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1. Sumário Executivo 

 

Este policy paper tem como objetivo apresentar os principais resultados da pesquisa 

“Estudos sobre a incorporação do Marco Legal da Primeira Infância em decisões judiciais: Uma 

análise macrossistêmica dos dados jurídicos de decisões judiciais e avaliação do 

comportamento judicial”. O projeto é fruto da parceria estabelecida entre o Programa de 

Diversidade e Inclusão e o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação 

Getulio Vargas (FGV Direito Rio). Em 2020, o projeto foi financiado pela Chamada nº 30/2019 

do Ministério da Cidadania e do CNPq (Linha 7 “Estudos sobre a incorporação do Marco Legal 

da Primeira Infância em decisões judiciais”)1 e, em 2021, o trabalho continuou com o apoio da 

Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (Edital Fundo de Pesquisa Aplicada da Fundação 

Getulio Vargas - FPA FGV - 001/2019). 

 O Marco Legal da Primeira Infância (MLPI), como ficou conhecida a Lei nº 

13.257/2016, destaca-se pelo reconhecimento expresso da importância do período que 

compreende a primeira infância (0 até os 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança) no 

processo de desenvolvimento humano e da necessidade de instituir políticas públicas 

específicas para essa fase em atendimento à garantia da absoluta prioridade, prevista no artigo 

227 da Constituição Federal de 1988. A criação da Frente Parlamentar da Primeira Infância e a 

propositura do projeto de lei do MLPI, em 2013, foram eventos importantes no processo de 

incorporação dos direitos da primeira infância na pauta legislativa nacional. Essa lei se une a 

outros instrumentos importantes na defesa dos direitos da infância e adolescência, como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a própria Constituição Federal.   

 Diante da impossibilidade do exercício de direitos por meio de políticas públicas, seja 

por meio da sua inexistência ou da sua ineficácia, o Judiciário é um lócus estratégico para a 

exigência desses direitos. Dessa maneira, a investigação sobre a judicialização dos assuntos 

relacionados ao Marco Legal e os direitos da infância pode ser reveladora não apenas do efeito 

que essa legislação tem produzido no sistema de justiça (se produz algum), mas também de 

como instituir melhor as políticas para crianças no país. 

 A pesquisa, de forma mais abrangente, busca verificar o quanto e como essa norma tem 

sido utilizada pelo Judiciário, analisando de que maneira ela está inserida nas atividades dos 

tribunais brasileiros. O intuito é responder às seguintes perguntas de pesquisa principais: (1) 

em uma perspectiva quantitativa, qual foi o impacto que o MLPI teve sobre as decisões nos 

tribunais brasileiros?; e (2) em uma perspectiva qualitativa, quais as percepções de atores que 

trabalham no sistema de justiça sobre o MLPI e suas possíveis implicações para as decisões 

judiciais? 

                                                
1 Participaram do projeto de pesquisa em 2020: coordenação - Ivar A. Hartmann, Cecilia Machado e Ligia Fabris; 

pesquisadores - Ábia Marpin, Guilherme F. C. Fernandes de Almeida, Lorena Abbas da Silva e Natália de Oliveira 

Maia; bolsistas de iniciação científica - Clara M. F. Nunes da Rocha, Danilo dos Santos Almeida, Eduardo B. C. 

Tavares, Henrique Torres Pitanga Miguel, Isabella F. Lemes de Oliveira, Júlia Milczanowski Araújo, Leandro Léo 

Rebelo, Marcelo M. Reis Filho, Mariana Plácido de Oliveira, Mariana Rodrigues da Costa, Renan Dias de 

Carvalho, Tayne E. Miranda de Oliveira. 



 Alicerçadas nessas questões fundamentais, outras indagações – não necessariamente já 

respondidas – compõem o espectro de interesse da pesquisa, por exemplo: (i) se existe e qual é 

o efeito da utilização do MLPI sobre o resultado das decisões?; (ii) como a aplicação da lei se 

relaciona com as questões de gênero no contexto judicial?; (iii) quais são os argumentos 

mobilizados nas decisões judiciais para aplicar ou deixar de aplicar modificações introduzidas 

pelo MLPI em outras normas, como o Código de Processo Penal? 

 Neste policy paper são apresentados alguns resultados encontrados no decorrer do 

primeiro ano de pesquisa. Isso não quer dizer, contudo, que o trabalho se esgotou e que novas 

questões não serão abordadas no futuro. Pelo contrário, o intuito é consolidar e tornar públicas 

as informações coletadas até então para partir em busca de outros desafios de pesquisa. Este 

projeto acaba revelando como a pesquisa sobre os direitos das crianças é complexa e cheia de 

descobertas, tal qual o período da infância. 

 

  



2. Contextualização da pesquisa 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988)2. 

 

O artigo 227 da Constituição de 1988, mencionado acima, representa uma mudança 

histórica no tratamento dos direitos das crianças e adolescentes3 no Brasil. Até então, o 

paradigma da situação irregular guiava qualquer intervenção do Estado relacionada à infância 

e adolescência. Na Lei nº 6.697, de 1979, conhecida como Código de Menores, estavam 

previstas as situações (especialmente problemas sociais, pobreza, abandono, violência e 

conflito com a lei) que justificariam uma intervenção por parte do Estado4. Nesse contexto, 

crianças e adolescentes não eram considerados como sujeitos de direitos, pelo contrário, eram 

vistos e tratados como objetos destinatários de medidas judiciais5, numa clara demonstração da 

concepção paternalista, autoritária, assistencialista e tutelar vigente à época6.  

