontos: o conhecimento das instituições, para que 

haja uma consciência de como a sociedade está organizada; a forma e os métodos 

pelos quais os problemas sociais são conhecidos e suas soluções elaboradas, para 

que não haja distorções na aplicação de sistemas importados para a realidade 

sociopolítico-cultural presente; e o entendimento de que tal estudo não está 

restrito ao âmbito jurídico, uma vez que aborda outras diferentes variáveis e 

aspectos que irão influir na realidade e elaboração do direito.18 

Ainda, considera Dallari que a Teoria Geral do Estado é uma “disciplina 

síntese, que sistematiza conhecimentos jurídicos, filosóficos, sociológicos, 

políticos, históricos, antropológicos, econômicos, psicológicos, valendo-se de tais 

conhecimentos para buscar o aperfeiçoamento do Estado, concebendo-o, ao 

mesmo tempo, como um fato social e uma ordem, que procura atingir os seus fins 

com eficácia e com justiça”.19 

Em um Estado democrático de direito constitucional, as relações entre 

Estado e cidadãos, ou até mesmo entre particulares, são regidas em primeira – 

como base legal fundante – e última instância – como palavra final da resolução 

de conflitos – pela Constituição.  

Assim, estudos autais no âmbito do Direito Público não podem se furtar 

em analisar aspectos constitucionais, tanto em função da organização do próprio 

Estado contemporâneo – um Estado que se pressupõe Democrático e 

Constitucional de Direito –, como pelo fato das dimensões constitucionais serem 

irradiadas para todos os outros ramos do direito, por meio do processo conhecido 

de constitucionalização do Direito.20 

Nesse sentido, o presente trabalho busca na dogmática jurídica 

constitucional, especialmente com base na teoria dos princípios desenvolvida por 

Robert Alexy, os elementos para a análise do Artigo 227 da Constituição Federal, 

em três dimensões: analítica, pela análise de conceitos e a relação entre eles; 

empírica, pela análise do direito vigente na visão de quem o aplica; e normativa, 
                                                
18 DALLARI, Dalmo. Elementos de Teoria Geral do Estado, ed. 19, São Paulo:Saraiva, 1995, 
p.1. 
19 Ibid., p. 2. 
20 Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais 
nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2014 
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que pretende prescrever soluções. Como será visto, busca-se atender esses três 

níveis por meio da análise dos conceitos do Artigo 227 da Constituição Federal, 

da sua aplicação feita pelos tribunais e, por fim, do desenvolvimento de um 

modelo para análise estrutural de casos concretos que ofereça subsídios para a 

atividade jurisdicional relativa à criança, seus direitos fundamentais e melhor 

interesse. 21  

Ainda, Miguel Reale argumenta que o estudo das relações presentes no 

Direito Público, em especial na Teoria Geral do Estado, deve ser norteado por 

uma perspectiva do culturalismo realista, no qual o Estado deve ser observado em 

suas três ordens indissociáveis: a filosófica, a sociológica e a jurídica. Por sua 

solução culturalista tridimensional, Reale entende que todo fato jurídico abrange 

uma integração de elementos sociais “em uma ordem normativa de valores, uma 

subordinação da atividade humana aos fins éticos da convivência”. 22 Conclui o 

autor que o método na pesquisa da Teoria do Estado deve envolver perguntas que 

pressupõem dados de caráter axiológico, sociológico e normativo, o que exige 

métodos aderente à realidade social e histórica. 23 

Já Paulo Bonavides ressalta a importância do desenvolvimento da Ciência 

Política para o entendimento de relações do Estado, posto que tem por objeto o 

estudo dos acontecimentos, das instituições e das ideias políticas. Dessa forma, 

ressalta a intersecção da Ciência Política com outras ciências, como a Economia, 

a Psicologia e especialmente a História, por entender que seu método possibilita a 

análise da acumulação crítica de fatos e experiências vividas, especialmente no 

campo da história das ideias políticas e das instituições sociais. 24  

Dessa forma, procura-se também analisar as seguintes dimensões 

relacionadas às crianças e seus direitos: 

 

(i) A dimensão histórica do desenvolvimento dos direitos da criança no Brasil, 

inclusive no Período Pré-Colonial, por meio da avaliação de um direito 
                                                
21 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas 
relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2014,  p. 25-26.  
22 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado, 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 28. 
23 Ibid., p. 37. 
24 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. [S.I.] Malheiros, s.d. 
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consuetudinário dos povos tradicionais indígenas em relação às crianças, em um 

esforço de descolonização do conhecimento jurídico. Ainda, busca-se o destaque 

do entendimento de como, em determinados tempos históricos, diferentes grupos 

sociais e étnico-raciais de crianças – como as indígenas, brancas, negras – foram 

tratados pelas legislações então vigentes. 

