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1. RESUMO 

A presente pesquisa tem por temática a doutrina da proteção integral de crianças e 

de adolescentes, voltando-se, mais especificamente, à análise da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3446 (STF, ADI 3446, 2019), na qual foi questionada a 

constitucionalidade de alguns dispositivos da lei 8069/1990, Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990). Para tanto, serão abordados neste trabalho os aspectos 

históricos, legislativos, doutrinários, jurisprudenciais e estatísticos acerca do dever 

que a sociedade brasileira possui em garantir e proteger os direitos das crianças e 

dos adolescentes, por meio de uma rede de proteção, e da aplicação desses 

argumentos no estudo de caso (ADI 3446).  

 

2. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, diversos foram os documentos normativos desenvolvidos 

visando garantir a proteção aos direitos fundamentais que todos os seres humanos 

devem dispor. Esse processo foi lento e gradativo. Segundo Saeta e Souza Neto a 

lei do ventre livre procurou defender os direitos da criança. Embora não tenha 

salvaguardado todos os direitos da criança, ela iniciou um processo de libertação. E, 

seguida da roda dos expostos caminhou para a desproteção e o confinamento 

(2006). Foram estabelecidas da doutrina do direito penal do menor, passando pela 

situação irregular 

 Em relação às crianças e aos adolescentes, não está tão distante dos dias atuais, o 

momento em que foi decidida a importância de se criar normas legais que 

garantissem a proteção integral aos cidadãos em desenvolvimento, como na 

doutrina da proteção integral. Entretanto, apesar da positivação desses direitos, o 

que se observa é a imensa desigualdade social e econômica que assola a 

sociedade brasileira, refletindo diretamente nas crianças e nos jovens. Saeta 

apontou que 

A história dessa população releva um constante processo de 

maus-tratos, brutalidade, fome, abuso sexual, exploração no 

trabalho, privação do brincar, perambulação, extermínio, 

mortalidade precoce e negligência nos casos de deficiência. 

(2006, p.17). 

Há aqueles que acreditam em uma solução em curto prazo para a situação de 

milhares de jovens que vivem a mercê de seus direitos. A ADI 3446 é o reflexo 



desse pensamento, onde se encara a criminalidade, a violência e a miserabilidade 

entre crianças e jovens como um problema único, ignorando-se o fato de que tal 

problema está intimamente ligado a falta de efetivação dos direitos básicos 

garantidos pelo Estado.  

 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar aspectos da doutrina da proteção integral de 

crianças e adolescente a partir de um estudo de caso.  São objetivos específicos:  

a) Compreender o contexto da doutrina da proteção integral; 

b) Analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3446 (STF, 2019), a partir da 

decisão do relator e de seus argumentos para julgá-la; 

c) Verificar se o julgamento respeitou as normas constitucionais, nacionais e 

internacionais que garantem a proteção integral das crianças e adolescentes. 

 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente, a partir do método de caso, a temática da infância e juventude foi 

debatida para analisar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3446, 

tendo por referência a premissa da doutrina da proteção integral, a legislação 

nacional e as normas internacionais. A partir do método dedutivo, foi levantada, 

consultada e analisada a legislação, os aspectos históricos e sociais, com amparo 

em doutrina especializada. Esses referenciais servem de matriz para o método de 

caso promovido. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 A ADI 3446  

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é a ação que tem por finalidade declarar 

que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição 

Federal, estando fundamentada na Constituição Federal, artigo 102, I, a., na lei 

9868/99 e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigos 169 a 178. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3446 (ADI 3446) foi ajuizada em 2005 pelo 

Partido Social Liberal (PSL), a qual objetivava o questionamento quanto à 

constitucionalidade dos artigos. 16, I; 105; 122, II e III; 136, I; 138 e 230 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). 