A doutrina da proteção integral, refletida na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069)7, por sua vez, “reconhece [crianças e 

adolescentes] enquanto sujeitos de direito, os quais devem ter sua condição de desenvolvimento 

peculiar respeitada, assegurando, assim, o seu melhor interesse e a sua absoluta prioridade”8. O 

                                                
2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
3 De acordo com o artigo 2º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), criança é a pessoa com 

idade inferior a 12 anos de idade, e adolescente é aquela pessoa com idade entre 12 e 18 anos. Em âmbito 

internacional, por causa da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas de 1989, criança é toda 

pessoa de até 18 anos de idade. O Brasil é signatário dessa Convenção, incorporada no ordenamento pátrio pelo 

Decreto nº 99.710/90. 
4 BRASIL. Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979. Institui o Código de Menores. Diário Oficial da União - Seção 

1 - 11 out. 1979, p. 14945. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6697-10-

outubro-1979-365840-publicacaooriginal-1-pl.html.  
5 COSTA, Ana Paula Motta; SAFI, Sofia de Souza; PAMPLONA, Roberta Silveira. Entre a doutrina da situação 

irregular e a da proteção integral: o conceito de vulnerabilidade e a aplicação de medidas socioeducativas a partir 

da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, vol. 14, n. 3, p. 55-

75, set.-dez., 2018. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/194762/001090410.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
6 DIDONET, Vital. Trajetória dos direitos da criança no brasil–de menor e desvalido a criança cidadã, sujeito de 

direitos. In: Câmara dos Deputados. Primeira Infância: Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Brasil: 

Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Cedes, 2016. p. 60-75. 
7 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990a. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 
8 DANTAS, Thaís Nascimento. Por que sensibilizar o Sistema de Justiça é tão importante para assegurar os direitos 

das crianças na Primeira Infância? In: ALANA. Primeira Infância no Sistema de Garantia de Direitos de Crianças 

e Adolescentes - Uma experiência a ser replicada. Instituto Alana, 2019. p. 97-108. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6697-10-outubro-1979-365840-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6697-10-outubro-1979-365840-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/194762/001090410.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm


novo quadro referencial de tratamento da infância e juventude tem três aspectos9 muito 

marcantes e que se destacam quando comparados com o cenário anterior. Em primeiro lugar, a 

proteção jurídica pelo Direito, independentemente das necessidades que as crianças possuam. 

Ou seja, não é um ato de solidariedade dos adultos em favor das crianças, mas os direitos dos 

quais esses sujeitos são titulares. Em segundo lugar, o reconhecimento de sua condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento, colocando em destaque características próprias da idade em 

relação à formação como pessoa. Terceiro, a atribuição da absoluta prioridade dos seus direitos, 

que de acordo com o parágrafo único do ECA compreende a primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 

à juventude10. 

Ao garantir direitos e tratar como cidadãs todas as crianças e adolescentes, essa mudança 

de paradigma no Brasil segue o caminho trilhado internacionalmente, a exemplo do que foi 

estabelecido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança de 1959. Em 1990, o advento do ECA e a promulgação da 

Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas de 1989, pelo Congresso Nacional 

(Decreto nº 99.710)11, complementaram os progressos do Estado brasileiro na proteção integral 

desses sujeitos. A Convenção estabeleceu novos direitos, relacionados à sobrevivência, 

proteção e empoderamento da criança na qualidade de sujeito de direitos. O artigo 3º da 

Convenção12, por exemplo,  reconheceu de forma expressa o princípio do melhor interesse da 

criança como a referência principal para quaisquer ações, públicas ou privadas, destinadas à 

infância e também para a solução de conflitos entre os direitos e as responsabilidades dos seus 

tutores e do poder público13. 

A partir da Constituição de 1988 e do ECA, principalmente, instituiu-se um arcabouço 

legislativo com diversas garantias a serem observadas pelo Estado, as quais deveriam ser 

                                                
9 DIDONET, Vital. Trajetória dos direitos da criança no brasil–de menor e desvalido a criança cidadã, sujeito de 

direitos. In: Câmara dos Deputados. Primeira Infância: Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Brasil: 

Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Cedes, 2016. p. 60-75. 
10 DIDONET, Vital. Trajetória dos direitos da criança no brasil–de menor e desvalido a criança cidadã, sujeito de 

direitos. In: Câmara dos Deputados. Primeira Infância: Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Brasil: 

Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Cedes, 2016. p. 60-75. 
11 BRASIL. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Brasília, DF: Presidência da República, 1990b. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. 
12 Artigo 3: 1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-

estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o 

interesse maior da criança. 2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que 

sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras 

pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e 

administrativas adequadas. 3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os serviços e os 

estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças cumpram com os padrões estabelecidos 

pelas autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e 

à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada. 
13 PETERKE, Sven; FARIAS, Paloma Leite Diniz. 50 anos dos “direitos da criança” na Convenção Americana de 

Direitos Humanos: a história do artigo 19. Revista de Direito Internacional, Brasília, vol. 17, n. 1, 2020, p. 316. 

Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/6133/pdf. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/6133/pdf


incorporadas e instituídas na forma de políticas públicas para promoção dos interesses das 

crianças e adolescentes brasileiros. Assim, foi estabelecida uma nova perspectiva para as 

relações entre Estado, família, sociedade e as crianças e adolescentes, pautada no respeito à 

dignidade e atenção às características inerentes ao processo de desenvolvimento humano14. O 

ECA reconhece as fases da infância e adolescência enquanto estágios peculiares do 

desenvolvimento, que colocam crianças e adolescentes em posição de vulnerabilidade, 

justificando o tratamento especial e integral15 destinado a elas.  

