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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como foco as audiências de apresentação previstas pelo ECA e 

busca, por meio da pesquisa empírica, compreender os fatores que influenciam a tomada de 

decisões do judiciário. Traça um panorama geral sobre o procedimento de apuração do ato 

infracional em seus aspectos processual e doutrinário, possuindo como foco as 

problematizações trazidas pela pesquisa empírica, no que diz respeito aos elementos 

determinantes para a escolha entre a liberação e a internação provisória do adolescente infrator 

no momento das audiências de apresentação. Expõe uma descrição do ambiente em que são 

realizadas as audiências, dos atos que a constituem e examina os fatores que se mostraram mais 

relevantes e influentes para a decisão do juiz, tendo como referência os casos concretos 

observados. Diante do alto grau de subjetividade que orienta a mobilização e a valoração destes 

fatores, o trabalho reflete sobre os mecanismos que possibilitam a penetração destes elementos 

subjetivos em um procedimento tido como neutro, bem como analisa a postura do judiciário em 

relação ao adolescente infrator, que transita entre a tutela e a punição. Compara, ainda, os 

objetivos pretendidos pela adoção de determinadas medidas pelo judiciário e suas 

consequências práticas.  

 

 

Palavras chave: ECA; audiência de apresentação; tutela; punição. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study focuses on the presentation hearings as defined by the Brazilian Child 

and Adolescent Statute, and, through an empirical research, aims at understanding the factors 

that influence the decision-making process of judiciary officials. It outlines an overview of the 

procedure for determining the infraction in its procedural and doctrinal aspects, focusing on the 

problematizations brought by the empirical research regarding the determinants for the choice 

between the release and the provisional hospitalization of the adolescent offender at the moment 

of the presentation hearings. It presents a description of the environment in which the hearings 

are held, of the acts that constitute it, and examines the influencing factors that have proved 

themselves most relevant in regard to the concrete cases observed. Given the subjective 

character of the mobilization and evaluation of these factors, the work reflects on the 

mechanisms that allow for the penetration of such elements in a process commonly regarded as 

neutral, as well as analyzes the position of the judiciary in relation to the adolescent offender, 

ranging from tutelage to punishment. It also compares the goals of certain measures adopted by 

the judiciary and their practical consequences. 

 

 

Keywords: ECA;  presentation hearings; tutelage; punishment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa realizada tem como foco o adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos) que está 

sendo processado pela prática de um ato infracional.  

 Trata-se, portanto, de um procedimento previsto no Estatuto da Criança e do adolescente 

(ECA), conjunto de normas que regula os direitos humanos de crianças e adolescentes, tendo 

como objetivo sua proteção integral.  

 Ato infracional é uma nomenclatura conferida pelo ECA - e que será utilizada ao longo 

deste trabalho - para o crime ou a contravenção praticada pela criança ou pelo adolescente.  

Nesta hipótese, o adolescente passa por um procedimento de apuração de ato 

infracional, previsto nos artigos 171 a 190 do ECA, que pode culminar, ao fim do processo, em 

uma das seguintes medidas (além da liberdade): advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e inserção em regime de semi-

liberdade.  

 De forma resumida, este procedimento pode ser divido em três etapas: fase policial, fase 

de autuação do Ministério Público e fase judicial. Na fase policial, o adolescente, após sua 

apreensão em flagrante, é levado à delegacia para a lavratura do auto de flagrante. Na etapa 

seguinte, é realizada uma oitiva do adolescente pelo representante do Ministério Público, que 

poderá, então, adotar uma das seguintes medidas: conceder a remissão (uma espécie de perdão), 

promover o arquivamento dos autos ou oferecer representação. O oferecimento da 

representação inaugura a fase judicial do procedimento.  

 Nesta fase, judicial, são previstas pelo menos duas audiências pelo ECA: a audiência de 

apresentação, objeto deste trabalho, que deve ocorrer o mais breve possível após a apreensão 

do adolescente; e a de continuação (similar à uma audiência de instrução e julgamento). Na 

primeira, o adolescente - e, se presentes, seus responsáveis - são ouvidos perante um Juiz, 

apurando-se, então, o fato narrado na representação, bem como buscando-se conhecer a 

realidade em que o adolescente se encontra inserido, a fim de que, ao final da audiência, o juiz 

decida se o adolescente aguardará a conclusão do processo em liberdade ou se haverá 

necessidade de sua internação provisória. A audiência de continuação, por sua vez, concentra 

todos os outros atos do processo (como por exemplo, a oitiva de testemunhas) sendo, 

geralmente, o momento em que a sentença é proferida. Nada obsta, entretanto, que, diante da 

complexidade do caso; da impossibilidade de se ouvir todas as testemunhas; ou da necessidade 

de realização de quaisquer outras diligências; que uma terceira audiência aconteça, com a 

finalidade de se prosseguir com a instrução e eventualmente proferir a sentença.  
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O presente trabalho tem como foco apenas as audiências de apresentação e busca, por 

meio de pesquisa empírica, compreender os fatores que influenciam a opção do juiz pela 

internação provisória ou pela liberação do adolescente.  

Quanto à escolha do tema (e, consequentemente, da metodologia da pesquisa), convém 

manifestar que o interesse pelo tema surgiu de uma observação desinteressada, no início do ano 

de 2016, de audiências na Vara da infância e da Juventude para a matéria de estágio 

supervisionado realizada nesta Faculdade Direito. Entre tantas audiências assistidas, em varas 

cíveis, varas criminais, juizados especiais cíveis, Câmaras do consumidor, Câmaras criminais, 

as audiências na Vara da infância e da juventude foram as que me causaram um verdadeiro 

estranhamento.  

Percebi que, ao contrário do vivenciado em outros órgãos, havia uma 

enorme distância entre o que eu esperava destas audiências e o que de fato acontecia. Ressalto 

que naquele momento não possuía nenhum conhecimento normativo acerca do procedimento 

de apuração do ato infracional que eu estava observando, mas tinha como referência teórica, 

ser este, o procedimento do ECA, um procedimento diferenciado, que constituiria um avanço 

na área do Direito, justamente por ser um Estatuto cuja principiologia seria a de proteção 

integral da criança e ao adolescente.  

Tendo isso em mente, e com uma postura bastante idealizada acerca do tratamento 

protetivo supostamente concedido aos adolescentes, qual foi o estranhamento que vivenciei ao 

ouvir a frase – que nunca mais esqueci – de uma juíza que falava com uma promotora, ao final 

de uma das audiências, comentando sobre a internação de um adolescente: “Esse daí?! Vamos 

deixar internado seis meses, para pensar...carinha de reincidente”.  

Em suma, o que eu observava, especialmente, na postura e nas perguntas (nas falas em 

geral) dos operadores do direito, parecia ser diametralmente oposto a tal principiologia da 

proteção integral constante no ECA. 

 Assim, intrigada pelo que tinha presenciado, escolhi o tema, o que implicou quase 

automaticamente em uma opção pela metodologia empírica, à medida que toda a problemática 

vivenciada consistiu justamente na dissonância entre a teoria e a prática. 

 O primeiro desafio consistiu em assistir as audiências. Ao entrar pela primeira vez em 

uma das varas, me foi logo perguntado: “você é parente de algum adolescente? ”; e diante da 

minha negativa, concluiu-se: “ah, então é advogada! ”, quando, então, novamente eu disse que 

não, e passei a explicar o motivo da visita, momento em que fui logo advertida de que assistir 

as audiências seria “quase impossível”. 
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O grande entrave é o fato de que estes processos têm como “partes” menores de idade, 

o que faz com que tramitem sob segredo de justiça. Por este motivo, as primeiras tentativas 

foram frustradas, não tendo conseguido assistir nenhuma audiência. 

Após muita insistência, tendo explicado pessoalmente a situação e o meu interesse ao 

juiz da vara, fiquei por duas tardes assistindo tanto audiências de apresentação, como de 

continuação, tendo observado aproximadamente 20 audiências, no total.  

Foi feita, então, uma opção pelas audiências de apresentação, uma vez que estas têm 

como foco exclusivo o adolescente supostamente infrator – ao contrário das audiências de 

continuação, em que o menor possui um papel mais secundário. 

A observação dessas audiências, de apresentação, trouxe, naquele momento, mais 

problematizações acerca da aplicação ECA e das peculiaridades do procedimento.  