Na ação, o PSL alegou que os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), artigos 16 (inciso I) e 230, ofendem cláusulas pétreas da Constituição 

Federal (artigo 5º, caput, e inciso LIV, e artigo 227). O partido pediu também a 

inconstitucionalidade dos artigos 105, 136 e 138 do ECA. O julgamento teve início 

na sessão do dia 7 de agosto de 2019, quando foi apresentado o relatório pelo 

ministro Gilmar Mendes. O voto do relator pela improcedência da ação foi seguido 

por unanimidade pelos demais ministros presentes à sessão. 

 

5.2 DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

De acordo com Maciel, a doutrina da proteção integral, ou simplesmente a proteção 

integral foi estabelecida pelo artigo 227 da atual Constituição brasileira, e 

basicamente reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direitos, “estando 

em uma perfeita integração com o princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana.” (2017, p. 58) Ela veio para substituir a antiga doutrina da situação 

irregular, trazendo uma proteção integral, com caráter de Políticas Públicas e 

fundamentada no direito subjetivo.  

A conjuntura político-social vivida nos anos 1980 de resgate da 

democracia e busca desenfreada por direitos humanos, 

acrescida da pressão de organismos sociais nacionais e 

internacionais, levou o legislador constituinte a promulgar a 

‘Constituição Cidadã’ e nela foi assegurado com absoluta 

prioridade às crianças, adolescentes e ao jovem 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. (MACIEL, 

2017, p. 62) 

O artigo 6º da atual Constituição brasileira traz de forma quase exata a descrição de 

Maciel, mostrando a importância destes direitos para o direito e para a sociedade, 

enquanto o artigo 227 discorre sobre o dever da família, da sociedade e do Estado 

de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem estes direitos fundamentais. 

 

5.3 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

A realidade de nossa cultura, opressora e autoritária, dificulta a implantação do bem-

estar social delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 



A desigualdade social, aliada à corrupção, ao modelo econômico adotado e a 

fragilidade ou ausência de politicas sociais, são fatores que dificultam a garantia dos 

direitos da infância, dos adolescentes e das famílias. 

A falta de políticas sociais bem estabelecidas no Brasil, 

articuladas com a sociedade civil e circunscritas nas relações 

produtivas, delineia um quadro de política do mal-estar social, 

que compreendemos num contexto de desenvolvimento 

desigual/combinado. Isso significa que não acreditamos que 

exista uma política de bem-estar e outra do mal-estar social 

desarticuladas. Um olhar para a história da infância no Brasil 

deixa perceber que lutar para a melhoria da qualidade de vida 

das crianças e adolescentes significa também conquistar uma 

sociedade mais democrática, livre e equitativa. (SAETA e 

SOUZA NETO, 2006, p. 18-19). 

A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, foi a primeira lei que procurou 

defender os direitos da criança. Embora não tenha salvaguardado todos os direitos 

da criança, ela iniciou um processo de libertação. Atualmente, alguns afirmam que a 

maioria das crianças negras que perambulam pelas ruas seja um resultado da Lei do 

Ventre Livre, porém em 1693, por exemplo, esse quadro já era preocupante (SAETA 

e SOUZA NETO, 2006).  

O ser humano é entendido como um complexo biopsicossocial, ou seja, não deve 

ser analisado somente pelo aspecto social, mas também de acordo com a questão 

econômica do país, de acordo com alguns juristas do início do século XX. 

A partir dos anos 70, iniciou-se a formação de grupos e forças sociais a fim de 

pressionar o Estado e transformar a realidade social até então conhecida. 

Em meados dos anos 80, organizou-se o Movimento Nacional dos Meninos e 

Meninas de Rua (MNMMR), que através do protagonismo das próprias crianças e 

jovens desamparados pelas políticas públicas, lutavam e pressionavam o Estado a 

desenvolver medidas reparadoras e transformadoras (MNMMR, 1995). Essa luta, 

que visava pela alteração do Código do Menor, estendeu-se por 10 anos contínuos, 

até que se deu a elaboração da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).  