Em 2016, com fundamento na importância do período que compreende a primeira 

infância na formação de habilidades e capacidades determinantes para o resto do ciclo de 

desenvolvimento humano16, o Marco Legal da Primeira Infância (MLPI) (Lei nº 13.257) foi 

aprovado. A ideia de criar uma norma direcionada à primeira infância surgiu durante a primeira 

edição do Curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento na Primeira Infância, em março 

de 201217. A primeira infância é um ciclo importante no qual “se estruturam as bases 

fundamentais do desenvolvimento humano, tanto físicas como psicológicas, sociais e 

emocionais, as quais vão consolidando-se e aperfeiçoando-se nas etapas seguintes de 

desenvolvimento”18. Transformações político-sociais relacionadas às crianças na primeira 

infância têm o potencial de produzir grandes resultados a longo prazo. Nesse sentido, o Marco 

Legal da Primeira Infância foi um avanço do país para investir no desenvolvimento infantil, já 

que trata das questões da infância de forma estrutural e intersetorial19.  

Três aspectos principais ajudam a entender o desenvolvimento da primeira infância e 

sua relevância em todo o período da vida: primeiramente, o papel da família e dos primeiros 

anos na construção das capacidades determinantes na vida adulta; segundo, as múltiplas 

capacidades (cognitivas ou não cognitivas) estimuladas na infância configuram a habilidade 

dos indivíduos conviverem em sociedade; e, terceiro, a formação de capacidades ocorre de 

                                                
14 LONGO, Isis Sousa. Ser criança e adolescente na sociedade brasileira: passado e presente da história dos 

direitos infanto juvenis. III Congresso Internacional de Pedagogia Social, Associação Brasileira de Educadores 

Sociais (ABES), São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n3/n3a13.pdf. Na 

mesma linha, tratando sobre a evolução histórica do tratamento das crianças e adolescentes, ver CUSTÓDIO, 

André Viana. Os novos direitos da criança e do adolescente. Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 7, n. 1, p. 7-28, jan-jun. 

2006. Disponível em: https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/8780/4819. 
15 DANTAS, Thaís Nascimento. Por que sensibilizar o Sistema de Justiça é tão importante para assegurar os 

direitos das crianças na Primeira Infância? In: ALANA. Primeira Infância no Sistema de Garantia de Direitos de 

Crianças e Adolescentes - Uma experiência a ser replicada. Instituto Alana, 2019. p. 97-108. 
16 SANTOS, Ana Katia Alves; QUEIROZ, Adriana Franco. Infância e o paradigma da proteção integral: reflexões 

sobre direitos e situação de trabalho. Revista Entreideias, Salvador, v. 8, n. 2, p. 27-50, maio/ago. 2019. Disponível 

em: https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/download/27605/19324.  
17 QUEIROZ, Eduardo de C. Marco Legal pela Primeira Infância: uma grande oportunidade. In: CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. Primeira Infância: Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Brasil: Centro de Estudos e 

Debates Estratégicos – Cedes, 2016. p. 82. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia. 
18  FUJIMOTO, Gaby. Cenário Mundial das Políticas de Primeira Infância. In: Avanços do Marco Legal da 

Primeira Infância. Brasília, 2016, p. 25. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/mwg-

internal/de5fs23hu73ds/progress?id=l6P rIQFb CaeDtw2-D_ USH _HfpUV 4sYfWKF6BX54g,& dl. 
19 ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan; JUNQUEIRA, Michelle Asato. Crianças visíveis e direito à voz 

como direito humano fundamental: contributos jurídico-sociais do marco legal da primeira infância para o desenho 

de políticas públicas participativas no Brasil. Cadernos de Dereito Actual, [s.l], n. 7 Extraordinario, 2017, p. 292-

3. Disponível em: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/229/145.  

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n3/n3a13.pdf
https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/download/27605/19324
http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/229/145


forma sinérgica, ou seja, o estímulo de uma favorece também outras subsequentes20. Pesquisas 

atestam que os investimentos em políticas públicas direcionadas à primeira infância são as que 

geram maior retorno social21. Além dos argumentos sociais, argumentos econômicos sustentam 

o investimento no cuidado da primeira infância22.  

Os estudos conduzidos pelo economista James Heckman, vencedor do Prêmio Nobel de 

Economia em 2000, indicaram que os investimentos realizados nos primeiros anos de vida 

proporcionam maiores retornos para a sociedade23. O investimento voltado para a primeira 

infância, além de contribuir para a melhora no desempenho escolar, no combate à violência e 

na diminuição da desigualdade, também é importante para o crescimento econômico do país. 

De acordo com Heckman, para atender as famílias mais carentes, cujo apoio via políticas 

públicas é essencial, os custos de curto prazo são compensados pela redução da demanda por 

ensino especial e de recuperação no futuro, melhora na saúde, redução de custos com o sistema 

de justiça criminal e pelo aumento da autossuficiência e produtividade dessas famílias24. 

Uma das principais características do MLPI é a adoção de uma ótica intersetorial e 

interdisciplinar para tratar da primeira infância no Brasil25. As políticas para essa faixa etária 

devem ser fortemente articuladas com vistas a impactar diversas áreas da vida por meio de 

ações voltadas à saúde, educação, cultura, participação cidadã, entre outras. Além das diretrizes 

setoriais, a norma também inclui direitos para a criança e sua família, como forma de proteção 

ao contexto no qual se insere. Nesse sentido, são direitos expressamente previstos no Marco 

Legal: 

● direito ao planejamento reprodutivo a todas as mulheres e acompanhamento integral às 

gestantes, parturientes e puérperas no Sistema Único de Saúde (SUS) (artigo 19);  

● fornecimento gratuito de medicamentos e outros materiais (órteses, próteses etc.) que 

garantam o tratamento médico de crianças e adolescentes (artigo 21);  

                                                
20 YOUNG, Mary. Por que investir na primeira infância? In: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Primeira Infância: 

Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Brasil: Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Cedes, 2016. 

p. 21-23. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-

marco-legal-da-primeira-infancia. 
21 ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan; JUNQUEIRA, Michelle Asato. Crianças visíveis e direito à voz 

como direito humano fundamental: contributos jurídico-sociais do marco legal da primeira infância para o desenho 

de políticas públicas participativas no Brasil. Cadernos de Dereito Actual, [s.l], n. 7 Extraordinario, 2017, p. 292-

3. Disponível em: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/229/145. 
22 QUEIROZ, Eduardo de C. Marco Legal pela Primeira Infância: uma grande oportunidade. In: CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. Primeira Infância: Avanços do Marco Legal da Primeira Infância. Brasil: Centro de Estudos e 

Debates Estratégicos – Cedes, 2016. p. 83. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia. 
23 HECKMAN EQUATION. Investir no desenvolvimento na primeira infância: Reduzir déficits, fortalecer a 

economia. [2017?]. Disponível em: 

https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/D_Heckman_FMCSV_ReduceDeficit_012215.pdf. 
24 HECKMAN EQUATION. James Heckman muda a equação para a prosperidade americana. [2017?]. 

Disponível em: https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/D_Heckman_FMCSVbrochure_012215.pdf.  
25 SOUZA, Marina Castro; PERÉZ, Beatriz Corsino. Políticas para crianças de 0 a 3 anos: concepções e disputas. 

Revista Contemporânea de Educação, [s.l.], vol. 12, n. 24, mai/ago de 2017, p. 285-302. Disponível em: 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/4170/pdf. 

https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/D_Heckman_FMCSV_ReduceDeficit_012215.pdf
https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/D_Heckman_FMCSVbrochure_012215.pdf
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● dever dos estabelecimentos de saúde proverem condições de permanência em tempo 

integral de um dos pais ou responsável em casos de internação da criança ou 

adolescente, inclusive nas unidades de terapia intensiva (artigo 22);  

● atendimento odontológico para as crianças e gestantes no SUS (artigo 24);  

● gratuidade e prioridade na expedição de registros e certidões necessários à inclusão do 

nome do pai, e a averbação do reconhecimento de paternidade, no assento de nascimento 

(artigo 33);  

● direito do empregado se ausentar do serviço, sem prejuízo do salário, para acompanhar 

sua esposa ou companheira em consultas médicas e exames durante o período de 

gestação, e também para acompanhar filhos de até 6 anos em consulta (artigo 37);  

● direito à prorrogação das licenças maternidade e paternidade para os empregados de 

empresas que participam do Programa Empresa Cidadã (artigo 38); e  

● a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestante, 

mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e homem, caso seja o 

único responsável (artigo 41). 

Além de direcionar a criação prioritária de políticas para a primeira infância, o Marco 

Legal também aborda direitos que visam alcançar o melhor desenvolvimento das crianças, tanto 

pela garantia de um tempo maior de convivência familiar e comunitária quanto pelos serviços 

de atenção à saúde, conforme mencionado acima. A presença e a participação dos responsáveis 

no período da primeira infância e, principalmente, nos primeiros dias de vida, repercutem de 

forma considerável no desenvolvimento da criança e os benefícios desse convívio se estendem 

até a vida adulta26;27.  

O Marco Legal é, portanto, uma iniciativa para dar pleno cumprimento ao artigo 227 da 

Constituição. A regra da prioridade absoluta das crianças e adolescentes limita e condiciona o 

poder discricionário estatal. Desse modo, o Judiciário pode realizar o controle das atividades 

do Executivo e do Legislativo para que cumpram seus deveres legais e constitucionais, ou ainda 

quando violam os direitos das crianças e adolescentes28. Diante disso, o projeto de pesquisa 

tratado neste policy paper realiza uma análise empírica das repercussões quantitativas e 

qualitativas do Marco Legal no Judiciário brasileiro. 

                                                
26 ALMEIDA, Sergio; PEREDA, Paula; FERREIRA, Rafael. Custos da ampliação da licença-paternidade no 

Brasil. Rev. bras. Estud. Popul., São Paulo, v. 33, n. 3, p. 495-516, dez. 2016. Disponível em: 

https://bit.ly/3mhjMq8. Nesse sentido também: NASCIMENTO, Christianne Freitas Lima. Primeiros vínculos - a 

sustentação para o desenvolvimento emocional da criança. In: HENRIQUES, Isabella [coord. ed.]. Primeira 

Infância no Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes - Uma experiência a ser replicada. São 

Paulo: Instituto Alana, 2019. p. 63. Disponível em: http://primeirainfancia.org.br/wp-

content/uploads/2019/07/primeira_infancia_no_sistema_de_garantia_de_direitos_de_criancas_adolescentes.pdf. 
27 Importante destacar, que não consideramos essa participação ativa da família como única forma de assegurar o 

pleno desenvolvimento da criança. Essa é, na verdade, mais uma entre as várias políticas que devem ser 

implementadas para assegurar os direitos infantis. 
28 DANTAS, Thaís Nascimento. Por que sensibilizar o Sistema de Justiça é tão importante para assegurar os 

direitos das crianças na Primeira Infância? In: ALANA. Primeira Infância no Sistema de Garantia de Direitos de 

Crianças e Adolescentes - Uma experiência a ser replicada. Instituto Alana, 2019. p. 97-108. 



3. Método 

 

A pesquisa combinou estratégias metodológicas de cunho quantitativo e também 

qualitativo, as quais serão comentadas nesta seção. Para a análise quantitativa, foram utilizadas 

decisões judiciais que mencionaram artigos relacionados ao Marco Legal da Primeira Infância 

em treze Tribunais do país. Em sua dimensão qualitativa, o projeto contemplou a realização de 

entrevistas semiestruturadas com o objetivo de identificar as percepções de profissionais que 

trabalham no Judiciário sobre o MLPI.  

