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Sumário Apresentação
A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 dis-
põe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente – ECA, que instituiu a doutrina da 
proteção integral, constituindo-se em um 
instrumento jurídico eficaz, garantidor dos 
direitos das crianças e dos adolescentes. 

Neste sentido, apresentamos a Cartilha “Di-
reitos da Criança e do Adolescente” como 
um instrumento de informação oriundo do 
Projeto Cartilha Cidadã, desenvolvido pelo 
Curso de Direito do Centro Universitário do 
Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, com o objeti-
vo de informar a comunidade relativamente 
ao tema desenvolvido. 

O roteiro, de fácil compreensão e leitura 
aprazível, é desenvolvido em cinco itens: 

1 Noções sobre os direitos da criança e do 
adolescente; 2 Alguns dos direitos funda-
mentais que o Estatuto garante; 3 Crianças 
e adolescentes têm o direito de ser adota-
dos; 4 Trabalho infantil; 5 Atos infracionais; 
6. Outros direitos; 7 Conselho Tutelar: o que 
é, e quais as suas atribuições.

Assim, o UNIARAXÁ procura contribuir para 
o fortalecimento do exercício da cidadania, 
por acreditar nos direitos das crianças e dos 
adolescentes, promovendo a presente Car-
tilha como meio orientador da formação 
dos sujeitos de direitos.

 Um abraço a todos os leitores!

ARAXÁ • MARÇO/2020

Prof. M.e José Oscar de Melo
Reitor
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A Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, no intento do bom desen-
volvimento físico e psíquico de crianças e 
adolescentes, tutela seus interesses. Em 
seu artigo 227 dispõe que é dever da famí-
lia, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saú-
de, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência fa-
miliar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discri-
minação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

De outra parte, a Lei n. 8.069 de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA) regula a proteção da criança e 
do adolescente, assegurando-lhes a univer-
salização do direito, com o fito de facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, es-
piritual e social, em condições de liberdade 
e de dignidade. Esclareça-se que o direito 
não se destina a determinada categoria de 
crianças ou adolescentes, mas a todas as 
crianças e adolescentes, sem distinção de 
raça, gênero ou poderio econômico. 

Introdução
Muitos são os direitos de crianças e adoles-
centes que são violados, por isso a luta por 
tais direitos é constante. 

A estimativa global do trabalho infantil, em 
uma pesquisa realizada pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) em 2016, 
aponta 152 milhões de crianças entre 5 e 
17 anos como vítimas de trabalho infantil 
no mundo - 88 milhões de meninos e 64 mi-
lhões de meninas. Esses dados são preocu-
pantes e assustadores. Ainda há 2,7 milhões 
de crianças e adolescentes em situação 
de trabalho infantil no Brasil.  A maior con-
centração de trabalho infantil está na faixa 
etária de 14 a 17 anos (83,7%). E o trabalho 
infantil entre crianças de cinco a nove anos 
aumentou 12,3% entre 2014 e 2015, passan-
do de 70 mil para 79 mil.  

Outros dados  são relevantes e nos levam à 
reflexão sobre a efetiva proteção de crian-
ças e adolescentes. Vejamos: 

O Brasil possui uma população de 190 mi-
lhões de pessoas, das quais 60 milhões têm 
menos de 18 anos de idade. Esse número 
representa quase um terço de toda a popu-
lação de crianças e adolescentes da Améri-

Prof. Dr. Bruno Barbosa Borges
Coordenador do Curso de Direito

Profª M.ª Eliana Maria Pavan de Oliveira
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica

ca Latina e do Caribe. Hoje vivem no Brasil 
21 milhões de adolescentes com idade en-
tre 12 e 18 anos, o que equivale a 11% da 
população brasileira. Na educação, dos (as) 
adolescentes entre 15 e 17 anos de idade, 
14,8% estão fora da escola, enquanto o per-
centual é de menos de 3% no grupo entre 6 
e 14 anos de idade. De cada 100 estudantes 
que entram no ensino fundamental, apenas 
59 terminam a 8ª série e apenas 40, o ensi-
no médio. A evasão escolar e a falta às aulas 
ocorrem por diferentes razões, incluindo 
violência e gravidez na adolescência. O país 
registra anualmente o nascimento de 300 
mil crianças que são filhos (as) de mães que 
estão na adolescência. 

A cada dia, 129 casos de violência psicoló-
gica e física, incluindo a violência sexual e a 
negligência contra crianças e adolescentes, 
são reportados ao Disque Denúncia 100. 
Isso representa que, a cada hora, cinco ca-
sos de violência contra meninas e meninos 
são registrados no País.