Inclusive, o a necessidade de proteção ainda maior à criança, ao adolescente e à 

família houve a interação de políticas sociais caminhou-se para a criação do Plano 



Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). O plano traçou um perfil da situação 

de crianças e de adolescentes, procurando desconstruir estigmas e preconceitos já 

criados e apontar conceitos e ações a serem desenvolvidas para o enfrentamento de 

vulnerabilidades (CONANDA, 2006). 

 

5.4 NORMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

Diversos documentos internacionais servem de referência para a doutrina da 

proteção integral. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de 

dezembro de 1948. É um documento que garante a proteção do ser humano pela 

ordem jurídica, devendo este ser reconhecido em todos os lugares como pessoa. 

Com a DUDH, estabeleceu-se a universalidade dos direitos humanos, e, além disso, 

inspirou muitas constituições, é um “ideal comum a ser atingido por todos os povos e 

todas as nações” (ONU, 1948). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San 

José da Costa Rica, tratado internacional de proteção dos direitos humanos dos 

países-membros da Organização dos Estados Americanos, também prevê a 

garantia da liberdade pessoal e de justiça social, com o respeito aos direitos 

humanos essenciais, objetivando uma proteção internacional (OEA, 1969).  

O Pacto, em seu artigo 19 dispõe sobre os direitos da criança, afirmando que “toda 

criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, 

por parte da sua família, da sociedade e do Estado”. (OEA, 1969). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi proclamada pela Assembleia Geral da 

ONU em 20 de novembro de 1989 (ONU, 1990), porém entrou em vigor 

internacionalmente em 2 de setembro de 1990 e no Brasil em 23 de outubro de 

1990. Após a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU 

investiu na proteção das crianças, reunindo os direitos destas. A referida Convenção 

é um instrumento de direitos humanos e considera como criança em seu artigo 1 

“todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. 

Quanto à administração da liberdade e as infrações, as Regras de Pequim para a 

Administração da Justiça de Menores foram adotadas pela Assembleia Geral das 



Nações Unidas na sua Resolução 40/33 de 29 de novembro de 1985 tem o objetivo 

de alcançar repercussão mais articulada de diretrizes capazes de engendrar um 

maior comprometimento com a observância dos direitos elencados no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. (ONU, 1985). 

O artigo 16 dispõe que “os governos deverão adotar medidas para fomentar a união 

e a harmonia na família e desencorajar a separação dos filhos de seus pais, a não 

ser quando circunstâncias que afetem o bem-estar e o futuro dos filhos não deixem 

outra opção”. (ONU, 1985). 

 

5.5 O ESTADO DA ARTE DO PROCESSO LEGISLATIVO 

A Constituição de 1988 e o ECA aparecem como sustentação jurídica para legitimar 

e impulsionar o protagonismo social na luta pelos direitos humanos. Ao analisar os 

projetos de lei do Senado em tramitação, em que foram empregados os termos 

“estatuto, criança, adolescente, internação, projeto de lei e tramitação” e “estatuto, 

criança, adolescente, liberdade, projeto de lei e tramitação”, verifica-se que entre os 

8 projetos encontrados entre os anos de 1990 e 2019. Em relação à Câmara, foram 

analisados os 22 projetos de lei atualmente em tramitação com o filtro “infância e 

juventude”, também entre os anos de 1990 e 2019. 

Conclui-se que há atualmente 8 projetos de lei no Senado Federal e outros 339 

projetos que estão em análise na Câmara dos Deputados.  

Analisou-se diversos documentos normativos, como a Constituição Federal, a 

Convenção dos Direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

SINASE, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989, as Regras de Pequim para a Administração da Justiça de Menores e a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

O ECA, desde a sua edição, tem passado por diversas alterações. Verifica-se, nesse 

caso, seja por aquelas já promovidas, seja pelas diversas medidas em tramitação, 

que aspectos relacionados à liberdade e ao cuidado de crianças e de adolescentes 

não são objeto de um permanente debate, muitas vezes associado a concepções 

anteriores à doutrina da proteção integral. 