Por questões de facilidade de acesso (do ponto de vista geográfico), decidi assistir as 

audiências de apresentação em outro órgão, distinto daquele onde o juiz já havia autorizado a 

minha presença, não conseguindo, de início (como era esperado), autorização para fazê-lo. 

Após explicar que era estudante de direito e que tal observação se destinava a confecção do 

TCC, fui orientada a obter uma autorização especial para conseguir assistir as audiências, sendo 

que, no órgão em questão, atuam vários juízes, o que tornaria necessária uma autorização da 

juíza titular.  

Foi o início de um período, que durou aproximadamente um mês, entre muitos 

telefonemas e idas fracassadas, já que a inicial necessidade de autorização da juíza titular se 

tornou uma exigência imprescindível de autorização por escrito, burocratizando-se o meu 

acesso cada vez mais. E a gradação das dificuldades teria assim continuado, não fosse uma 

funcionária do gabinete, muito gentil e solícita, que intercedeu em meu favor e prometeu tentar 

resolver a questão internamente, atitude que deu certo.  

Assim, semanalmente, eu ligava para a funcionária, avisando o dia que eu pretendia ir; 

e ela, então, se comunicava com o secretário do juiz atuante naquela semana, me autorizando 

assistir as audiências.  

A metodologia da pesquisa consistiu, então, na observação não participativa das 

audiências de apresentação, no Rio de Janeiro. Para além daquelas assistidas no período inicial, 

observei 50 audiências, nas quais 62 adolescentes foram ouvidos, sendo a estas audiências que 

eu vou me referir ao citar os casos e porcentagens ao longo deste trabalho. 

Além disso, assistir as audiências foi também um desafio do ponto de vista emocional. 

Há uma ideia difundida de que “todas as audiências são iguais”, talvez porque os adolescentes 

se encaixem todos em um mesmo perfil socioeconômico e porque os crimes por eles cometidos 
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sejam basicamente os mesmos (furto, roubo e tráfico de drogas). Entretanto, ao assistir as 

audiências, esta ideia, pelo menos em relação a mim, caiu por terra, tendo em vista que há uma 

humanização dos atores do processo. Assim, por mais semelhantes que os casos pudessem ser, 

cada audiência era única; cada adolescente possuía uma história, uma vivência, uma situação 

familiar, um comportamento, enfim, diversos elementos que os tornavam, a meu ver, únicos e 

singulares. Observar estas audiências foi também ter um pequeno vislumbre destas histórias, 

presenciar o sofrimento dos familiares e acompanhar uma parte do destino daqueles 

adolescentes, sendo, ali, construída e costurada. 

Assim, a metodologia, que consistiu na observação não 

participativa das audiências, com todos os desafios a ela inerente, se constituiu como chave 

para a realização deste trabalho. Primeiramente, porque foi determinante para a própria 

delimitação do objeto de estudo, tendo funcionado como metodologia exploratória apta para 

recortar a problemática, que, hoje, claramente, consiste nas audiências de apresentação, mas, 

no começo, estava difusa e confusa. Além disso, o direcionamento para a temática da 

construção da opinião do juiz, foi ocorrendo ao longo do período em que as audiências estavam 

sendo assistidas por mim, sendo fruto de questões levantas pela sua observação. 

Passo a apresentar a sistematização do texto, que está dividido da seguinte forma:  

No primeiro capítulo, busco localizar o momento processual em que as audiências de 

apresentação, objeto deste trabalho, ocorrem. Não se trata aqui de uma tentativa de 

aprofundamento processual acerca dos ritos previstos no ECA, mas sim, de através de uma 

breve análise dos procedimentos que são realizados antes da audiência de apresentação, situar 

em que momento e condições ela ocorre, o que é fundamental para compreender seus 

desdobramentos. Começar este trabalho com essa análise, além de ser uma opção que permite 

uma melhor compreensão do tema abordado, se faz necessário à medida em que estes 

procedimentos são determinantes, não apenas para a constituição de elementos cruciais do 

processo, como também para a tipificação das infrações atribuídas ao adolescente, constituindo-

se como relevante e justificador até mesmo para a própria realização desta audiência. Assim, 

no primeiro capítulo são analisados os atos que ocorrem entre o flagrante do ato infracional e a 

audiência de apresentação. 

No segundo capítulo, passo aos dados empíricos observados nas audiências de 

apresentação. Primeiramente, busco explicitar que motivo suscitou a necessidade de 

compreender os fatores que influenciam na decisão proferida pelo juiz ao final da audiência de 

apresentação, seja pela liberdade, seja pela internação provisória. Em seguida, passo a analisar 
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os fatores que se demonstraram como mais influentes na tomada de decisão do juiz, utilizando, 

para tanto, a análise de casos concretos, bem como percepções que tive ao assistir as audiências. 

No terceiro e último capítulo, faço uma reflexão mais ampla, acerca do papel 

desempenhado pelo judiciário, especialmente pelo juiz, nestes processos de apuração do ato 

infracional, da dissonância entre as pretensões teóricas de determinadas medidas e suas 

consequências práticas, além de apresentar e pensar sobre como estas decisões são produzidas 

diante do contexto principiológico do ECA.   
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CAPÍTULO 1. 

DO ATO INFRACIONAL À AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 

 

1.1.   O ECA e o princípio da proteção integral  

A doutrina da proteção integral é oriunda de documentos internacionais como a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças aprovada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 1959 e Convenção sobre o Direito da Criança, adotada pela Assembleia  Geral das 

Nações Unidas 1989 e aprovada pelo Congresso Nacional  Brasileiro em 1990. Esta doutrina 

se introduziu no ordenamento brasileiro através do art. 227 da Constituição Federal que dispõe 

ser 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. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, representou uma ruptura com a legislação 

anterior que tratava da questão menorista e representou avanço nesta área justamente pela 

adoção do princípio da proteção integral.  

A legislação anterior -  o Código de Menores de 1979- adotava o princípio da situação 

irregular. Em linhas gerais, a adoção deste princípio significava que o menor só era digno de 

consideração jurídica quando se encontrava em situação tida como irregular pelas definições 

legais, ou seja, aqueles que estavam em “perigo moral ou material” ou em “situação irregular”. 

Desta forma, havia previsão de tratamento legal apenas para os menores que se enquadravam 

no binômio carência/delinquência, conforme se depreende do art.2 ° do referido código, in 

verbis:  

 

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o 

menor:  

 I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 

responsável; 

III - em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais 

ou responsável; 
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V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 

comunitária; 

VI - autor de infração penal. 

 

A doutrina da proteção integral por sua vez, se dirige não apenas a menores em 

determinadas situações, mas é voltada para toda criança e adolescente que passam a ser sujeitos 

de direito, destinatários de absoluta prioridade e cuja condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento deve ser respeitada. 

O art. 3° do ECA dispões que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o ECA, 

sendo lhes assegurado, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 

de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

Neste sentido salienta a doutrina de Guilherme Nucci: 

A proteção integral é princípio da dignidade da pessoa humana (Art.1°, III, 

CF) levado ao extremo quando confrontado com idêntico cenário em relação 

aos adultos. Possuem as crianças e adolescentes uma hiperdignificação da sua 

vida, superando quaisquer obstáculos eventualmente encontrados na 

legislação ordinária parra regrar ou limitar o gozo de bens e direitos” (NUCCI, 

2017, p .6) 1 

 

Deve- se destacar que segundo o art. 6 do ECA, deve-se interpretar este Estatuto, o que 

inclui o procedimento de apuração do ato infracional, objeto deste trabalho, levando-se em 

conta os fins  a que ele a se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento. 

 

1.2. Do menor infrator e do ato infracional 

  

O menor de 18 anos é penalmente inimputável2. Na definição de Cezar Roberto 

Bitencourt3 "a imputabilidade é a capacidade ou aptidão para ser culpável, embora, convém 

destacar, não se confunda com responsabilidade, que é o princípio segundo o qual o 

Imputável deve responder por suas ações.".  

                                                           
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: Em busca da Constituição 

Federal das Crianças e dos Adolescente, 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
2 Neste sentido dispõem os artigos 228 da Constituição Federal, 27 do Código Penal e 104 do Estatuto da Criança 

e do adolescente. 
3 BITENCOURT, Roberto Cezar. Tratado de Direito penal: Parte Geral 1. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2014 
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Assim, de acordo o ECA, as crianças são penalmente inimputáveis e irresponsáveis. 

Em caso de prática de ato infracional, recebem as medidas de proteção previstas no art. 105 

do referido diploma.   