 

3.1 Análise quantitativa 

 

O desenvolvimento da parte quantitativa do projeto dependia primeiramente do acesso 

a decisões judiciais que utilizassem o Marco Legal da Primeira Infância no maior número de 

tribunais possível. Uma parte das decisões foi obtida pelo banco de dados do Supremo em 

Números (SeN), projeto desenvolvido na Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação 

Getulio Vargas (FGV Direito Rio). Dessa base, foram utilizados alguns metadados a respeito 

dos processos (ex. número do processo, data de autuação, data da decisão, classe processual, 

estado de origem, etc.) e o texto completo das decisões dos seguintes tribunais: Supremo 

Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJRJ). Outros tribunais foram acessados via parceria com a lawtech JUIT29: Tribunal 

de Justiça do Acre (TJAC), Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), Tribunal de Justiça do 

Amazonas (TJAM), Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

do Sul (TJMS), Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (TRF1), Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Tribunal Regional Federal da 

3ª Região (TRF3) e Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Algumas diferenças entre 

as decisões obtidas devem ser comentadas.  

Os dados do STF, obtidos por um convênio com o próprio tribunal, são de decisões 

publicadas de 2010 a março de 2020. Para o STJ, o SeN reuniu o inteiro teor das decisões 

publicadas na página oficial do tribunal, de 2010 até junho de 2020. Com relação ao TJRJ, as 

decisões foram obtidas também por uma parceria com o órgão, que cedeu os dados de decisões 

da primeira e segunda instâncias (exceto as sob segredo de justiça) publicadas entre 2011 e 

outubro de 2018. As decisões acessadas via JUIT correspondem ao inteiro teor e metadados das 

decisões de primeira instância de 2014 até abril de 2020, para o TJSP; e para TJAC, TJAL, 

TJAM, TJCE, TJMS, TRF1, TRF2, TRF3 e TRF5, o inteiro teor de acórdãos disponibilizados 

de 2014 a 2019. 

Com esse rol de decisões disponíveis, a próxima etapa do trabalho era encontrar aquelas 

que se encaixam no contexto da pesquisa, ou seja, envolvem os temas tratados pelo MLPI. 

                                                
29  Mais informações sobre a JUIT disponíveis em: https://www.juit.io/.  

https://www.juit.io/


Nenhum metadado existente sobre o assunto do processo possuía a sutileza necessária para 

identificar o universo de decisões e processos relevantes para a pesquisa. Isso significa dizer 

que, tendo em vista os dados disponíveis e a maneira com qual foram estruturados, não era 

possível acessar imediatamente os dispositivos legais citados em cada documento. A partir 

desta limitação, não houve outra saída a não ser realizar uma pesquisa a partir do texto completo 

das decisões, procurando por menções diretas a dispositivos relacionados ao Marco.  

As chaves de pesquisa foram criadas da seguinte maneira: (i) após identificar os artigos 

do Marco Legal e das outras normas alteradas por ele, cada um foi segmentado em uma linha 

de tabela contendo, quando possível, os itens número do artigo, parágrafo, inciso, número da 

lei, nome da lei por extenso e abreviatura; (ii) com base nesses itens, foi criado um programa 

para gerar diferentes formas de referenciar os artigos, já que as citações nas decisões ocorrem 

de forma não padronizada (ex: o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 pode ser citado 

dessa forma e pelas expressões “art. 227 da CF/1988”, “art. 227, CRFB/88”, “artigo 227 da 

Constituição”, entre outras possibilidades). Essas duas etapas resultaram em 2.800 expressões 

de busca. A Tabela 1, abaixo, ilustra a segmentação dos artigos que deu origem às expressões 

para pesquisa no inteiro teor de cada decisão disponível. 

 

Tabela 1 - Exemplo de divisão dos artigos para pesquisa nas decisões judiciais 

Dispositivo Artigo Parágrafo 

(opcional) 

Inciso 

(opcional) 

Número 

da lei 

Nome da lei 

(opcional) 

Abreviatura 

(opcional) 

21 do Marco Legal da 

Primeira Infância 

21 NaN NaN 13.257 Marco Legal 

da Primeira 

Infância 

NaN 

22 do Marco Legal da 

Primeira Infância 

22 NaN NaN 13.257 Marco Legal 

da Primeira 

Infância 

NaN 

102, § 6º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

102 6º NaN 8.069 Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente 

ECA 

318, IV do Código de 

Processo Penal 

318 NaN IV 3.689 Código de 

Processo 

Penal 

CPP 

(...) 

Fonte: elaboração própria; a título de exemplo. 

 

 Além dos dispositivos diretamente relacionados ao Marco da Primeira Infância, a 

pesquisa foi realizada com outros três conjuntos de termos: o primeiro com referências 

genéricas ao Marco; o segundo sobre o HC nº 143.641, que trata da prisão domiciliar de mães 

de crianças de até 12 anos; e o terceiro do artigo 318-A do CPP, que não foi alterado pelo 

Marco, mas está ligado à sua aplicação. Decisões que foram publicadas antes da vigência do 



Marco Legal da Primeira Infância, em 8 de março de 2016, foram descartadas da busca. Foram 

encontrados 13.205 resultados divididos assim por tribunal: STF (914 decisões), STJ (9.436), 

TJRJ (490), TJCE (947), TJMS (592), TJSP (372), TJAM (187), TJAL (154), TRF3 (58), TRF1 

(36), TRF2 (16) e TRF5 (3). 