 

 

 



5.6 JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA ADI 3446 

O PSL pleiteou que, em suma, fosse restringido o direito à liberdade de crianças e 

adolescentes, permitindo que pudessem ser recolhidas pela polícia e apreendidas 

unicamente em razão de sua situação de vulnerabilidade econômica e social (ex. 

crianças em situação de rua). A ação também propôs que crianças pudessem ser 

submetidas a medidas socioeducativas e que se ampliassem as hipóteses de 

aplicação de medida socioeducativa de internação.  

O partido pediu também a inconstitucionalidade dos artigos 105, 136 e 138 do ECA 

pois estes, segundo afirmou, "entregam a um colegiado de leigos a apreciação do 

ato infracional, crime ou contravenção, embora praticado por criança". Diz ainda que 

apesar de os dispositivos atribuírem à criança a prática de ato infracional, 

"estabelecem procedimento diferente para a sua apuração, sujeitando-a a medidas 

apenas de proteção, diferentemente do que acontece com o adolescente". 

O julgamento teve início na sessão do dia 7 de agosto deste ano (2019), quando foi 

apresentado o relatório pelo ministro Gilmar Mendes. Em seguida, foram realizadas 

as sustentações orais dos representantes das entidades admitidas como amicus 

curiae e da Advocacia-Geral da União (AGU), além da manifestação da 

Procuradoria-Geral da República (PGR), todos se posicionando contrários aos 

pedidos formulados na ADI. 

Ao apresentar seu voto, o ministro Gilmar Mendes não verificou qualquer 

inconstitucionalidade em qualquer dos arts. suscitados pelo requerente, 

argumentando que, além do prescrito estar de acordo com nossa CF/88 e com 

direito constituído em cláusula pétrea, esta intimamente ligado e de acordo com as 

regras de vários tratados internacionais, os quais o Brasil aderiu e ratificou, são eles: 

arts. 1º e 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), artigo 16 da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, das Regras de Pequim para a 

Administração da Justiça de Menores e artigo 19 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

Através da apresentação de dados estatísticos, resultantes de pesquisas e estudos 

a respeito de crianças e adolescentes que vivem em situação de rua, mostra-se 

escancarada a triste realidade em que vivem milhares de crianças em nosso país, 

sustentando o Ministro que, embora haja avanços previstos na Constituição Federal 

de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas demais normas de direito 

internacional, ainda há uma enorme parcela de crianças e adolescentes que vivem 



privados de seus direitos mais básicos previstos em lei. Ressaltou que tal situação 

pode ser ainda mais agravada caso ocorra o cerceamento completo do direito de 

liberdade desses menores. É importante, segundo Gilmar Mendes,  

...analisar a realidade das crianças e adolescentes brasileiros 

que podem ser afetados pelo julgamento dessa ação e os 

impactos que a decisão do STF, neste caso, pode produzir 

sobre a vida dessas pessoas. (GILMAR MENDES, 2019, p. 6). 

Conforme dados do IBGE, em 2002, dos 61 milhões de habitantes do Brasil, 28 

milhões são crianças e adolescentes de famílias que recebem renda mensal per 

capita igual ou inferior a 120 reais (SAETA e SOUZA NETO, 2006, p. 32). 

Segundo o PNCFC (CONANDA, 2006), em 2006 um total de 4.073 crianças e 

adolescentes são vítimas de negligência, sendo que 923 delas possuem de 0 a 6 

anos de idade, 2.574 possuem de 7 a 14 anos de idade, e 576 possuem de 15 a 18 

anos de idade. (PNCFC). 

Em suma, o relator verificou a importância de se analisar a realidade e o contexto 

em que vivem as crianças e jovens que seriam afetados negativamente com a 

procedência da ação.  