 

(ii) A dimensão da eficácia social se relaciona com os resultados reais advindos 

do sistema de proteção à criança normativamente estruturado no âmbito do 

Sistema de Justiça. Para tanto, serão analisadas as dinâmicas do processo 

decisório em casos de suspensão ou destituição do poder familiar, com a 

proposição de um modelo interpretativo-analítico constelar para esses casos. 

 

(iii) A dimensão político-filosófica, na qual serão verificadas as ideias políticas e 

filosóficas por detrás da complexa relação entre a criança, o Estado e suas 

famílias, especialmente na construção de políticas públicas de proteção e 

promoção de direitos, como a política de acolhimento para crianças sem cuidado 

parental. 

 

Importante registrar que o presente trabalho adota metodologicamente o 

paradigma da Complexidade proposto por Edgar Morin, segundo o qual os atores 

e saberes envolvidos não devem ser avaliados de forma simplificada, fragmentada 

ou especializada. Como destaca o autor, a Complexidade, ou Complexus, 

significa:  

 
“O que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos 
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um 
tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de 
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, os todos e as partes, as 
partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a 
multiplicidade.”25 
 

                                                
25 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; 
Brasília, 2000, p. 38. 
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Na tentativa de estabelecer maiores parâmetros para sua Teoria da 

Complexidade, Morin define alguns princípios e diretrizes 26 , entre eles: o 

princípio dialógico, segundo o qual o complexo é produzido pelo movimento e 

jogo dialógico dos elementos, os quais, mesmo que antagônicos, são 

complementares por esse princípio; o princípio de recursão organizacional ou da 

realidade recíproca, pelo qual a lógica linear de causa e efeito é rompida pelo 

entendimento de que tudo o que é produzido volta sobre o que o produziu, em um 

constante ciclo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor; o princípio 

hologramático que contesta a possibilidade de se conhecer o todo pela parte, uma 

vez que considera a parte e o todo realidades únicas; o princípio do circuito 

retroativo, por meio do qual existe uma dinâmica de feedback mútuo entre os 

sistemas; e o princípio da autonomia/dependência, pelo qual os sistemas, mesmo 

com dinâmicas singulares e próprias, são interdependentes entre si e com o 

entorno.  

Com os apontamentos da Teoria da Complexidade busca-se uma 

abordagem não redutora ou simplista da relação entre a criança, suas famílias, 

agentes sociais e o Estado, por meio da qual eles são avaliados na sua 

interdependência e complementaridade, em um jogo dialógico entre o todo e a 

parte, entre saberes específicos e singulares e ideias universais ou principais. 

Convém ainda enfatizar que este trabalho é elaborado pela busca de 

interdisciplinariedade com outras ciências, como, por exemplo, a neurociência, 

Psicologia, Pedagogia e Filosofia, com a finalidade de articular o entendimento da 

criança e seu especial e peculiar desenvolvimento progressivo de suas 

capacidades no âmbito da família e sua comunidade.  

No que toca especificamente aos métodos de trabalho pelos quais a 

investigação se desenvolverá, pretende-se buscar, com o auxílio do método 

dialético, respostas pelo estudo das posições doutrinárias já manifestadas acerca 

dos questionamentos postos, bem como das críticas que lhes foram exercidas. 

                                                
26  LIMA, Paulo Gomes. Tendências Paradigmáticas na Pesquisa Educacional, Artur 
Nogueira. São Paulo: Amil, 2003. 
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Por fim, procura-se cumprir os objetivos da investigação pela coleta de 

jurisprudência nacional e estrangeira sobre o tema, especialmente do direito 

público alemão e do direito internacional público.  

 Por fim, por uma escolha metodológica e política, escolheu-se, apesar da 

divisão feita pelo ECA entre crianças (aquelas até 12 anos de idade incompletos) e 

adolescentes (aqueles entre 12 e 18 anos de idade incompletos), chamar a todos os 

indivíduos até 18 anos de idade incompletos como “crianças”, como forma de se 

ressaltar o fato de que todos eles possuem o direito à mesma proteção, apesar de 

suas diferenças no desenvolvimento e das distinções legais feitas para garantir 

proteções específicas, como no atendimento socioeducativo. Entender todos eles 

como crianças, permite o retorno à vontade original expressa tanto pelo Artigo 227, 

como pela Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, de que, independente 

de qualquer divisão ou subclassificação são todos sujeitos de direitos a uma 

proteção especial e integral de seus direitos fundamentais e melhor interesse com 

absoluta prioridade.  