Foi realizada uma análise censitária dos tribunais com pelo menos 50 decisões 

encontradas, o que excluiu TRF1, TRF2 e TRF5 entre os mencionados acima. Todavia, diante 

da discrepância entre as bases e características das decisões, os resultados referentes a essa 

análise devem ser abordados com essa assimetria em mente. Mesmo com as diferenças entre os 

tribunais, a pesquisa censitária revelou uma prevalência da utilização do MLPI nas discussões 

de âmbito penal, em razão das mudanças realizadas no CPP. As principais variáveis (ou 

colunas, se pensarmos sob a perspectiva de tabelas) que encontramos disponíveis não se 

mostraram suficientes para a investigação de outros pontos importantes acerca da aplicação do 

Marco pelas(os) magistradas(os). Por exemplo: a citação dos dispositivos do Marco Legal 

ocorre necessariamente atrelada à sua aplicação? Ou será que essa menção ocorre justamente 

para demonstrar sua inaplicabilidade? As decisões associam a aplicação do Marco Legal ao 

melhor interesse das crianças? Qual foi o impacto do HC nº 143.641 do STF nas decisões e 

utilização posteriores do Marco?  

Para tentar enfrentar as questões não respondidas pelos dados censitários, foi feita 

também uma análise amostral das decisões. A construção de uma amostra resume-se em 

selecionar um grupo menor de decisões de uma maneira estatisticamente coerente, aleatória e 

embasada, de modo que carreguem consigo tendências da base completa. Com isso, torna-se 

viável a leitura destes documentos selecionados e, a partir dela, criamos novas variáveis em 

nosso banco de dados, com as quais podemos realizar inferências e estudos mais aprofundados 

sobre a aplicação dos dispositivos legais envolvidos. Um grande desafio na geração da amostra 

a ser pesquisada foi a preservação da representatividade dos tribunais. Seria inadequado, por 

exemplo, amostrar o mesmo valor percentual para todas os tribunais, já que havia uma diferença 

significativa do número de decisões do STJ em relação aos demais órgãos. Além disso, foi 

preciso considerar o tempo disponível para estudar todas as decisões, caso contrário, o trabalho 

demoraria anos para ser concluído.  

Em vista disso, foram extraídas amostras distintas para os tribunais. A amostra do STJ 

foi composta por 5% das decisões identificadas no universo, totalizando 451 decisões. A 

proporção foi de 15% no caso do STF (121 decisões), 50% no caso do TJSP (179 decisões) e 

40% no caso do TJRJ (196 decisões). Posteriormente, foram acrescentadas no universo as 

menções ao art. 318-A do CPP, o que significou a inclusão de 5 decisões à amostra do STF e 

21 decisões no caso do STJ. Para os Tribunais Regionais Federais, foi retirada uma única 

amostra simples contendo 15% (totalizando 21 processos) do total das decisões identificadas 

no universo (132 decisões). Para os outros Tribunais de Justiça, o processo teve duas etapas: 

primeiro, quando apenas as ementas dos acórdãos estavam disponíveis, a pesquisa das 

expressões resultou em 624 decisões divididas entre TJCE (362), TJMS (146), TJAM (42), 

TJAC (37) e TJAL (37), das quais foi retirada uma amostra simples contendo 15% do universo, 

totalizando 87 processos; em seguida, após acessar os textos completos dos acórdãos, foram 

identificadas outros 1.289 processos, dos quais foi retirada uma nova amostra aleatória simples 



contendo 15% destes processos. Após a leitura de todos os documentos, foram excluídas as 

decisões que na realidade não se relacionavam com o MLPI (falsos positivos). A amostra final 

foi composta, assim, por 1.130 decisões. 

Para essa análise amostral foram criadas variáveis que capturam informações mais 

detalhadas das decisões, as quais não são apreensíveis a não ser pela leitura do texto completo. 

As novas variáveis anotadas a partir da leitura da amostra foram as seguintes: 

● se a menção aos dispositivos do Marco Legal da Primeira Infância exerceu um papel 

importante na fundamentação da decisão; 

● a idade da criança envolvida ou afetada pela decisão judicial; 

● se a criança envolvida ou afetada pela decisão judicial era portadora de deficiência 

física; 

● se o responsável (com frequência, o pai ou a mãe) estava em situação de privação de 

liberdade; 

● o gênero do responsável pela criança; 

● o tipo de crime alegadamente cometido pelo responsável (opções: tráfico de 

entorpecentes, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida e outros); 

● se o crime alegadamente cometido pelo responsável envolvia violência ou grave 

ameaça; 

● quem ocupava a parte passiva do litígio; 

● se houve destituição de poder familiar no âmbito daquele processo; 

● o resultado da decisão, codificado com relação ao interesse da criança e/ou seus 

responsáveis; 

● o gênero da(o) magistrada(o), em casos de decisões monocráticas; 

●  o tipo de decisão, se de mérito ou cautelar. 

 

 Os resultados encontrados durante a pesquisa amostral são comentados na seção 4. 

 

3.2 Análise qualitativa 

 

Para a dimensão qualitativa do estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com atores do Judiciário que atuam diretamente com temas relacionados/tratados no Marco 

Legal da Primeira Infância. As entrevistas ocorrem a partir de um roteiro de perguntas e são 



conduzidas sob a forma de uma conversa. O roteiro foi desenvolvido com oito perguntas 

principais, distribuídas em três eixos (construção, implementação e avaliação), que procuraram 

abordar desde questões da história do MLPI até percepções e críticas sobre a (não) utilização 

dessa lei no país. 

