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Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
1
 

Professora Carolina Vanderlei Castro de Almeida 
2
 

Neste texto vamos tratar do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – SGDCA. Quando o ECA o foi aprovado em 1990 ele concretizou um notável 

avanço no campo democrático, ao regulamentar os direitos da criança e do adolescente 

assegurados no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e na Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989. Porém, 

além de especificar esses direitos, gerais e específicos do universo da infância e da 

adolescência, o ECA propõe uma nova forma de geri-los, na qual todos passam a ser 

responsáveis pela sua concretização criando, de fato, um Sistema de Garantia. 

Esse Sistema de Garantia busca exatamente o cumprimento da legislação, através de 

ações integradas, e de ações governamentais ou não governamentais. O ECA, ao estabelecer 

os direitos da criança e do adolescente, também deixa claro quem são os responsáveis pela 

concretização desses direitos que, como sabemos, são complexos e, sendo assim, precisam 

ser concretizados de forma complexa também, e por isso a necessidade de ações articuladas, 

integradas, entre a família, o Estado, a sociedade e a comunidade, formando de fato uma rede 

complexa em prol da garantia dos direitos da criança e do adolescente, formando 

verdadeiramente um sistema de garantias. 

O Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente está previsto, ainda 

que implicitamente, na Constituição de 1988, no artigo 227, ganhando força no Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990. Este sistema passou por um período grande de discussão, 

pela da sociedade civil, na década de 90, principalmente em discussões levantadas pelo 

                                                           
1
 Transcrição de vídeo aula gravada para o Curso Online A Escola no Combate ao Trabalho Infantil, da 

Fundação Telefônica (www.promenino.org.br/ecti), foram feitas apenas as adaptações necessárias à 
transposição do texto falado para o texto escrito. 
 
2
 Carolina Vanderlei Castro de Almeida é Auditora Fiscal do Trabalho e coordena o Projeto de Combate 

ao Trabalho Infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. 
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Cendhec, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social
3
, no Recife, e culmina, em 

2006, com a Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA, que define e explica a sistemática do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, que busca articula e integrar as instâncias públicas governamentais e da 

sociedade civil. 

Talvez articulação e integração sejam as duas palavras chaves do Sistema de Garantia, 

uma vez que é preciso que haja uma grande parceria entre o poder público e a sociedade civil 

para elaborar, executar e monitorar as políticas públicas voltadas para a infância e para a 

adolescência. O objetivo do Sistema de Garantia é aproximar a realidade da lei. Hoje temos 

uma avançada, que está no campo do ideal, e o que deve ser feito é que realidade deve se 

aproximar da lei e não a lei formalizar o que existe na realidade. É preciso que melhoremos a 

vida das crianças e adolescentes e isso se consegue fazendo a aplicação correta, de fato, da 

lei. 

Ouro aspecto interessante do Sistema de Garantia de Direitos é que ele busca ‘chegar 

perto’ da criança e do adolescente. Ao invés de funcionar no plano abstrato, em um plano 

maior, ele tem que ser pensado no município, num bairro, pois quanto mais perto da residência 

da criança, da escola da criança, essas instituições que compõe o sistema estejam, mais fácil 

vai ser compreendê-las. É importante também ter em mente que o sistema ele é estratégico e 

não operacional. Não existe um órgão gestor, por exemplo, ou uma pessoa que determine 

como as coisas devem acontecer
4
. Trata-se de um sistema que se dá de forma mais natural e 

é por isso que é importante que cada uma das partes que o compõem saiba exatamente quais 

são os seus papéis e que tomem para si a responsabilidade de executá-los, uma vez que todos 

somos responsáveis pela efetivação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

O SGDCA é dividido em três eixos: promoção, defesa e controle da efetivação dos 

direitos. O eixo da promoção busca efetivar de fato os direitos e se subdivide em três sub-

eixos: o da política pública, que resume os direitos básicos de todas as crianças como saúde, 

educação, lazer; o das medidas protetivas, que deve agir quando a criança e/ou o adolescente 

teve seus direitos desrespeitados, precisando de proteção; e o das medidas socioeducativas, 

direcionadas àqueles adolescentes que estão em desacordo com a lei em decorrência de atos 

infracionais. 

O eixo da promoção de se dá tanto sobre a ótica da execução da política de fato, como 

também perpassa por uma questão de elaboração, de discussão das medidas que devem ser 

tomadas para que de fato se consiga concretizar os direitos. 

                                                           
3
 www.cendhec.org.br 

4
 A Resolução 113 do CONANDA é o marco legal que determina as funções e o funcionamento básico do 

SGDCA. 
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É importante reforçar que a responsabilidade de todos na garantia dos direitos fica muito 

clara na Constituição Federal, no artigo 227, quando este cita que é dever da família, do 

Estado e da sociedade assegurar, com absoluta prioridade, à criança, ao adolescente e ao 

jovem também o direito à saúde, à educação, à convivência familiar, enfim, aos outros direitos.  

O segundo eixo é o eixo da defesa. Ele tem a ver com o acesso à justiça, e a atribuição 

dele é justamente fazer cessar uma violação de direito, como também punir aquela pessoa ou 

instituição que viola o direito da criança e do adolescente, tendo muita relação com o judiciário 

e com o acesso à justiça num sentido mais amplo. Neste eixo temos o Poder Judiciário 

representado pelo Juizado da Infância e Juventude, na figura do juiz; o Ministério Público, que 

atua como uma espécie de fiscal da lei, que deve voltar seus olhos para ver se os direitos 

estão sendo respeitados e, isso não acontecendo, deve acionar a justiça para que eles passem 

a ser respeitados. 

A Defensoria Pública também tem um papel fundamental, não só na parte da criança e 

adolescente, mas para a sociedade inteira. As pessoas que não tem acesso a um advogado 

por questões financeiras podem e devem recorrer à Defensoria Pública, para que tenham 

assegurados o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme previsto no artigo quinto da 

Constituição, Se os adultos tem esse direito, o mesmo vale para crianças e adolescentes. O 

ECA prevê que toda criança e adolescente seja acompanhado por um advogado durante a 

execução da lide e, no caso de não poder ter um advogado, o defensor público deve ocupar 

esse papel. 

Outro órgão que compõe o eixo da defesa é o Conselho Tutelar, bastante conhecido de 

todos, que tem o papel de fiscalizar se os outros órgãos, se o Estado e, inclusive se a 

sociedade estão cumprindo com o papel de garantir os direitos da criança e do adolescente. 

Também compõe esse eixo os centros de defesa e a Segurança Pública. 

Por fim, o terceiro e último eixo, é o eixo do controle da efetivação, que é responsável 

pelo acompanhamento, avaliação e monitoramento das políticas públicas voltadas para a 

infância e para a adolescência. Neste eixo a sociedade ganha lugar de destaque e por meio do 

controle popular, eu é feito pelos conselhos de direitos, que deliberam políticas e que discutem 

e cobram da sociedade a garantia dos direitos. 

Resumindo, temos três eixos: promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos e 

eles também funcionam sistemicamente, não sendo separados uns dos outros. Um órgão que 

atua dentro de um eixo não fica impedido de atuar dentro de outro, muito pelo contrário, os 

eixos conversam entre si.  
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