Cerca de 30 mil adolescentes recebem me-
didas de privação de liberdade a cada ano, 
apesar de apenas 30% terem sido condena-
dos por crimes violentos, para os quais a pe-
nalidade é amparada na lei. Em 2009 a taxa 
de homicídios entre adolescentes de 15 a 19 
anos foi de 43,2 para cada grupo de 100 mil 
adolescentes, enquanto a média para a po-

pulação geral foi de 20 para cada grupo de 
100 mil pessoas. O risco de ser assassinado 
no Brasil é 2,6 vezes maior entre adolescen-
tes negros do que entre brancos, sendo que 
para adolescentes do sexo masculino, o ris-
co de ser assassinado é 11,9 vezes maior, se 
comparado ao de mulheres na faixa etária 
de 12 a 18 anos.

Tais informações nos levam à reflexão. É 
muito importante que a sociedade, os pais 
e responsáveis, incluindo-se os educadores, 
se comprometam, juntamente com seus fi-
lhos e estudantes, no sentido de sua forma-
ção e educação. A orientação é o melhor 
meio de prevenção. 

Neste sentido, o UNIARAXÁ preocupa-se 
em contribuir para a eficácia da legislação 
protetiva das crianças e dos adolescentes, 
editando esta Cartilha Cidadã intitulada “Di-
reitos das Crianças e Adolescentes”. Ela tem 
por escopo informar diversos setores da so-
ciedade sobre os direitos da criança e dos 
adolescentes, almejando tornar eficazes os 
direitos infanto-juvenis.

Boa leitura!
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1. Noções Sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente

É dever da família, da comunidade, da so-
ciedade em geral e do poder público asse-
gurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência fa-
miliar e comunitária de crianças e adoles-
centes.

1.1 De quem é o dever de 
assegurar os direitos da 
criança e do adolescente?

Considera-se criança, para os efeitos desta 
Lei, a pessoa até doze anos de idade incom-
pletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade.

1.2 Quem é considerado 
criança e adolescente?

Sim!

Os direitos enunciados no Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA aplicam-se 
a todas as crianças e adolescentes, sem dis-
criminação de nascimento, situação fami-
liar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião 
ou crença, deficiência, condição pessoal 
de desenvolvimento e aprendizagem, con-
dição econômica, ambiente social, região 
e local de moradia ou outra condição que 
diferencie as pessoas, as famílias ou a co-
munidade em que vivem.

1.3 Todas as crianças e 
adolescentes têm os 
mesmos direitos?

2. Alguns dos Direitos Fundamentais que 
o Estatuto Garante

Direito à vida e à saúde
A criança e o adolescente têm direito à pro-
teção à vida e à saúde, mediante a efetiva-
ção de políticas sociais públicas que per-
mitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência.

O direito à vida, reconhecido no caput do 
art. 5º. Da CF, detém posição de destaque 
em relação aos demais direitos fundamen-
tais, pelo simples fato de que, sem a sua 
proteção, todos os demais direitos perdem 
o sentido, tornando inócuo todo o arcabou-
ço legal. (ROSSATO et al, 2015, p. 91).

Direito à Liberdade, Respeito e 
Dignidade
A criança e o adolescente têm direito à li-
berdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas em processo de desen-
volvimento e como sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais, garantidos na Constitui-
ção e nas leis. 

A liberdade constitui o direito de ir e vir. 
Quanto à dignidade da criança e do ado-
lescente, é dever de todos zelar, pondo-os 

a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou cons-
trangedor.

A criança e o adolescente têm o direito de 
ser educados e cuidados sem o uso de cas-
tigo físico ou de tratamento cruel ou degra-
dante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos 
pais, pelos integrantes da família ampliada, 
pelos responsáveis, pelos agentes públicos 
executores de medidas socioeducativas ou 
por qualquer pessoa encarregada de cuidar 
deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.

Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária
É direito da criança e do adolescente ser 
criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comu-
nitária, em ambiente que garanta seu de-
senvolvimento integral.

Do Direito à Educação, à Cultura, 
ao Esporte e ao Lazer
A criança e o adolescente têm direito à edu-
cação, visando ao pleno desenvolvimento 
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de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, 
sendo assegurado a eles: igualdade de 
condições para o acesso e permanência na 
escola; direito de ser respeitado por seus 
educadores; direito de contestar critérios 
avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; direito de organização 
e participação em entidades estudantis; 
direito a práticas culturais, esportivas e de 
integração.

Do Direito à Profissionalização e 
à Proteção no Trabalho
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
prevê ser proibido o trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição 
de aprendiz. Já a proteção ao trabalho dos 
adolescentes é regulada por legislação es-
pecial. Será considerada aprendizagem a 
formação técnico-profissional ministrada 
segundo as Diretrizes e Bases da Legislação 
de Educação em vigor.