No eixo de construção, as perguntas versavam sobre o conhecimento e/ou envolvimento 

da(o) entrevistada(o) com a criação do Marco Legal da Primeira Infância e também sobre a 

avaliação acerca do debate sobre a primeira infância. No eixo de implementação, foram 

abordadas questões sobre estratégias de disseminação de informações sobre a norma, 

capacitações e iniciativas do Judiciário voltadas para a primeira infância. No terceiro eixo, de 

avaliação, as perguntas tratavam das eventuais mudanças ocorridas na dinâmica de trabalho 

da(o) entrevistada(o), os elogios e críticas à lei e sugestões de melhoria. 

Procurou-se em certa medida prezar por uma certa pluralidade do universo de 

entrevistados: dezessete pessoas do sexo feminino e sete do sexo masculino, todas cisgênero; 

vinte e uma pessoas brancas e três pessoas pretas ou pardas; nove juízes e juízas, sete 

profissionais da psicologia, duas assistententes sociais e uma escrevente da equipe técnica do 

poder Judiciário, mais três promotoras de justiça, um defensor público e uma advogada; 

servidores de tribunais nos estados do Rio de Janeiro (treze profissionais, na capital e no 

interior), São Paulo (cinco pessoas, na capital e no interior), Pernambuco (dois profissionais da 

capital), Paraíba (interior), Rio Grande do Sul (capital), Piauí (capital) e no Distrito Federal. 

 

 

 



4. Resultados 

 

Esta seção apresenta os principais resultados das duas análises realizadas, dividindo-se, 

assim, em duas subseções. A primeira sintetiza os achados provenientes da análise das decisões, 

enquanto que a segunda enfoca as constatações extraídas das entrevistas. 

 

4.1 Análise das decisões 

 

Os dados encontrados demonstram que o Marco Legal da Primeira Infância é 

mobilizado em diversas decisões judiciais e, quando utilizado, exerce sim influência sobre os 

argumentos das magistradas e magistrados brasileiros. Trata-se de uma evidência importante 

do efeito desta lei sobre a prática judicial. A maioria das menções ocorrem em processos 

relacionados à esfera penal, especificamente sobre pedidos de substituição de prisão preventiva 

por domiciliar, em razão da modificação promovida pelo Marco ao CPP. Importante esclarecer 

que isso não quer dizer que os demais artigos do MLPI não tenham produzido qualquer 

repercussão no Judiciário e sim que eles foram, possivelmente, menos judicializados do que as 

questões penais de acordo com os dados encontrados na pesquisa. 

Após o julgamento do HC nº 143.641 pelo STF, em fevereiro de 2018, verificou-se um 

aumento no número de decisões debatendo o tema da substituição das prisões. Uma explicação 

para esse aumento pode estar relacionada aos requisitos criados no acórdão do HC para negar 

a concessão da substituição, quais sejam: 1) quando o crime foi praticado com violência ou 

grave ameaça; 2) quando o crime foi praticado contra seus descendentes; ou 3) em situações 

excepcionalíssimas. Todavia, os dados revelaram que são poucos os casos envolvendo emprego 

de violência e grave ameaça, menos ainda os de crimes contra descendentes. Trata-se de uma 

dinâmica contraintuitiva, uma vez que o acórdão foi destinado a dissolver a controvérsia 

jurídica sobre o tema confirmando a validade das mudanças feitas pelo MLPI e, por isso, deveria 

reduzir os processos que o discutem. Em virtude do seu alto grau de abstração, é provável que 

a terceira cláusula (“situações excepcionalíssimas”) seja frequentemente empregada como 

fundamento para o não cumprimento do MLPI. 

Os dados revelaram, ainda, a ampla predominância de magistrados homens em decisões 

que envolvem o MPLI, aspecto relacionado diretamente à própria composição desigual dos 

tribunais brasileiros. Os resultados encontrados no primeiro ano de pesquisa são especialmente 

importantes e merecem ser melhor investigados, pois quando analisadas isoladamente na fase 

amostral, as decisões proferidas por magistradas mulheres foram geralmente mais favoráveis à 

aplicação da substituição da prisão conforme disposto no Marco Legal. Isso indica como o 

gênero de quem julga pode ser uma variável relevante na taxa de sucesso nesse tipo de processo. 

 



4.2 Análise das entrevistas 

 

A análise das entrevistas foi construída a partir de três eixos temáticos: o primeiro 

enfocou a construção do Marco Legal da Primeira Infância, tendo em vista sobretudo a sua 

especificidade em relação ao período da primeira infância quando comparado ao Estatuto da 

Infância e do Adolescente (ECA); o segundo trata da implementação e a consolidação do 

Marco, com foco nas estratégias de disseminação dessa lei para os profissionais do sistema de 

justiça; e o terceiro eixo sobre as avaliações subjetivas, tanto dos atores que defendem o MLPI 

quanto daqueles que não são tão entusiastas desta lei. 

No eixo da construção, argumentos de naturezas distintas foram mobilizados para 

justificar a importância do MPLI,  de acordo com pessoas que de alguma forma estiveram 

envolvidas no seu processo de desenvolvimento, desde a formulação até a aprovação: (i) uma 

fundamentação moral, associada a uma perspectiva de justiça social; (ii) um argumento 

econômico, vinculado à ideia de que os investimentos da administração pública na primeira 

infância são vantajosos; (iii) e um argumento científico, associando o cuidado na primeira 

infância ao desenvolvimento de mais capacidades, do ponto de vista físico, cognitivo e 

emocional. 

No eixo da implementação, uma dimensão recorrente alçada entre os entrevistados 

refere-se à baixa aplicação do MPLI. Um dos argumentos aponta que essa lei é por vezes 

aplicada em contextos de segredo de justiça e, então, nesses casos o processo não pode ser 

divulgado. Outro argumento sustenta que a sua baixa aplicação se relaciona ao caráter ainda 

recente dessa lei, que foi promulgada em 2016. Associado a isso, os entrevistados acusaram o 

desconhecimento dos juristas a respeito do MPLI e também de outras questões sobre a infância 

em geral, já que os direitos das crianças e dos adolescentes não são, via de regra, uma disciplina 

obrigatória da grade curricular nas faculdades de Direito do país30.  