Os adolescentes infratores, por outro lado, são penalmente inimputáveis, porém são 

responsáveis (ou responsabilizáveis), estando sujeitos às medidas socioeducativas elencadas no 

art.112 do ECA.   

Cabe destacar que o critério utilizado pelo ECA possui um referencial meramente etário, 

como podemos observar pela redação de seu art.2, caput:  

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

 

Desta forma, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção (art. 103, 

ECA), praticada por criança ou adolescente, devendo ser considerada a idade no momento da 

prática do ato (art.104, parágrafo único, ECA). Ou seja, é a idade que o adolescente possuía ao 

praticar o ato infracional que deverá ser observada para a aplicação da medida socioeducativa.4 

Ao praticar o ato infracional e ser apreendido, inicia-se, então, o procedimento para 

apuração deste ato, que será analisado ao longo deste capítulo. Como dito na introdução, a 

primeira audiência realizada neste procedimento é a audiência de apresentação e é sobre ela que 

este trabalho se debruça, buscando compreender que elementos influenciam na escolha do juiz 

por uma ou outra medida (liberdade ou prisão provisória), na ocasião da observação destas 

audiências e na análise de casos concretos que serão descritos em capítulo posterior. 

 

1.3. Encaminhamento do adolescente à autoridade policial competente   

 

Quanto às penalidades, os menores podem sofrer as seguintes: advertência; obrigação 

de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e inserção em regime 

de semi-liberdade e internação. 

                                                           
4 Neste ponto, ao abordar o conflito entre o limite fixado para maioridade civil no Código Civil e no ECA, onde é 

possível a aplicação de medidas socioeducativas até os 21 anos, salienta a doutrina: “ (...) a norma do §5° do 

art.121 da lei 8069/90 tem uma razão própria de existência, completamente diversa daquela que estabelece a 

maioridade civil  A lei infanto-juvenil apenas pretendeu fixar uma idade limite para que o jovem em conflito com 

a lei ficasse submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, em nada se relacionando com a autorização ou 

não para a prática dos atos da vida civil”. MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (Coord.). Curso de 

direito da criança e doadolescente: aspectos teóricos e práticos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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Em relação à internação, ou seja, à privação de liberdade, existem duas razões pelas 

quais ela pode ocorrer: por flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente (art. 106, ECA).  

No que diz respeito à ordem do magistrado, esta só ocorre quando o destino do 

adolescente é a internação (NUCCI,2017, P.622), existindo, portanto, uma situação prévia 

ensejadora da necessidade de internação do adolescente.  

Quando a privação de liberdade do adolescente ocorre em razão de flagrante de ato 

infracional, o primeiro ato a ser realizado após o flagrante é o encaminhamento do adolescente 

à autoridade policial para a lavratura do auto de apreensão. Trata-se de uma etapa chamada pela 

doutrina de “fase policial”, em analogia ao processo penal tradicional, que tem uma fase prévia, 

denominada de inquérito policial.  

A apreensão do adolescente e o local onde se encontra recolhido deverão ser 

imediatamente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à 

pessoa por ele indicada (art. 107, ECA)5. 

Caso se trate de ato infracional praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, a 

autoridade policial deverá seguir as orientações prescritas no art. 173, in verbis:  

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência 

ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos 

arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá: I - lavrar auto de apreensão, ouvidos 

as testemunhas e o adolescente; II - apreender o produto e os instrumentos da 

infração; III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da 

materialidade e autoria da infração. 

 

Nas demais hipóteses, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de 

ocorrência circunstanciada. (Art. 173, parágrafo único, ECA).  

Conforme se depreende do art. 107, parágrafo único, ECA, desde logo deverá ser 

examinada, sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação do adolescente. 

Ademais, comparecendo quaisquer dos pais ou responsável, o adolescente será liberado, nos 

termos do art. 174, ECA. Neste caso, será encaminhada ao representante do Ministério Público, 

a cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência.  

 
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será 

prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, 

                                                           
5 A falta de comunicação imediata da apreensão do adolescente, configura crime previsto no art.231, ECA, punido 

com detença de 6 meses a 2 anos de prisão (MACIEL, 2017, P.1127) 
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no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto 

quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o 

adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal 

ou manutenção da ordem pública.  

 

Pela leitura do art. 174 do ECA, pode-se elencar, então, quatro hipóteses que 

justificariam a não liberação do adolescente após a lavratura do auto: (1) ato infracional grave; 

(2) ato infracional com repercussão social; (3) garantia da segurança pessoal do adolescente; 

(4) manutenção da ordem pública.  

A gravidade do ato infracional é provavelmente a que pode ser mais facilmente 

identificada. Entretanto, em relação aos outros fatores, conforme a recomendação doutrinária 

acerca do tema, é preciso cautela, realizando-se uma análise associativa. Vejamos. 

Sobre a primeira hipótese, ou seja, “ato infracional grave”, o referido artigo 

(diferentemente do que dispõe o seu anterior), não condiciona caracterização da gravidade da 

conduta do adolescente ao fato de que esta tenha sido cometida mediante violência ou grave 

ameaça a pessoa. Considerando que o legislador se valeu dos conceitos de contravenção penal 

e crime na definição do ato infracional (art.104, ECA), a doutrina busca no direito penal os 

parâmetros (por analogia) para definição da gravidade do ato infracional prevista no art. 174 do 

ECA. Entretanto, esta correlação não deve se dar apenas em plano teórico, conforme alerta 

Guilherme Nucci: 

Não importa a gravidade abstrata do ato infracional, cujo paralelo se dá com 

o crime ou contravenção penal, mas a gravidade concreta. Em primeiro lugar, 

deve-se descartar a contravenção penal, considerada infração penal de maior 

importância. (...) De toda forma, seja qual for, o foco deve voltar-se à 

gravidade concreta, ou seja, como o ato foi praticado, a quem atingiu, qual a 

sua consequência (NUCCI, 2017. 626) 

 

 Apenas para ilustrar, uma hipótese que merece ser destacada por sua elevada incidência 

nos processos de apuração de ato infracional na Justiça da infância e da juventude é a dos atos 

infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas. Ao realizar um paralelo com o direito 

penal, eles acabam sendo puníveis com reclusão, nos termos da Lei 11.343/2006, e, por isso, 

são automaticamente alcançados e interpretados, por analogia, como atos de “gravidade”; e, 

concretamente, acabam não sendo analisados a partir de eventuais singularidades, sendo 

abstratamente categorizados como atos “graves” (MACIEL, 2017, p.1136).  

A segunda hipótese, “ato infracional com repercussão social”, por sua vez, deve ser 

associada ao fator da “manutenção da ordem pública”, quarta hipótese, uma vez que o ato 
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infracional cometido por adolescente (tal como o crime cometido pelo adulto) pode chocar a 

sociedade, não devendo, somente esta reação, ser responsável pela segregação provisória de 

alguém (NUCCI, 2017, p.626). 

 A manutenção da ordem pública, quarta hipótese, por sua vez, é equivalente, na justiça 

da infância e da juventude, à “garantia da ordem pública” do direito penal; e se formaria a partir 

da junção de vários fatores, como: gravidade concreta da decisão, reincidência, associação ao 

crime organizado, execução anômala da infração, incluindo clamor social (NUCCI, 2017, 

p.626). Assim, fazendo uso do raciocínio aplicado no direito penal, havendo associação de tais 

fatores, poderia se afirmar perturbação da ordem pública, justificando a internação provisória 

(NUCCI, 2017, p.628) 

 Por fim, a terceira hipótese (a segunda e a quarta foram destacadas em conjunto), 

“garantia da segurança pessoal”, é o fator mais polêmico dentre os analisados, haja vista a 

enorme dificuldade de se pensar em uma situação concreta que autorize a internação do 

adolescente para sua própria proteção, ou seja, a ideia de privar o adolescente de sua liberdade 

para sua própria segurança. Sobre a esfera prática salienta Nucci: 

Há muito tempo, na esfera processual penal, deixou-se de levar em 

consideração este elemento para o fim de decretação de prisão preventiva. 

Nenhum acusado, em sã consciência, prefere estar preso, em lugar de solto 

porque se sente de algum modo ameaçado. Não se deve, portanto, levar em 

conta a mesma situação para internar o adolescente. A internação é privação 

de liberdade, sempre um mal, uma exceção, uma anormalidade. Inexiste 

fundamento lógico para segregar o menor para seu próprio bem.  