3. Crianças e adolescentes têm o direito 
de ser adotados
A adoção de criança e de adolescente reger-
-se-á segundo o disposto na lei nº 8.069 de 
1990.

É uma medida excepcional e irrevogável, à 
qual se deve recorrer apenas quando esgo-
tados os recursos de manutenção da crian-
ça ou adolescente na família natural ou 
extensa. É atribuída a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deve-

res, inclusive sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais.

Vale lembrar que a adoção depende do con-
sentimento dos pais ou do representante 
legal do adotando. Em se tratando de ado-
tando maior de doze anos de idade, será 
também necessário o seu consentimento.

▶ Pode adotar qualquer pessoa maior de 18 
anos (casados, viúvos, divorciados e sol-
teiros) e com situação socioeconômica 
estável. 

▶ O adotante deve ser, pelo menos, dezes-
seis anos mais velho do que o adotando 
(crianças/adolescentes). 

▶ Se um casal pretender adotar (adoção 
conjunta), é imprescindível que os ado-
tantes sejam casados civilmente ou man-
tenham união estável, comprovada a es-
tabilidade da família.

3.1. Quem pode adotar?

▶ Podem ser adotados crianças e 
adolescentes com até 18 anos à 
data do pedido de adoção e que 
foram destituídos do poder fami-
liar ou entregues à adoção. 

3.2. Quem pode 
ser adotado?

Com a adoção não mais existirá qualquer 
vínculo jurídico entre o adotado e seus pais 
naturais e parentes consanguíneos. A ado-
ção é irrevogável, portanto os pais biológi-
cos não poderão requerer a criança ou o 
adolescente de volta, porque deixam de ser 
seus filhos. Com a adoção, os pais biológi-
cos perdem o poder familiar, que é transferi-
do aos adotantes.

3.3. Extinção de vínculo com 
a família de origem
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4. Trabalho Infantil

Não! Criança não pode trabalhar. É proibi-
do qualquer trabalho a menores de qua-
torze anos de idade, exceto na condição de 
aprendiz.

O adolescente, entre dezesseis e dezoito 
anos, pode trabalhar, mas há restrições:

▶ O trabalho não pode ser realizado em 
ambientes prejudiciais à sua formação 
e ao seu desenvolvimento físico, moral, 
psíquico, social, como locais perigosos, 
penosos, noturnos, insalubres.

▶ Se o local de trabalho dificultar ou im-
pedir a frequência escolar, também não 
poderá ser usado. O empregador, cuja 
empresa ou estabelecimento ocupar 
menores, será obrigado a conceder-lhes 
o tempo que for necessário para a frequ-
ência às aulas.

▶ Ao aprendiz será garantido o salário mí-
nimo hora.

4.1. Crianças e adolescentes 
podem trabalhar?

O trabalho infantil é ilegal e impede que 
crianças e adolescentes tenham uma vida 
digna e normal, violando os direitos huma-
nos, comprometendo o rendimento escolar 
e impedindo-os de frequentar a escola de 
maneira saudável.

Infelizmente, a pobreza é uma grande causa 
do trabalho infantil, acarretando a ausência 
de oportunidades. 

4.2. Diga não ao trabalho 
infantil!

5. Como Denunciar Violações a esses 
Direitos?
O Disque 100 é o canal de denúncias oficial 
do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, que recebe denúncias 
anônimas de qualquer violação de direitos 
humanos, incluindo situações de violência 
sexual contra crianças e adolescentes.

6. Atos Infracionais 
Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal , sendo 
penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos.

Se uma criança cometer ato infracional, ela 
será encaminhada para programas espe-
cializados e o caso segue encaminhado ao 
Conselho Tutelar, sujeito às medidas do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente.

O adolescente poderá ser apreendido, de-
vendo responder perante o juiz, e a ele se-
rão aplicadas medidas socioeducativas.

Apreensão do adolescente 

O adolescente

▶ não poderá ser privado de sua liberdade, 
exceto em flagrante de ato infracional ou 
por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente.

▶ tem o direito de ser informado acerca de 
seus direitos e à identificação daqueles 
que o apreenderam.

▶ civilmente identificado não será subme-
tido a identificação compulsória pelos 
órgãos policiais, de proteção e judiciais, 

6.1. O que acontece com as crianças e 
adolescentes que cometem atos infracionais? 

salvo para efeito de confrontação, ha-
vendo dúvida fundada.