 

Desenvolvimento do trabalho 

 

 O presente trabalho é estruturado em cinco capítulos. Após a presente 

introdução, o capítulo 1 apresenta uma historiografia dos direitos da criança no 

direito do Brasil pré-colonial, das relações normativas consuetudinárias de tribos 

indígenas originárias, passando pelas crianças negras escravizadas do Brasil 

colonial, do funcionamento de Juízo de Menores republicano, das crianças 

institucionalizadas consideradas “delinquentes ou abandonadas”, dos porões da 

ditadura civil-militar e suas sequelas em crianças, até o processo da Constituinte 

que originou o Artigo 227, a pedra fundamental do novo direito da criança 

brasileiro. 

 O capítulo 2 analisa a criança como sujeito de direitos e titular de direitos 

fundamentais, analisando as categorias com relação às discussões sobre a 

capacidade da criança para exercer, evocar e reivindicar seus direitos, inclusive de 

forma autônoma. Ainda, é feita uma classificação das disposições de direitos 
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fundamentais contidas no Artigo 227, diferenciando-os nas suas funções de defesa, 

prestação ou ação estatal positiva, igualde e, ainda, solidariedade, por meio da 

proposta de uma nova função de direitos fundamentais, orientada pelo 

compartilhamento de um objetivo comum entre Estado, suas instituições e os 

cidadãos, o que, no caso da criança, se traduz pelo dever compartilhado expresso no 

Artigo 227. 

 O capítulo 3 se detém exclusivamente ao direito fundamental da criança à 

absoluta prioridade de seus direitos e melhor interesse, analisando de forma 

específica o desenvolvimento histórico e conteúdo de cada instituto jurídico 

envolvido nesta disposição de direito fundamental, inclusive pela análise da 

jurisprudência dos tribunais superiores, tanto do STF como do STJ. Por fim, é feita 

a análise estrutural e de funções desse direito fundamental, o qual apresenta-se 

como direito fundamental completo e razão de segunda ordem.  

 O capítulo 4 busca, sob à luz da teoria dos princípios aplicada a direitos 

fundamentais, de Robert Alexy, a interpretação constitucional e análise estrutural 

da qualificação como absoluta da prioridade dos direitos fundamentais e do melhor 

interesse da criança. Detalhando os diferentes posicionamentos no âmbito da teoria 

dos princípios, é feita a escolha por aquele defendido pelo próprio Alexy, que prevê 

o duplo aspecto de direitos fundamentais. Assim, é explorado um modelo de 

aplicação de um direito fundamental considerado expressamente como absoluto, 

base esta que é utilizada, ao final, no capítulo 5.  

 Por fim, o capítulo 5 desenvolve o problema da aferição do melhor interesse 

da criança em casos de incerteza e alta discricionariedade decisória. Por meio do 

caso da suspensão ou destituição do poder familiar – o qual apresenta uma série de 

incertezas e subjetividades na aplicação dos institutos jurídicos já previstos na 

legislação, como o conceito de negligência, abandono e cuidado parental –, busca-

se um modelo para garantir maior racionalidade nas decisões sobre o melhor 

interesse, por meio do sopesamento entre direitos da própria criança compartilhado 

por uma comunidade plural de intérpretes em busca de maior consenso possível, 

em que a proteção da criança e seu melhor interesse sejam vistos como um bem 

comum com absoluta prioridade.  
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CONCLUSÃO	
 

 

O Artigo 227 da Constituição, conforme já muitas vezes apontado ao longo 

da presente tese, é uma verdadeira revolução no âmbito do Direito público 

constitucional e na irradiação de seus conteúdos em outros ramos do direito. Como 

ápice de um importante desenvolvimento histórico do reconhecimento de todas as 

crianças como sujeitos de direitos e titulares de direitos fundamentais – todas sem 

qualquer distinção, inclusive as indígenas, as negras, as outrora consideradas 

“delinquentes” ou “abandonadas”–, é a pedra fundamental de uma nova era jurídica 

para as crianças brasileiras e, também, para todos nós como sociedade.  

Seus dispositivos garantem à criança um status único e especial no sistema 

constitucional e nas múltiplas relações existentes entre crianças, suas famílias, suas 

comunidades e o Estado, especialmente no que tange à titularidade de direitos 

fundamentais, os quais são por elas realizados, fruídos e expressados de maneira 

diversa da visão e padrão adultocêntrico predominante nos debates constitucionais. 