 

Assim, levando-se em conta as quatro hipóteses que justificariam a não liberação do 

adolescente após a lavratura do auto, em sendo o mesmo, de fato, passível de internação, ele 

será encaminhado ao representante do ministério público, juntamente com cópia do auto de 

apreensão ou boletim de ocorrência, nos termos do art.175, ECA6.  

 Em seguida, o ECA, em seu artigo 179, determina que o representante do Ministério 

Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório 

policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes 

                                                           
6 Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante 

do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de 

atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. À 

falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da 

destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. 
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do adolescente, proceda - imediata e informalmente - à sua oitiva e, em sendo possível, de seus 

pais ou responsável, vítima e testemunhas. 

 

1.4. Entrevista com o representante do MP e consequências futuras 

 

A oitiva prevista pelo art. 179, ECA, marca o fim da fase policial e precede a fase 

judicial, sendo chamada de fase de autuação do Ministério Público.  

A referida oitiva é alvo de grande discussão doutrinária, à medida que é feita de modo 

informal e não constitui condição de procedibilidade para o oferecimento de representação. Pelo 

próprio fato de não ser um procedimento obrigatório (além de não haver previsão legal), a 

presença do defensor não é obrigatória. Assim, essa etapa é também alvo de críticas 

relacionadas ao acesso do menor às garantias de ampla defesa, uma vez que, desta entrevista, o 

membro do Ministério público pode extrair elementos que agravem a situação do menor (assim 

como, até mesmo, a sua confissão).  

Para Claudia Aparecida de Camargo Barros (2013), esta fase teria a função de valorar a 

pré-admissibilidade da representação7. Seria um meio de informação direto ao membro do 

Ministério Público, ajudando na formação de seu convencimento (NUCCI, 2017, p.635).  

Ao realizar tal oitiva, o promotor deverá:  

Ouvir informalmente o adolescente, indagando acerca dos fatos, do seu grau 

de comprometimento com a prática de atos infracionais, do cumprimento de 

medidas anteriormente impostas, do seu histórico familiar e social, com 

detalhes sobre o endereço da família, o frau de escolaridade, suas atividades 

profissionais locais onde possa ser futuramente encontrado, dentre outras 

informações que considerar indispensáveis para avaliar qual(is) a(s) 

providência(s) adequada(s) à sua ressocialização. (MACIEL, 2017, 1138)  

 

Segundo o art. 180, ECA, após a entrevista, o representante do Ministério Público 

poderá tomar três providências: (1) promover o arquivamento dos autos, (2) conceder remissão, 

(3) oferecer representação à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. 

 O arquivamento representa a ausência de representação pelo MP. E ocorre, por exemplo, 

em casos em que o MP considera o fato inexistente; a sua atipicidade; a ausência de autoria do 

adolescente; idade de mais de 18 anos no momento da oitiva informal etc.  

                                                           
7 BARROS, Claudia Aparecida de Camargo. A (in)constitucionalidade da fase ministerial do procedimento de 

apuração de ato infracional. Revista de Direito da Infância e da Juventude: RDIJ, v. 1, n. 2, p. 119-142, jul./dez. 

2013. 
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A remissão consiste em uma espécie de perdão que pode ser concedido pelo 

representante do Ministério Público como forma de exclusão do processo, atendendo às 

circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do 

adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional (Art.126, ECA). Nesta 

hipótese, o adolescente permanece primário, sem antecedentes. 

 A doutrina de Guilherme de Souza Nucci (2017) defende ser possível, até mesmo, que 

o representante do Ministério Público conceda a remissão, em casos simples advindos de 

registro de boletim de ocorrência circunstanciada, mesmo sem a presença do menor ou de seus 

pais (NUCCI, 2017, p. 639). 

 Embora o membro do Ministério Público possa conceder remissão para qualquer 

espécie de ato infracional, inclusive graves, depende-se da homologação judicial (NUCCI, 

2017, P.640). 

Segundo o art. 127, in verbis, a remissão pode incluir a aplicação de uma medida 

socioeducativa prevista em lei: 

Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou 

comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, 

podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas 

em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação. 

   

 O referido artigo, vale dizer, gerou grande divergência doutrinária e jurisprudencial 

acerca do poder decisório do Ministério Público na aplicação da medida socioeducativa, tendo 

sido editada a súmula 108 do STJ, segundo a qual “a aplicação de medidas socioeducativas ao 

adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz”.  

A concessão da remissão e a aplicação da medida devem ser vistas como uma opção do 

representante do Ministério Público, devendo ser, ainda, submetida à homologação do juiz. 

Neste sentido, esclarece a doutrina: 

Quando o parquet concede a remissão e nela inclui a aplicação de medida 

socioeducativa para o adolescente, promove nos autos a sua opção em não 

representar, submetendo este entendimento ao poder judiciário, que decidirá 

se o homologa, determinando ou não seu cumprimento.  

Portanto, o fato de o cumprimento da medida depender de decisão judicial 

homologatória para receber exigibilidade (art.181; §1, ECA) não obsta a que 

sua aplicação seja incluída no ato remissivo promovido pelo MP. (MACIEL, 

2017, 1145) 
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Deve-se destacar, ainda, que, nos termos do art.128, ECA, a medida aplicada pode ser 

revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu 

representante legal, ou do Ministério Público.  

Cabe dizer ainda, que remissão também pode ser concedida pelo juiz após o início do 

processo (na verdade, a qualquer tempo), importando na suspensão ou extinção do processo. 

Como dito, enquanto a remissão feita no MP se refere a uma hipótese de perdão 

extrajudicial, concedido em razão da análise do fato concreto, da personalidade do menor e do 

contexto social em que está inserido, o arquivamento dos autos, por sua vez, se relaciona a uma 

hipótese na qual não há elementos suficientes para sustentação da representação.  

Por fim, não ocorrendo nem arquivamento, nem remissão, pelo princípio da 

obrigatoriedade da ação socioeducativa – tal como o é a ação penal pública incondicionada – o 

membro do Ministério Público, obtendo provas suficientes de autoria e materialidade, deve, 

necessariamente, apresentar representação ao juiz (NUCCI, 2017, p. 640).  

A par dessas hipóteses mais comuns, existe, ainda, a possibilidade excepcional de, ao 

promover o arquivamento, o promotor de justiça requerer ao juízo a aplicação de alguma das 

medidas do art. 1018 do ECA, estando presentes uma das situações elencadas no art. 989 da 

mesma codificação (MACIEL, 2017, p. 1143).  

As situações do art. 98 dizem respeito à aplicação de medidas de proteção em caso de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, e nada tem a ver com as medidas 

socioeducativas elencadas no art. 112 (advertência; obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida e inserção em regime de semiliberdade), tratando-

se, aqui, por exemplo, da inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

                                                           
8 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, 

dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da 

criança e do adolescente;             

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional;         

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar 

IX - colocação em família substituta. 
9 Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 

nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 
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tratamento a alcoólatras e toxicômano, inclusão em programa de acolhimento familiar, entre 

outros. 

Tal como na remissão, é certo que, nos casos de arquivamento dos autos, deve ser feito, 

pelo MP, o termo fundamentado, além da obrigatoriedade de se obter a homologação judicial.  

À semelhança do processo penal comum, caso a autoridade judicial discorde da opção 

pelo arquivamento, fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, que oferecerá 

representação, designando outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou, então, 

ratificará o arquivamento ou a remissão e, só então, estará a autoridade judiciária obrigada a 

homologar os requerimentos (art.181, §2° ECA).  

Como visto, repita-se, então, que, para além da remissão e do arquivamento do processo, 

a outra providência que pode ser tomada pelo membro do Ministério Público é o oferecimento 

da representação, através da qual se instaura o procedimento para a aplicação da medida 

socioeducativa mais adequada.  

A representação pode ser ofertada (1) ou pelo membro do Ministério Público, após a 

oitiva do adolescente, (2) ou pelo membro do Ministério Público designado pelo Procurador-

Geral de Justiça, na hipótese de a autoridade judicial discordar da opção pelo arquivamento. 

Sobre esta última situação é ressaltado pela Doutrina: 

Quem receber a incumbência, não pode recusa-la, alegando, por exemplo, 

independência funcional, tampouco que concorda com o pedido feito pelo 

primeiro promotor. O designado deve ofertar a representação, pois não age em 

seu nome próprio, mas do Procurador-Geral de Justiça (NUCCI, 2017, p.644). 