▶ terá sua apreensão e o local onde se en-
contra recolhido comunicados à autori-
dade judiciária competente e à sua famí-
lia ou à pessoa por  ele indicada.

Para realizar a denúncia, basta discar 100, 
de forma gratuita, de qualquer parte do Bra-
sil. O atendimento funciona 24 horas, todos 
os dias da semana. Após a ligação, o órgão 
encaminha a denúncia aos órgãos compe-
tentes da cidade origem da criança ou do 
adolescente, para investigação.

Atenção! 

O adolescente a quem 
se atribua autoria de ato 

infracional não poderá ser 
conduzido ou transportado 
em compartimento fecha-
do de veículo policial, em 

condições atentatórias à sua 
dignidade, ou que impli-

quem risco à sua integridade 
física ou mental, sob pena de 

responsabilidade.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente 
prevê que nenhum adolescente será pri-
vado de sua liberdade senão em flagrante 
de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária 
competente. O adolescente tem direito à 
identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão, devendo ser informado acerca 
de seus direitos.

Após verificada a prática de ato infracional, 
a autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente medidas como: 

▶ Advertência; 

▶ Obrigação de reparar o dano; 

▶ Prestação de serviços à comunidade; 

▶ Liberdade assistida; 

▶ Inserção em regime de semiliberdade; 

▶ Internação em estabelecimento educa-
cional.

6.2. Adolescentes em confl ito com a lei

Fique atento!

É proibida a venda à criança ou ao adoles-
cente de:

▶ Armas, munições e explosivos;

▶ Bebidas alcoólicas;

▶ Produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica 
ainda que por utilização indevida;

▶ Fogos de estampido e de artifício, exceto 
aqueles que pelo seu reduzido potencial 
sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização inde-
vida;

▶ Revistas e publicações contendo mate-
rial impróprio ou inadequado a crianças 
e adolescentes, devendo ser as mesmas 
comercializadas em embalagem lacra-
da, com a advertência de seu conteúdo.

▶ Bilhetes lotéricos e equivalentes.

7. Outros Direitos

Estudar é um direito da criança e do adoles-
cente. É assegurado o acesso à escola pú-
blica e gratuita, próxima de sua residência, 
garantindo-se vagas no mesmo estabeleci-
mento a irmãos que frequentem a mesma 
etapa ou ciclo de ensino da educação bási-
ca. 

Os pais podem participar do processo pe-
dagógico escolar de seu filho? Não só po-
dem, como devem! É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo peda-
gógico, bem como participar da definição 
das propostas educacionais. Fique atento 
e participe para o melhor desenvolvimento 
do seu filho.

Mais direitos.

▶ Toda criança ou adolescente tem acesso 
às diversões e espetáculos públicos, des-
de que sejam classificados como ade-
quados à sua faixa etária. Desse modo, 
as crianças menores de dez anos so-
mente poderão ingressar e permanecer 
nos locais de apresentação ou exibição 
quando acompanhadas dos pais ou res-
ponsável.

▶ Nenhuma criança ou adolescente menor 
de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para 
fora da comarca onde reside, desacom-
panhado dos pais ou dos responsáveis 
sem expressa autorização judicial.

7.1. Escola é um direito? 

Os pais e educadores devem ficar atentos, 
pois a falta de cuidado em relação à segu-
rança do menor no ambiente virtual, pode-
rá configurar o delito de abandono digital. 
É dever desses responsáveis orientar e edu-
car as crianças e os adolescentes no meio 
tecnológico; além disso, devem fiscalizar o 
conteúdo que por eles é acessado.

A negligência digital é configurada como ato 
omisso quanto aos cuidados com o menor, 
pois pode provocar efeito nocivo para eles.

Dependência digital 

A dependência digital pode ser configura-
da quando a pessoa já não consegue viver 
sem celular, sem whatsapp, sem computa-
dor, enfim, sem estar conectado. A pessoa 
deixa de fazer outras coisas importantes 
como estudar, socializar-se pessoalmente, 
para se “conectar”.  Neste sentido é muito 
importante ficar atento para que crianças 
e adolescentes saibam utilizar as redes so-
ciais de forma a não prejudicar seu comple-
to desenvolvimento.

7.2. Cuidados que devem 
ser tomados no ambiente 
virtual • responsabilização
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8. Conselho Tutelar: o que é, e quais as 
suas Atribuições?
O Conselho Tutelar, é um órgão perma-
nente e autônomo, não jurisdicional, en-
carregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos em Lei.