Crianças exercem, por exemplo, sua liberdade de expressão pelo balbucio ou choro 

quando bebês; praticam a liberdade de ir e vir e permanecer ao engatinhar ou testar 

seus passos, ainda que errantes, de um cômodo ao outro da casa; podem 

experienciar o direito de associação pela vivência comunitária nas praças e escolas; 

são, assim, absolutamente capazes e potentes, cada uma a seu jeito, como toda e 

qualquer pessoa, inclusive adultos, as quais possuem o dever de considerar suas 

queixas e opiniões, encarando-as com seriedade.  

Igualmente, deve-se levar a sério o fato de que crianças são titulares do 

direito fundamental à absoluta prioridade de seus direitos e melhor interesse, cuja 

estrutura apesenta-se como um direito fundamental completo, expresso em todas as 

clássicas funções de direitos fundamentais: defesa, prestação ou ação positiva 

estatal e igualdade.  

Ainda, o Artigo 227 permite o entendimento de uma nova função para os 

direitos fundamentais: a solidariedade. Ao prever expressamente o dever 

compartilhado da garantia da absoluta prioridade não só pelo Estado como também 
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por agentes particulares das famílias e sociedade – inclusive com efeitos direitos e 

indiretos nas relações entre particulares –, possibilita um novo campo conceitual, 

inclusive como resposta a questões contemporâneas ligadas a direitos considerados 

de terceira geração.  

O direito autônomo à solidariedade compreende um feixe de posições 

complexo e multifacetado em face do Estado, que pode ser caracterizado como um 

direito para que o Estado estimule, por meio de medidas efetivas, a unidade e 

harmonia entre indivíduos e coletividades, poderes dos Estados e organizações 

sociais, por uma união de interesses, propósitos e ações, e o reconhecimento de 

diferentes necessidades e direitos para alcançar objetivos comuns, com especial 

foco nos grupos e indivíduos considerados mais vulneráveis a violências em uma 

sociedade.  No caso da criança, o objetivo ou bem comum partilhado, 

solidariamente, por todos é o dever constitucional de assegurar os direitos 

fundamentais e melhor interesse de todas as crianças brasileiras com absoluta 

prioridade.  

Ao considerar esse dever expressamente como absoluto, o constituinte – 

acolhendo e validando uma demanda verdadeiramente social durante a Constituinte 

e ainda apoiada nos dias de hoje pela polução brasileira – concluiu que a criança, 

seus direitos e interesses devem ser colocados em primeiro lugar em todas as 

decisões e preocupações do Estado, da sociedade e das famílias. À luz da teoria dos 

princípios de Robert Alexy, esse direito fundamental é acolhido pelo entendimento 

da natureza de duplo aspecto dos direitos fundamentais, os quais podem se 

expressar como regra definitiva e, ao mesmo tempo, princípio com grande peso 

abstrato, espeitando, assim, a vontade de uma comunidade social e política.  

Assim, tal direito gera deveres em todas as dimensões e instituições do 

Estado, o qual deve, inclusive em seus processos no âmbito do Sistema de Justiça, 

garantir que o melhor interesse da criança e a precedência de seus direitos estejam 

em primeiro lugar, como razão de segunda ordem. 

Nesse sentido, como forma de ser aferido o melhor interesse em casos 

concretos – como, por exemplo, nos casos de suspensão ou destituição do poder 

familiar –, é proposto um modelo interpretativo-analítico que garanta uma maior 
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racionalidade justificativa das decisões. Busca-se, inicialmente, a subsunção das 

regras extraídas da rede de normas, mas caso a incerteza e indefinição de sua 

aplicação persista, a regra da proporcionalidade e o sopesamento podem ser 

acionados como ferramentas analíticas muito eficientes.   

Todavia, em casos que envolvam crianças, diferentemente do modelo 

clássico de colisão proposto pela teoria dos princípios, o sopesamento é realizado, 

por força da norma da absoluta prioridade, no próprio universo normativo da 

criança, considerando abstratamente apenas seus direitos e interesses. 

Ainda, o Estado e seus agentes possuem o dever de desenvolver um Sistema 

de Justiça acessível, sensível e amigável às crianças e suas famílias, o que demanda 

um processo outro de deliberação, pelo qual a lógica adversarial possa ser superada, 

como, por exemplo, pelo uso de RADs.  

 Por fim, sugere-se que por meio de um processo compartilhado de 

definição dos pesos abstratos no sopesamento por uma comunidade plural de 

intérpretes – utilizando-se, por exemplo, o espaço das audiências concentradas –, o 

melhor interesse da criança pode ser melhor equacionado, em um esforço solidário 

direcionado ao consenso e à gestão coletiva de um bem comum maior: o cuidado 

efetivo da criança e eficácia e maximização de todos os seus direitos fundamentais.  

