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RESUMO: Esta pesquisa tem por objeto as violações dos direitos humanos da criança e 
adolescente vulnerável na idade cronológica de zero a dezoito anos, pela família, pelo judiciário 
e pela Defensoria Pública. A pesquisa justifica-se a partir do grande volume de manifestações 
públicas da sociedade em programas televisivos, seminários, cursos e oficinas que analisam o 
sofrimento dos sujeitos de direitos, no núcleo familiar de origem biológica, e seus 
comportamentos agressivos, apáticos e desinteressados em instituições de atendimento, escolas 
e espaços públicos. Os objetivos da pesquisa são analisar: 1) a ocorrência da violação dos 
direitos humanos da criança e adolescente vulnerável pela família, responsável primeira pela 
proteção dos direitos e interesses individuais e coletivos da criança e adolescente e que, 
provavelmente por desconhecimento, aplique maus tratos, abuso sexual, castigos físicos e 
psíquicos aos filhos e os proíba de buscar auxílio externo para suas dores; 2) a ocorrência da 
violação dos direitos humanos da criança e adolescente vulnerável pelo judiciário, que dá 
destino às vítimas, a partir das denúncias recebidas e apresentadas ao juiz da infância pelo 
Conselho Tutelar. 3) violação dos direitos humanos da criança e adolescente vulnerável pela 
Defensoria Pública ao se omitir em prestar-lhes a proteção jurídica e garantir seu direito a 
liberdade de manifestação, sobre permanecer com a mãe ou, família extensa, ao invés de 
entregues a estranhos quando apresentadas ao juiz da infância e da juventude. A metodologia 
da pesquisa é documental única permitida pelo judiciário brasileiro nessa temática. Analisando-
se os documentos publicados no site Htt:www.cnj.jus.br/cnca/publico é possível averiguar que 
o poder judiciário mantém institucionalizadas, invisíveis para a sociedade um número 
considerável de criança e adolescente, e se identificará a freqüência das formas de violação em 
estudo. 1) os maus tratos por desconhecimento, a proibição da busca de auxílio externo, 2) a 
ausência da liberdade de manifestação da criança e adolescente sobre sua vontade de 
permanecer com a mãe, ou família extensa, 3) a omissão da Defensoria Pública em prestar a 
proteção jurídica devida aos sujeitos de direitos criança e adolescente vulneráveis mormente 
ser único órgão interveniente no papel de custos vulnerabilis. Os resultados será a comprovação 
da pesquisa do que ocorre com o objeto de estudo. Estas comprovações serão relevantes na 
medida em que explicitarão a urgência de uma reformulação das ações dos sujeitos atuantes na 
área dos direitos da criança e adolescente. Os resultados finais ou parciais obtidos terão 
relevância, centrado no atendimento às necessidades das famílias, no judiciário permitir 
contraditório e ampla defesa em seus julgamentos e a proteção jurídica efetiva da Defensoria 
Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado e a defesa, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Os resultados 
esperados serão a cessação das violações dos direitos humanos e dignidade da pessoa humana 
em peculiar condição de desenvolvimento, resignificação da convivência familiar.  
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