 

Destaca-se que, como dito anteriormente, a oitiva informal não é condição de 

procedibilidade da representação, sendo mero procedimento administrativo. Neste sentido, se 

posiciona Jose Marinho Paulo Junior: 

Se, de um lado, cumpre reconhecer o direito de o menor ser ouvido, por outro 

lado, insta afastar o entendimento de que tal oitiva informal do adolescente 

seja condição especial de procedibilidade da ação socioeducativa. Isto porque, 

se é correto que a lei não permite ao Promotor de Justiça deixar 

arbitrariamente de ouvir o menor, por certo tampouco proíbe que prossiga o 

rito diante da impossibilidade de se realizar o ato. Ademais, é mesmo 

incongruente alçar-se a pressuposto formal algo que a própria lei define, em 

sua essência, como informal.10 

 

                                                           
10 PAULO JUNIOR, José Marinho. As condições genéricas e específica para legítimo exercício da ação 

socioeducativa. Revista do Ministério Púbico, Rio de Janeiro, n 22, p.156, 2005. 
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1.5. Da representação   

 

 O oferecimento da representação inaugura a fase judicial do procedimento de apuração 

do ato infracional. Sobre este ponto, o ECA não oferece muitas disposições expressas, ficando 

a cargo da doutrina as interpretações acerca de sua viabilidade e hipóteses de rejeição.  

 A representação tem papel equivalente ao da denúncia, configurando a imputação de ato 

infracional ao adolescente e pretendendo a aplicação da correspondente medida socioeducativa 

(NUCCI, 2017, p. 645).  

Segundo o §1° do art. 182 do ECA, deve ser oferecida por petição, que conterá o breve 

resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, e, quando necessário, o rol de testemunhas. 

 Por sua vez, o §2° do mesmo artigo é alvo de grande crítica, por dispor que a 

representação independe de prova constituída da autoria e materialidade, sendo considerada 

inconstitucional por alguns doutrinadores. É o que defende Guilherme Nucci: 

 

Não se pode aceitar possa o menor de 18 anos ser processado, ficando exposto 

à aplicação de medida socioeducativa, inclusive a privação da liberdade, sem 

justa causa. Durante séculos, lutou-se pelo aprimoramento do processo penal, 

até se chegar à conclusão de que a prova pré-constituída, normalmente captada 

pelo inquérito policial, é de suma importância para dar base à denúncia ou 

queixa; durante muitos, anos combateu-se a ideia anteriormente existente no 

extinto Código de Menores de que o Estado é paternalista e independente de 

defesa, de acusação formal ou qualquer formalidade, pode inserir um menor 

em internação para seu próprio bem. Noutros termos, sempre se lutou pela tese 

de um Direito da Infância e Juventude calcado na Constituição Federal, em 

todos os sentidos, celebrizado pelas linhas garantistas do processo penal 

brasileiro. (NUCCI, 2017, 645) 

 

Seguindo esta lógica, seriam causas genéricas de rejeição da representação: (1) a inépcia 

da representação, (2) a falta de condição da ação (3) e a falta de justa causa (NUCCI, 2017, p. 

649).11 

                                                           
11 “a) Inépcia da peça: a.1)incompletude, pela não exposição integral do fato, omitindo-se dados relevantes para 

ampla defesa; a.2) confusa pela contradição no relato do fato, prejudicando o entendimento da imputação; a.3) 

extremamente extensa, provocando incompreensão, em particular no tocante à autodefesa do 

adolescente;a.4)conteúdo improprio, acolhendo termos em língua estrangeira, jurisprudência ou citações 

doutrinarias; b) Falta de condição da ação: b.1) impossibilidade jurídica do pedido: imputa-se fato atípico ao 

jovem; trata-se de ato típico, mas lícito; cuida-se de fato típico, ilícito, mas não culpável (situações que ficam bem 

claras pela leitura dos documentos que acompanham a inicial): b.2) interesse de agir:b.2.1) adequação: confunde-

se com a justa causa para a demanda, pois é preciso prova pré-constituída a sustentar a materialidade e indícios 

suficientes de autoria;b2.2)necessidade: é presumido, pois o processo é indispensável para a aplicação da medida 

socioeducativa; b.2.3) utilidade: é preciso existir fato punível, não colhido, por exemplo, pela 

prescrição;b.3)legitimidade:b3.1)ativa: somente o promotor pode ofertar representação; não existe viabilidade para 

a vitima tomar seu lugar; há de ser o promotor designado para a infância e juventude; b.3.2)passiva: deve estar ali 
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1.6. Da audiência de apresentação  

 

 Finalmente, seguindo o rito, chega-se à etapa processual das audiências de apresentação, 

objeto do estudo empírico realizado.  

Neste momento, como visto anteriormente, já ocorreu uma entrevista do menor com o 

representante do Ministério Público, que optou, então, por oferecer a representação, dando 

início a fase judicial.  

Nesta fase judicial ocorrerão, pelo menos, duas audiências: (1) a audiência de 

apresentação, que é a primeira audiência e que ocorre logo após a apreensão do adolescente; 

(2) e uma outra audiência, posterior, denominada de audiência de continuação (equivalente a 

uma audiência de instrução e julgamento).  

Em relação à audiência de apresentação, objeto da pesquisa, cabe dizer, primeiramente, 

que ela está prevista pelo próprio ECA, em seus artigos 185 e 186, como sendo o primeiro ato 

a ser realizado após o oferecimento da representação, no qual a autoridade judiciária deverá 

decidir, desde logo, sobre a liberação do adolescente ou sobre a decretação de sua 

internação/prisão provisória.  

 No Rio de janeiro, a sistemática das audiências de apresentação sofreu grande influência 

da implementação das audiências de custódia no âmbito da justiça penal. A implementação da 

audiência de Custódia, que entrou em vigor em fevereiro de 2016 pela resolução 213 do CNJ, 

constituiu adequação do processo penal brasileiro aos tratados internacionais de Direitos 

Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) – Pacto de San Jose da 

Costa Rica de 1969, da qual o Brasil é signatário, prevê em seu artigo 7.6:  

Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou 

tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a 

legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou 

a detenção forem ilegais [grifo meu]. Nos Estados-partes cujas leis prevêem 

que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem 

direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida 

sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem 

abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 

                                                           
o jovem maior de 12 e menor de 18 anos a quem se imputa a prática do ato infracional; c) falta de justa causa: 

temos sustentado ser o conjunto das condições da ação, além de representar o fator residual para dar legitimidade 

á ação. Portanto, qualquer óbice ao pleno exercício da demanda pode representar a falta de justa causa.  
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O Código de Processo Penal, por sua vez, já prevê, em seu artigo 306, §1°, que o auto 

de flagrante seja encaminhado ao juiz competente no prazo de 24 horas. Entretanto, não apenas 

o juiz deve ser comunicado da prisão, como o preso deve ser pessoalmente apresentado. Neste 

sentido, se manifestou a Corte Interamericana de Direitos Humanos12:  

O simples conhecimento por parte de um juiz de que uma pessoa está detida 

não satisfaz essa garantia, já que o detido deve comparecer pessoalmente e 

apresentar sua declaração ante o juiz ou a autoridade competente. 

  

No que diz respeito ao prazo em que a audiência deve ocorrer, dispõe a resolução 213 

do CNJ, em seu artigo primeiro, que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente 

de motivação ou da natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da 

comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente; e ouvida sobre as circunstâncias 

em que se realizou sua prisão ou apreensão.  

Destaca-se que, conforme se depreende do artigo referenciado, in verbis, na resolução 

n° TJ/OE/RJ 29/2015, que implementa as audiências de custodia no âmbito do Rio de Janeiro, 

não há repetição do prazo de 24 horas previsto pela resolução do CNJ, mas repete-se a expressão 

“sem demora” utilizada na redação do CADH: 

Art.2. Toda pessoa presa em flagrante delito será apresentada, sem demora, 

ao juiz competente, a fim de realizar se audiência de custódia. 

 

A audiência de custódia consiste, portanto, na apresentação imediata - sem demora – do 

preso à autoridade judicial competente, para que essa exerça o controle de legalidade e 

necessidade da prisão, bem como analise questões relativas à integridade física do conduzido 

(MENDES, 2016, p. 36)13. 