 

6. RESULTADOS  

Foi possível obter resultados, através do levantamento e análise das legislações 

existentes sobre os direitos da criança e do adolescente, assim como das doutrinas 

específicas que serviram de amparo para uma abordagem histórica e social quanto 

à importância da garantia a proteção integral. Embora os direitos humanos sejam 

inerentes a todos os seres humanos, inclusive as crianças e adolescentes, muitos 

ainda são privados dos direitos mais básicos que são positivados. Há legislação 

específica visando a garantia dos direitos aos menores, que se encontram em fase 

especial de desenvolvimento, todavia, há extrema ineficácia estatal para garantir tais 

direitos a todos. A ADI 3446, ora analisada, pode ser considerada uma tentativa de 

“solucionar” de maneira rápida o problema, através da subtração de direitos 

previstos constitucionalmente, porém não analisa e leva em conta, a raiz 

problemática que esta na falta da efetivação de direitos às crianças, adolescentes, e, 

sobretudo, os familiares desses. Concluindo, direitos não devem ser restringidos 

quando não plenamente satisfeitos por ausência de eficácia estatal. É o oposto que 

deve ocorrer. 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho, buscou-se levantar e basear a análise em fontes 

doutrinárias, dispositivos normativos de caráter nacional e internacional, assim como 

dados estatísticos que refletem o cenário atual da sociedade brasileira. Conclui-se, 

por fim, através da análise de todo material consultado e estudado, que o relator 

buscou manter a garantia à proteção da infância e juventude, da qual o Brasil se 

comprometeu em seus dispositivos legais e ratificação em tratados e convenções 

internacionais. Embora a realidade demonstre, através de dados e pesquisas, que 

enorme parcela de crianças e jovens não estão efetivamente protegidos, a aplicação 

de condutas severas como as propostas na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

3446 (STF, ADI 3446, 2019), ora analisada, não solucionaria de fato o problema em 

questão, podendo ser encarada como uma espécie de limpeza social. Tal limpeza 

busca apenas ocultar e reprimir um distúrbio social, quando este na verdade é 

resultado de uma grave falha na eficácia estatal em garantir as crianças, 

adolescentes e suas famílias, os direitos e proteções que são assegurados em 

inúmeros documentos normativos.  

 

8. FONTES CONSULTADAS 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. 

Acesso em: 21 ago. 2019. 

______.  Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção 

dos Direitos da Criança. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm>. Acesso em: 

... ago. 2019. 

______. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. 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#art266>. Acesso em: 22 ago. 

2019. 

CONANDA. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. – 

Brasília-DF: 



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Pequim: regras mínimas das 

Nações Unidas para a administração da justiça de menores. Conselho Nacional de 

Justiça; Coordenação: Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi - Brasília: CNJ, 2016. 

Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/2166fd6e650e326d77608a013

a6081f6.pdf> Acesso em: 27 ago. 2019 

ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e 

jurisprudência. .... ed. Salvador, BA: JusPodivm, 201... 

MACIEL, K. R. F. L. A. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos 

teóricos e práticos. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017.  

ORGANIZAÇÃO dos Estados Americanos. CONVENÇÃO AMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS (1969). Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.ht

m> Acesso em: 27 ago. 2019. 

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. Convenção sobre os direitos da criança, 1990. 

Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-

crianca> Acesso em: 27 ago.2019. 

_______. Declaração Universal de Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm>. Acesso em: 

27 ago. 2019. 

SAETA, Beatriz Regina Pereira e SOUZA NETO, João Clemente. A criança e o 

adolescente na sociedade brasileira. In: NASCIMENTO, Maria Leticia; SOUZA 

NETO, João Clemente de (Org). Infância, violência, instituição e políticas públicas. 

São Paulo: Expressão e Arte, 2006. p. 17 - 41. 

DIRETRIZES DE AÇÃO. Movimento Nacional de Meninos e meninas de rua. 

Brasília: MNMMR, 1995. 

 