Portanto, são extraídas da presente tese conclusões que podem ser 

resumidas da seguinte forma:  

 

(i) A criança é titular integral de direitos fundamentais, ainda que em um 

estágio peculiar de desenvolvimento progressivo de suas capacidades e 

de sua autonomia, experienciando e usufruindo de seus direitos de 

forma própria, devendo poder evocá-los, inclusive, por demandas 

processuais acessíveis, as quais devem ser sempre consideradas 

seriamente pelo Estado. 

(ii) O Artigo 227 da CF e também o art. 3o, 1 da CDC/ONU estabelecem 

uma eficácia ou efeitos tanto indiretos como diretos dos direitos 

fundamentais de crianças em relações horizontais entre particulares, 

vinculando familiares ou outros agentes sociais, pessoas físicas ou 
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jurídicas, inclusive empresas. 

(iii) O Artigo 227 assegura à criança o direito fundamental à solidariedade, o 

qual pode ser visto como uma função autônoma de direito fundamental, 

que se expressa, especificamente no caso da criança, pelo dever 

compartilhado entre Estado, famílias e sociedade de assegurar às 

crianças com absoluta prioridade seus direitos e melhor interesse. 

(iv) O Artigo 227 garante à criança o direito fundamental à absoluta 

prioridade de seus direitos e melhor interesse em face do Estado, o qual 

possui, portanto, o dever de efetivá-lo em todas as suas ações e decisões, 

inclusive no âmbito do Sistema de Justiça. 

(v) O direito fundamental da criança à prioridade de seus direitos e melhor 

interesse pode ser considerado como absoluto, mesmo à luz da teoria 

dos princípios, pelo entendimento do duplo aspecto desse direito 

fundamental, expresso como regra, com aplicação definitiva, ou como 

princípio, mas com alto peso abstrato, que, na prática, garante sua 

precedência sobre outros direitos em possíveis colisões de direitos 

fundamentais. 

(vi) O melhor interesse da criança no caso concreto pode ser definido pela 

subsunção de regras já previstas na rede de normas ou pela aplicação da 

proporcionalidade, que tem como ultima ratio o sopesamento, o qual – 

em função do direito à absoluta prioridade da criança – deve ser feito no 

universo normativo de direitos fundamentais em colisão abstrata da 

própria criança. 

(vii) O processo de aferição do melhor interesse da criança, inclusive na 

aplicação da proporcionalidade e sopesamento, especialmente na 

definição dos pesos abstratos, deve ser realizado por meio de uma 

comunidade plural de intérpretes, inclusive pelas próprias crianças, por 

meio de procedimentos acessíveis, sensíveis e amigáveis a elas e suas 

famílias, geridos na busca de decisões, na medida do possível, 

consensuais para preservação do bem comum que é a proteção e o 

cuidado da criança e seus direitos. Sugere-se, nesse sentido, o uso mais 
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constante e intenso dos espaços das audiências concentradas e dos 

instrumentos do amicus curiae e audiências públicas para permitir a 

criação desta comunidade plural. 

 

Levar os direitos fundamentais de todas as crianças a sério é, portanto, dar 

eficácia ao Artigo 227 da Constituição da forma mais ampla e abrangente possível, 

em todas as suas dimensões e em todas as decisões e preocupações das famílias e 

seus membros, da sociedade, seus agentes e instituições, e do Estado e todos os 

seus Poderes, inclusive no âmbito do Sistema de Justiça. 

O Artigo 227 é um projeto de sociedade e de país que precisa ser, 

igualmente, levado a sério; um projeto em que também os filhos dos outros e os 

filhos de ninguém sejam nossa responsabilidade moral e constitucional. É um farol 

guia, especialmente em momentos intranquilos e apreensivos, como as atuais águas 

turbulentas dos mares brasileiros, quando narrativas e sistemas normativos 

clássicos e universais, como os próprios direitos humanos, são desafiados por 

sentimentos de medo, insegurança e incerteza pela liquefação do que antes era 

compreendido como certo ou inequívoco.  

É um fogo com a capacidade de unir antigos opositores em um mesmo 

espaço, em uma mesma família, tal qual Héstia, a deusa de uma nova justiça, pela 

qual a resolução justa dos naturais conflitos humanos possa ser algo além de fatos, 

valores ou normas, mas também um espaço de encontro, um lugar de diálogo e 

decisões comuns, aquecidas pela sensibilidade fina e solidária para com todas as 

famílias e suas crianças. 
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