A implementação das audiências de custódia no âmbito da justiça penal repercutiu na 

Justiça da Infância e do adolescente.  

Como dito anteriormente, a audiência de apresentação já era prevista no ECA, 

entretanto, a preocupação com a rapidez da apresentação pessoal do preso à autoridade judicial 

                                                           
12 Caso Acosta Calderón vs. Equador. Sentença em: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf. 
13 MENDES, Moacyr Leonardo Coimbra. Audiência de custódia: possibilidades e obstáculos no necessário 

controle jurisdicional da prisão em flagrante. 2016. 90f. Trabalho de Conclusão de Curso- Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2016. 
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a que se refere a audiência de custódia, alterou o funcionamento das audiências de apresentação, 

na justiça da infância e juventude.  

Trata-se de uma mudança natural e da reverberação de um ato processual que certamente 

influencia ambos os sistemas (o da justiça penal e o do ECAD), na medida em que a 

implementação destas audiências busca aumentar a proteção do indivíduo preso em flagrante, 

não sendo lógico que tal garantia ficasse restrita apenas aos presos maiores de 18 anos, enquanto 

os adolescentes, ainda em desenvolvimento, ficassem expostos a um sistema menos protetivo. 

Neste contexto, no Rio de Janeiro, foi criado, em 2016, pelo provimento CGJ 28/2016, 

o NAAP – Núcleo de Audiência de Apresentação.  

Este núcleo fica responsável por (1) receber os adolescentes apreendidos em flagrante 

pela prática de ato infracional e encaminhá-los ao Ministério Público para sua oitiva informal; 

(2) realizar estudo técnico preliminar, pelas equipes de psicologia e serviço social da Vara da 

Infância e Juventude da Capital; (3) realizar as audiências de apresentação dos adolescentes 

apreendidos em flagrante; (4) encaminhar ao DEGASE os adolescentes a quem seja imposta 

medida de internação provisória; (5) encaminhar para acolhimento em instituição apropriada, 

os adolescentes em situação de risco, que, após a audiência de apresentação, sejam liberados, 

mas não tenham um lugar específico para ir. 

 Pelo sistema anterior, após a lavratura do auto de apreensão, o adolescente era levado 

a uma unidade de internação provisória do DEGASE, onde era cadastrado e institucionalizado, 

e só três dias depois era encaminhado para oitiva com o membro do Ministério Público; e, 

apenas no dia seguinte, era realizada a audiência de apresentação.14 

Com a implementação da nova sistemática, busca-se evitar que o adolescente que não 

necessite de internação provisória seja inserido no sistema do DEGASE e lá fique muitos dias 

antes da realização da audiência, aguardando a burocracia do sistema.  

Assim, o adolescente apreendido deve ser encaminhado pela Polícia Civil diretamente 

ao tribunal, onde será realizada a oitiva pelo membro do Ministério Público e, logo após, a 

audiência de apresentação.  

O estudo empírico destas audiências mostrou que sua esmagadora maioria ocorre no dia 

seguinte ao dia da apreensão do adolescente, no caso de ato infracional cometido em dias úteis; 

e no dia útil seguinte, na hipótese de ato infracional cometido em finais de semana ou feriados.  

                                                           
14 Conforme notícia disponível em: <http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao?catid=0&id=82452>. 

Acesso em 05 dez. 2017. 

http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao?catid=0&id=82452
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 As audiências de apresentação, então, devem ocorrer o mais rápido possível após a 

apreensão do adolescente, nos termos do art. 184 do ECA15, momento em que será realizada a 

oitiva do adolescente, podendo também ocorrer a oitiva dos pais ou responsáveis, se presentes. 

Ao fim, pode ser concedida a remissão pela autoridade judicial, ouvido o Ministério Público 

(art. 186, §1°, ECA).  

 

1.7. Das medidas determinadas na audiência de apresentação 

 

 Conforme determina o art. 184, ECA, na audiência de apresentação, a autoridade 

judiciária deverá decidir como o adolescente aguardará a conclusão do processo: se em 

liberdade ou preso/internado provisoriamente.  

Como já destacado, esta não é a única audiência do procedimento. Ressalvada a hipótese 

de ser concedida a remissão nesta audiência, ocorre ainda a audiência de continuação, momento 

em que são ouvidas as testemunhas e em que há a juntada do relatório da equipe 

interprofissional, entre outras diligências.  

Assim, a medida determinada nesta audiência, ainda que indicativa do que pode ser 

decido ao final, não é definitiva, determinando-se, apenas, o modo como o adolescente 

aguardará até a audiência continuação, ou seja, se aguardará a audiência preso, ou não.  

Para a valoração acerca da necessidade ou não da internação provisória leva-se em 

consideração os critérios já analisados do art.174, ECA, e, segundo observado na prática, é certo 

que, na determinação da internação provisória, há também influência das hipóteses 

estabelecidas no art.122 referentes à aplicação da internação, ou seja, se o ato infracional foi 

cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, se houve reiteração no cometimento de 

outras infrações graves; e se há descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta (cabe lembrar que o encaminhamento do adolescente para a oitiva com 

o Ministério Público é acompanhado de informações acerca de seus antecedentes).  

                                                           
15 Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, 

decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e 

parágrafo. 

§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e notificados a 

comparecer à audiência, acompanhados de advogado. 

§ 2º Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. 

§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, 

determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação. 

§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou 

responsável. 
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Trata-se, portanto, de internação provisória que pode ser decretada pelo prazo máximo 

de 45 dias, devendo a decisão ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria 

e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida (art.108 e parágrafo único do 

ECA).  

 Por fim, em que pese a obviedade, deve-se ressaltar que a internação, decretada ou 

mantida pelo juiz, não pode ser cumprida em estabelecimento prisional (art.185, ECA), mas 

sim em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, 

obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, 

nos termos do art.123, ECA.  

 

1.8. Dos procedimentos posteriores e das medidas socioeducativas aplicáveis  

 

 Conforme dito anteriormente, após a audiência de apresentação ocorre a audiência de 

continuação. Esta audiência concentrará todos os atos do processo, tais como: são ouvidas a 

vítima, as testemunhas arroladas pelo promotor, as testemunhas arroladas pela defesa, além de 

serem realizadas quaisquer outras diligências necessárias á instrução do processo, sendo que, 

ao final, são feitos, ainda, os debates orais e o juiz proferirá decisão, escolhendo a medida mais 

adequada ao adolescente ou não aplicando qualquer medida, nas hipóteses do art.189, ECA. 

Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que 

reconheça na sentença: 

 

I - estar provada a inexistência do fato; 

 

II - não haver prova da existência do fato; 

 

III - não constituir o fato ato infracional; 

 

IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. 

 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será 

imediatamente colocado em liberdade. 

 

As medidas socioeducativas aplicadas pela prática do ato infracional estão previstas no 

art. 112, ECA, são elas: (1) advertência, (2) obrigação de reparar o dano, (3) prestação de 

serviços à comunidade, (4) liberdade assistida, (5) inserção em regime de semiliberdade e (6) 

internação em estabelecimento educacional.  

 Como na audiência de apresentação, objeto deste trabalho, busca-se analisar a 

necessidade, ou não, da manutenção ou da decretação da internação prisão provisória, as outras 



 

31 

medidas, aplicáveis ao final do processo, serão analisadas a seguir, de forma breve, apenas para 

contextualizar o rito.  

 A advertência consiste na admoestação verbal feita pelo juiz ao adolescente, devendo 

ser reduzida a termo e assinada, nos termos do art.115, ECA. Afonso Armando Konsen (2005, 

p. 46), ao abordar o tema, ressalta que:  

A medida de advertência, muitas vezes banalizada por sua aparente 

simplicidade e singeleza, certamente porque confundida com as práticas 

disciplinares no âmbito familiar ou escolar, produz efeitos jurídicos na vida 

do infrator, porque passará a constar do registro dos antecedentes e poderá 

significar fator decisivo para a eleição da medida na hipótese da pratica de 

nova infração.16 

 

A obrigação de reparar o dano é uma medida aplicável aos atos infracionais com reflexos 

patrimoniais. Nestes casos, a autoridade judiciária poderá determinar que o adolescente restitua 

a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima 

(art.116, ECA).  

A prestação de serviços à comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Deve ser observado o 

disposto no art. 117, parágrafo único, ECA, segundo o qual as tarefas devem ser cumpridas 

durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias 

uteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. 

