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RESUMO

Tornou-se freqüente a veiculação nos meios de comunicação, de atos delituosos praticados por crianças e adolescentes, com esse aumento na criminalidade juvenil, a sociedade

fica mais insegura, passando a cobrar do Estado uma solução para este crescente problema. O papel do Estado como a principal entidade responsável por promover o

desenvolvimento em sua amplitude de aspectos passa a ser questionado, destacando por vezes, sua ineficiência e ineficácia. O objetivo geral do projeto é analisar se o Estado

tem cumprido seu papel de proteger a criança e o adolescente. Objetivos específicos visam compreender o papel do Estado enquanto responsável e protetor da criança e do

adolescente; descrever e analisar as discussões e perspectivas citadas na literatura sobre o assunto; analisar e interpretar as normas que tratam dos direitos da criança e

adolescente, no que tange às práticas preventivas. Compreender quais políticas públicas tem sido desenvolvidas no município de Passos/MG de cunho preventivo destinadas a

crianças e adolescentes: Avaliar as Políticas Públicas com vistas à prevenção da criminalidade juvenil no município; contribuir para o desenvolvimento das atividades de pesquisa

do curso de Direito e propiciar ao estudante de graduação condições de aprimorar sua qualificação acadêmica. Para consecução dos objetivos propostos partiremos da utilização

dos recursos da pesquisa documental; em normas constitucionais e legais que tratam dos direitos da criança e do adolescente. E da pesquisa bibliográfica; na literatura nacional

que trata dos direitos da criança adolescente, no que tange à responsabilidade do Estado a respeito destes e sua abrangência. A pesquisa ainda se encontra em

desenvolvimento, é possível ponderar, que a cidade de Passos conta com sistema de salvaguarda de direito o qual é formado por  instituições  governamentais em parceria com

a sociedade civil, que atuam na defesa das crianças e adolescentes, como autores e receptores de atos infracionais.
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