No eixo das avaliações subjetivas, vale destacar três argumentos interessantes a respeito 

do MPLI que surgiram durante as entrevistas. Um deles é uma crítica que se refere ao teor 

principiológico da lei, faltando esclarecer a fonte dos recursos necessários para efetivação do 

que é previsto na legislação, por exemplo. Outra perspectiva é uma exaltação do avanço 

proporcionado pela lei que traz a ideia de conferir uma prioridade dentro da prioridade, ao 

reconhecer as necessidades especiais de crianças de 0 a 6 anos. Por último, há aqueles que 

sublinharam a imprescindibilidade de cursos e capacitações para profissionais do direito como 

meio de romper com a inaplicabilidade da lei por motivos de desconhecimento.  

 

                                                
30 SILVA, Elaine Cristina da. Direito da criança e do adolescente: entre a curricularização e a efetividade do 

acesso à justiça via formação acadêmica - Por uma educação jurídica superior que contemple a prioridade absoluta 

dos direitos infantoadolescentes. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal 

de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018. 



4.3 Principais contribuições da Pesquisa 

 

● Ganho analítico proporcionado pela expansão substantiva do escopo de análise sobre as 

decisões que envolvem o Marco Legal, em comparação com pesquisas anteriores; 

● O aprofundamento da produção de evidências empíricas por meio da conjugação de um 

método quantitativo com um qualitativo; 

● Essa análise permitiu confirmar que a abordagem penal é de longe aquela que foi mais 

judicializada no âmbito das decisões que mencionam o MLPI; 

● A confirmação empírica de que a decisão do STF no HC coletivo 143.641, em fevereiro 

de 2018, aumentou as menções ao MPLI; 

● Em contrapartida, não foram identificadas referências mais frequentes ao artigo 318-A. 

O artigo incorporou, no texto do CPP, dois entre os três requisitos estabelecidos no 

julgamento do HC coletivo para negativa da substituição da prisão preventiva por 

domiciliar. Uma vez que a análise empírica apontou que são raros os casos que 

envolvem as duas primeiras circunstâncias que justificam a não concessão dos pedidos 

(crime praticado com violência ou grave ameaça, ou crime contra descendentes), a 

hipótese aventada é de que o terceiro critério (situações excepcionalíssimas), dada a sua 

generalidade, tem sido operacionalizado para negar os pedidos de substituição. 

● A constatação empírica, durante a análise amostral na primeira etapa da pesquisa, de 

que as magistradas julgaram os pedidos de substituição das prisões de forma favorável 

ao interesse das crianças, preservando a convivência familiar fora do ambiente 

carcerário, com mais frequência do que os magistrados. Contudo, em termos totais, os 

magistrados ainda são responsáveis pela maior parte dos julgamentos, devido à própria 

desigualdade de composição dos cargos mais altos dos tribunais brasileiros. Novas 

buscas poderão indicar se esse resultado encontrado durante a análise amostral 

continuará aparecendo para outras decisões. 

● As entrevistas trouxeram a análise para o nível social e levantaram aspectos importantes 

quanto às potencialidades e às limitações do Marco. Em relação às potencialidades, 

defende-se que o MPLI representa um avanço da perspectiva da criança enquanto cidadã 

e que, ao mesmo tempo, têm implicações decisivas do ponto de vista econômico e da 

formação de capital humano. Em relação às limitações, são frequentes as alegações de 

que a baixa aplicação da norma decorre do desconhecimento dos juristas em relação à 

ela. Outro elemento sublinhado é de que a lei deixa pouco explícito os caminhos e 

recursos para a efetivação do que nela está previsto, dificultando sua aplicação prática. 

 



4.4 Principais desdobramentos 

 

● Pesquisas futuras devem se aprofundar nas implicações das diferenças de gênero das(os) 

magistradas(os) sobre as decisões.  

● Outra questão importante diz respeito às repercussões do parâmetro subjetivo 

(“situações excepcionalíssimas”) para a negativa do pedido de substituição da prisão 

preventiva por domiciliar nos termos propostos pelo MLPI no CPP. A introdução desse 

requisito diminuiu o número de concessões de substituição, portanto, de cumprimento 

do MLPI? Quais são as características dessas situações consideradas excepcionais que 

ensejam a não aplicação do MLPI pelos tribunais? 

● Da mesma forma, sugere-se a expansão do objeto de pesquisa para outras fontes de 

dados além das decisões judiciais, conjugando informações sobre políticas públicas das 

áreas abarcadas pelo Marco Legal, por exemplo. Verificar os sucessos e limitações do 

ponto vista da intervenção do poder público na prestação de serviços à essa parcela da 

população pode auxiliar na explicação dos resultados encontrados sobre a judicialização 

do MLPI. 

● Um outro desdobramento de pesquisa relevante está relacionado à formação dos juristas 

e profissionais que lidam com a infância no país. Os direitos das crianças e adolescentes 

estão presentes nas grades curriculares das faculdades? E nos cursos de formação para 

o exercício da magistratura? De que maneira essa oferta, ou sua ausência, pode impactar 

no tratamento desses direitos nos órgãos de justiça? 

● União, Estados e Municípios têm promovido ações integradas para assegurar a proteção 

e a promoção dos direitos da criança? Como Executivo, Legislativo e Judiciário estão 

articulando suas atividades em prol da garantia da prioridade absoluta? 

 

 