 A liberdade assistida, disciplinada nos artigos 118 e 119 do ECA, deve ser aplicada pelo 

prazo mínimo de 6 meses, podendo ser, a qualquer tempo, prorrogada, revogada ou substituída 

por qualquer outra medida. O juiz designará pessoa capacitada para acompanhar, auxiliar e 

orientar o adolescente, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de 

atendimento. O art. 119, in verbis, elenca, em rol exemplificativo, as funções do orientador: 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 

competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:  

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário 

de auxílio e assistência social; 

                                                           
16 KONZEN, Afonso Armando. Pertinência socioeducativa – reflexões sobre a natureza jurídica das medidas. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.46 
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 II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho; 

IV - Apresentar relatório do caso. 

 

A medida de semiliberdade pode ser determinada desde o início ou então como forma 

de transição para o meio aberto. É possibilitada a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial, sendo obrigatórias a escolarização e a 

profissionalização. Neste sentido, reforça Wilson Donizeti Liberati (2015, p. 145): 

  

Como o próprio nome indica, a semiliberdade é executada em meio aberto, 

implicando, necessariamente, a possibilidade de realização de atividades 

externas, como a frequência à escola, ás relações de emprego etc. Se não 

houver esse tipo de atividade, a medida socioeducativa perde sua finalidade.17 

 

Não há prazo determinado para aplicação desta medida, aplicando-se, no que couber, as 

disposições relativas à internação (art.120, §2°, ECA).  

A internação consiste em medida excepcional e, neste sentido, dispõe o §2 do art.122 

do ECA: “Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”. 

Esta medida só pode ser aplicada, então, quando tratar-se de ato infracional cometido mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, 

caso em que a internação não poderá ocorrer por prazo superior a 3 meses, e por 

descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta (Art. 122, ECA).  

 

1.9. Do prazo máximo para a conclusão do procedimento 

 

 Por fim, caso o adolescente seja internado provisoriamente, o procedimento para 

apuração do ato infracional deverá ser concluído no prazo máximo e improrrogável de 45 dias 

(art. 183, ECA). 

 Tal disposição se coaduna com o art. 121 do ECA, segundo o qual a internação do 

adolescente é medida sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito a 

condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.  

                                                           
17 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 12.ed ver e ampl., de 

acordo com a lei 13.058, de 22.12.2014. São Paulo: Malheiros, 2015. 



 

33 

Sendo a internação medida socioeducativa excepcional, aplicada após o devido processo 

legal, é fundamental que a internação provisória possua uma limitação temporal que assegure 

sua brevidade, na medida em que existe a possibilidade de o adolescente, ao final, ser absolvido. 

Além disso, deve-se considerar os impactos que a experiência de internação pode provocar na 

formação de uma pessoa em desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 2. 

A CONSTRUÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL POR UMA ÓTICA EMPÍRICA 

 

Conforme dito no capítulo anterior e como o próprio nome já sugere, as audiências de 

apresentação têm como foco a “apresentação do menor” e a busca de - por meio da apuração 

do fato reportado na representação, bem como da análise das condições de vida do menor - 

determinar se o adolescente será liberado ou se será internado, enquanto tiver de aguardar o 

andamento do processo.  

Este capítulo busca investigar, assim, quais fatores influenciam na tomada desta decisão: 

pela internação ou pela liberdade do menor.  

As audiências que foram observadas durante a pesquisa ocorreram em uma sala 

pequena, composta por duas mesas e algumas cadeiras.  

Em uma das mesas, mais elevada, sentam-se o juiz, ao centro, o promotor, à sua direita, 

e, à sua esquerda, o escrivão, responsável por digitar o termo da audiência. Na outra mesa, 

encostada perpendicularmente à primeira, em forma de “T”, sentam-se, o defensor público (ou 

o advogado) e o adolescente, em lados opostos.  

A cadeira na qual o adolescente se senta é posicionada ao lado esquerdo da mesa em 

que o defensor se senta, de frente para o promotor e para o juiz. Assim, nesta configuração, o 

adolescente fica encurralado pelo Estado: à sua frente (e mais elevados) ficam o juiz e o 

promotor; do seu lado direito, o defensor público; do seu lado esquerdo, a parede; e, atrás dele, 

um agente do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), órgão que executa 

as medidas judiciais aplicadas ao adolescente. 

Na parede direita da sala (do lado onde se posiciona o defensor), ficam as cadeiras nas 

quais se sentam os responsáveis do menor, se houver; e os funcionários da equipe de apoio, 

como, por exemplo, aqueles com a incumbência de contatar os pais/responsáveis do 

adolescente.Foi deste lugar – das cadeiras que ficam na parte direita da sala - que eu acompanhei 

as audiências.  

 Os adolescentes que não são liberados na delegacia, esmagadora maioria, aguardam a 

realização da audiência em uma sala específica, supervisionados por agentes do DEGASE.  

Os familiares, por sua vez, aguardam a realização das audiências no rol de espera, 

separados por uma porta do local onde ficam as salas de audiência e as salas onde adolescentes 

aguardam. Desta forma, os responsáveis só veem o adolescente no momento da audiência.  
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O primeiro aspecto que me chamou atenção ao assistir as audiências foi o esforço 

coletivo para que os pais ou responsáveis estivessem ali presentes. Este esforço pode ser 

percebido tanto pela atuação da equipe de apoio, na tentativa de localizar os pais, quanto na 

atuação dos juízes, que, frequentemente, não seguiam a pauta de audiências, dando prioridade 

a fazer as audiências dos adolescentes que tinham algum familiar já presente, deixando aberta 

a possibilidade de que, caso algum pai/responsável chegasse em atraso, ainda assim, 

conseguisse estar presente na audiência. 

No início da audiência é perguntado ao adolescente a sua idade, com quem mora, se tem 

irmãos e, nesse caso, quantos, e se estuda ou trabalha. O perfil desses adolescentes não causa 

surpresa: maioria de homens – dos 62 adolescentes ouvidos, apenas 4 eram mulheres –, negros, 

que haviam abandonado a escola antes do término do ensino fundamental, habitantes de áreas 

periféricas, e pobres. Muitos estavam inseridos em um modelo monoparental de família 

(especialmente centrado em figuras femininas, como mães, tias e avós) e quase todos possuíam 

irmãos, muitos com mais de três.  

Após o pregão, na presença de todos, é lida a representação.  

Destaca-se aqui que, muitas vezes, os juízes demonstram preocupação em utilizar 

termos sinônimos, de forma que os termos jurídicos não constituam um entrave para 

compreensão da representação pelo adolescente, que é, então, avisado de que aquele momento 

é a oportunidade que possui de “dar a sua versão dos fatos narrados”, bem como é o momento 

de alertá-lo de que, preferindo, pode permanecer calado. 

Em nenhuma das audiências assistidas por mim, o adolescente se recusou a falar, 

variando, apenas, em graus de detalhes, extensão das frases – alguns respondiam apenas em 

monossílabos – e informações prestadas; sendo que, todos eles, “deram suas versões dos fatos 

narrados”.  

Neste momento da audiência, outro aspecto que me chamou atenção foi a questão da 

violência policial.  

Este ponto se distancia um pouco do objeto central deste trabalho, qual seja, os fatores 

que influenciam o juiz para a adoção da medida (internação ou liberdade); entretanto, devido à 

seriedade e à regularidade do assunto, me permito abrir um parêntese para relatar brevemente 

as impressões que tive. 

O que se percebe é que os operadores do direito esperam que os adolescentes relatem 

espontaneamente a ocorrência de violência policial. De um modo geral, se eles próprios não 

manifestam a violência sofrida, os juízes os consultam apenas se algum indício se fizer presente 
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pela fala ou pela aparência do adolescente, como, por exemplo, no caso de um menor que 

apareceu com as mãos roxas, por terem sido socadas por um fuzil, questionando-se, aí sim, 

neste caso, se ele teria sofrido violência policial. 

Trata-se de um assunto complexo, na medida em que a violência policial é naturalizada 

pelos adolescentes, o que se expressa na fala dos mesmos. Um dos adolescentes, após afirmar, 

com segurança, que não havia sofrido violência, completou: “Não. Teve muita coisa não...o 

policial me deu uns bicos só”.  