Conforme o artigo 136 da lei 8.069 de 1990, 
são atribuições do Conselho Tutelar:

▶ Atender as crianças e adolescentes 
quando seus direitos forem ameaçados 
ou violados;

▶ Atender e aconselhar os pais ou res-
ponsável;

▶ Promover a execução de suas decisões, 
podendo para tanto:

▶ Requisitar serviços públicos nas áreas 
de saúde, educação, serviço social, pre-
vidência, trabalho e segurança;

▶ Representar junto à autoridade judici-
ária nos casos de descumprimento in-
justificado de suas deliberações.

▶ Encaminhar ao Ministério Público notí-
cia de fato que constitua infração admi-
nistrativa ou penal contra os direitos da 
criança ou adolescente;

▶ Encaminhar à autoridade judiciária os 
casos de sua competência;

▶ Providenciar a medida estabelecida 
pela autoridade judiciária, dentre as 
previstas, para o adolescente autor de 
ato infracional;

▶ Expedir notificações;

▶ Requisitar certidões de nascimento 
e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário;

▶ Assessorar o Poder Executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária 
para planos e programas de atendi-
mento dos direitos da criança e do ado-
lescente;

▶ Representar, em nome da pessoa e da 
família, contra a violação dos direitos. 

▶ Representar ao Ministério Público para 
efeito das ações de perda ou suspen-
são do poder familiar, após esgotadas 
as possibilidades de manutenção da 
criança ou do adolescente junto à famí-
lia natural.

▶ Promover e incentivar, na comunidade 
e nos grupos profissionais, ações de 
divulgação e treinamento para o reco-
nhecimento de sintomas de maus-tra-
tos em crianças e adolescentes.

Se, no exercício de suas atribuições, o 
Conselho Tutelar entender necessário o 
afastamento do convívio familiar, comu-
nicará imediatamente o fato ao Ministério 
Público, prestando-lhe informações sobre 
os motivos de tal entendimento e as pro-
vidências tomadas para a orientação, o 
apoio e a promoção social da família. As 
decisões do Conselho Tutelar somente 
poderão ser revistas pela autoridade ju-
diciária a pedido de quem tenha legítimo 
interesse.

9. Referências
ALVES. Jones Figueiredo. Negligência dos pais no mundo virtual expõe criança a efeitos nocivos a 
rede. Consultor Jurídico. Publicado em 15 jan. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/
2017-jan-15/processo-familiar-abandono-digital-expoe-crianca-efeitos-nocivos-internet>. Acesso em: 
15 fev. 2020.

ANIM. A. R. et al. Curso de direito da criança e do adolescente: Aspectos teóricos e práticos. 12 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 fev. 2020.

BRASIL, Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1190. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Disponível em: <http ://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso 
em: 11 fev. 2020. 

CANAIS DE DENÚNCIA. Publicado em 30 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.childhood.org.
br/canais-de-denuncia>. Acesso em: 11 fev. 2020.

Cartilha. Direitos da criança e do adolescente: Conhecer para defender. Disponível em:  <https://www.
defensoria.pb.def.br/criative/Documentos/Cartilha-direitosdacriancaadolescente.pdf>. Acesso em: 12 
fev. 2020.

DIÁRIO DE ARAXÁ. Todos contra a violência infanto-juvenil. Disponível em: <https://www.diariodeara-
xa.com.br/todos-contra-a-violencia-infantojuvenil/>. Acesso em: 14 fev. 2020.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Disponível em: <http://www.adolescencia.org.br/site-p-
t-br/eca>. Acesso em: 11 fev. 2020.

OIT – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho Infantil. Disponível em: <https://www.
ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/lang--pt/index.htm>. Acesso em 17 fev. 2020.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. O que significa abandono digital e qual o impacto na vida dos filhos. 
Publicado em 11 fev. 2020. Disponível em: <http://www.rodrigodacunha.adv.br/o-que-significa-aban-
dono-digital-e-qual-o-impacto-na-vida-dos-filhos/>. Acesso em 14 fev. 2020.

RIBEIRO, Marcos Wagner Camargo. Jus.com.br. O adolescente em conflito com a lei. Publicado em 
jun. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/58557/o-adolescente-em-conflito-com-a-lei>. 
Acesso em: 17 fev. 2020.

ROSSATO L. A. et al. Estatuto da criança e do adolescente: Lei 8.069/90. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

SENADO FEDERAL. Especial Cidadania. Esclarecendo as principais dúvidas. Disponível em: <https://
www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/Policialprotegermenores/not002.htm>. Acesso em: 12 
fev. 2020.

VIVENDO A ADOLESCÊNCIA. Vamos conhecer e refletir sobre alguns dados da adolescência no Brasil. 
Disponível em: <http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/adolescencia>. Acesso em: 13 fev. 2020.