Em outro caso, o adolescente, mesmo diante de um fato grave, só narrou o ocorrido, 

após ter sido objetivamente questionado. Ele havia sido encaminhado para a delegacia na 

companhia de vários outros adolescentes (grande parte de sua turma da escola havia se juntado 

para “matar aula” e, diante da prática de um roubo, foram todos encaminhados para a delegacia 

mais próxima). Lá, na delegacia, contou ter apanhado e tomado choques no banheiro, enquanto 

outras pessoas assistiam.  

Foi comum perceber a naturalização dessa violência. Embora, eventualmente, outros 

adolescentes tenham se mostrado ansiosos para contar os fatos vivenciados. Um deles, por 

exemplo, teve seu nariz quebrado, e apresentava um corte no rosto, porque, segundo ele, “o 

policial bateu com o fuzil”. Outro, narrou ter perdido um dente ao apanhar de um policial, 

estando ansioso e impaciente ao ter de ouvir do juiz os fatos narrados na representação, tendo 

em vista que desejava logo relatar o ocorrido. 

Fato é que eu percebi a naturalização da violência nesse espaço, tanto pelos 

adolescentes, quanto pelos operadores do campo do Direito, tanto que apenas em dois dos dias 

em que acompanhei as audiências, ouvi a pergunta: “Você sofreu algum tipo de violência 

policial?”. 

Feita esta colocação, mais secundária na pesquisa, volto a narrar como ocorre a 

audiência de apresentação.  

Após o adolescente dar a sua versão dos fatos, o juiz, o promotor e o defensor público, 

nesta ordem, podem, ainda, fazer perguntas ao adolescente; geralmente, o fazem em relação ao 

ato infracional, aos motivos pelos quais o menor foi apreendido e a aspectos de vida do 

adolescente (situação familiar, escolar, pessoas com quem se relaciona, se estuda, trabalha, 

etc.). Caso algum familiar esteja presente, é possível também que lhe sejam feitas perguntas. 

Destaca-se que se o ato infracional tiver sido cometido por mais de um adolescente, cada um 

será ouvido separadamente.  
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Ao final da audiência é proferida a decisão: ou decide-se por promover a internação 

provisória do adolescente, ou por deixá-lo aguardando o processo em liberdade.  

Foi observado que, nos casos de internação, os operadores do direito mostraram 

preocupação em marcar a audiência de continuação para uma data próxima – lembrando que, 

conforme exposto no capítulo anterior, o tempo máximo que o adolescente pode permanecer 

em internação provisória é de 45 dias. 

 

2.1 Por que buscar compreender os fatores que influenciam as decisões do 

judiciário? 

 

Pelo princípio da segurança jurídica – conforme preceitua a doutrina de Luiz Guilherme 

Marinoni (2010) – deve haver uma estabilidade e continuidade da ordem jurídica, que se 

expressa por meio de uma previsibilidade das consequências jurídicas de determinadas 

condutas. Desta forma, a previsibilidade que se possui do resultado de determinadas ações é 

fundamental para que o sentimento de segurança seja construído. Assim, o esperado seria 

situações semelhantes gerarem decisões similares, especialmente aquelas tomadas com base em 

um mesmo diploma legal.  

Entretanto, ao observar as audiências de apresentação, percebi que, diante de situações 

semelhantes, decisões bastante diversas eram tomadas.  

E passo a expor aqui, então, 06 (seis) comparações, baseadas em 11 casos que presenciei 

e que julgo serem histórias e narrativas ilustrativas da disparidade das decisões proferidas.  

Utilizei como referência e seletividade dos casos, três elementos aparentemente 

objetivos: (1) a tipificação do ato infracional pelo qual os adolescentes foram representados; (2) 

a idade; (3) e o número de passagens na Vara da Infância e da juventude para apuração ato 

infracional.  

 Os exemplos selecionados, narrados de forma breve, possuem pelo menos dois destes 

elementos similares ou iguais, ou mesmo todos elementos em comum, sendo que os resultados 

na vida dos adolescentes foram diversos, o que me chamou a atenção para o foco deste trabalho, 

que busca compreender os fatores que ensejam a tomada de decisão e que interferem no 

resultado do processo e na vida das pessoas. Eis os 11 casos individualizados e suas 

comparações e contrastes: 

 No primeiro exemplo, ambos os adolescentes foram representados por roubo majorado, 

sendo a primeira passagem dos dois pela Vara da infância e da juventude por ato infracional. O 
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primeiro adolescente possuía 14 anos e o segundo, 17 anos.  Ao fim da audiência de 

apresentação, o mais velho foi liberado e o mais novo internado. Mesmo fato. Ambos sem 

antecedentes. Dois casos. Duas soluções distintas. 

No segundo exemplo, tem-se como elementos comuns a idade dos adolescentes -  ambos 

com 17 anos – e o número de passagens anteriores (um estava na quarta passagem e o outro, na 

quinta passagem). Um adolescente havia sido representado por tráfico de drogas e resistência e 

o outro, por fruto qualificado. Aquele crime, tráfico de drogas, é claramente mais gravoso do 

que o de furto qualificado. Todavia, o adolescente do furto foi internado provisoriamente, 

enquanto o primeiro, de tráfico, foi liberado. 

Situação similar ocorreu no terceiro exemplo/comparação aqui referenciado. Um 

adolescente de 17 anos foi representado por crime de tentativa de furto, configurando sua quinta 

passagem na Vara da Infância, enquanto outro adolescente, de 16 anos, foi representado pelo 

crime de roubo, constituindo, também, sua quinta passagem. Em que pese a diferença do grau 

de gravidade entre os crimes (furto x roubo) e a pequena diferença de idade entre os 

adolescentes, aquele representado por tentativa de furto foi internado provisoriamente, ao 

contrário do adolescente representado por roubo, que foi liberado. 

O quarto exemplo comparativo, narra o caso de três adolescentes, representados no 

mesmo processo, todos por roubo majorado, sendo que dois tinham 14 anos de idade e um, 15, 

estando, todos eles, na primeira passagem pela justiça da criança e do adolescente por ato 

infracional. Um deles foi liberado; e os outros dois, internados provisoriamente. 

O quinto exemplo traz o caso de dois adolescentes, que foram representados por roubo 

majorado, sendo, o primeiro, com 17 anos e nove passagens; e o segundo, com 14 anos e sua 

primeira passagem. Ambos foram internados provisoriamente. 

Por fim, descrevo o sexto exemplo, de dois adolescentes representados por furto. Um 

deles, em sua oitava passagem e com apenas 12 anos; e o outro adolescente, em sua quinta 

passagem e já com 17 anos. Neste caso, o elemento mais discrepante foi, certamente, a diferença 

de idade entre os dois adolescentes, entretanto, a medida atribuída ao adolescente de 12 anos 

foi a de internação provisória, enquanto o adolescente de 17 anos foi liberado. 

Ou seja, conforme se depreende da leitura dos exemplos narrados, na prática, é 

extremamente difícil dizer ou aferir, baseando-se exclusivamente nestes fatores objetivos, quais 

são os elementos determinantes na escolha da medida adotada pelo juiz: internação ou 

liberdade? 
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Em algumas situações, a tipificação do ato infracional não é determinante para a decisão 

sobre a internação ou não do adolescente, haja vista os exemplos acima narrados, em que 

aqueles adolescentes representados por um crime mais grave foram liberados, enquanto os que 

praticaram atos infracionais mais leves, foram internados. Tampouco, em casos semelhantes, a 

idade do adolescente foi decisiva, como se vê no exemplo em que o adolescente de 14 anos foi 

internado e o de 17, liberado.  O grau de reincidência também não constitui fator decisivo na 

tomada de decisão sobre a medida a ser adotada em relação ao menor, haja vista os exemplos 

que demonstram adolescentes que estavam em sua primeira passagem e, mesmo assim, foram 

internados, enquanto outros, com diversas passagens (um deles, estando na nona passagem), 

foram liberados.  

É preciso considerar, ainda, o quarto exemplo comparativo, que narra o caso de três 

adolescentes, representados no mesmo processo, pelo mesmo ato infracional - roubo majorado 

– sendo, todos eles, de quase mesma idade (14 e 15 anos), estando, todos, na primeira passagem. 

Ou seja, os elementos da tipificação, idade e número de passagens foram exatamente os 

mesmos, porém a medida aplicada aos adolescentes foi oposta, tendo um deles sido liberado e 

os outros dois, internados provisoriamente. 

 Desta forma, na prática, a busca por uma previsibilidade das decisões na Justiça da 

Criança e do Adolescente, no processo de apuração do ato infracional, se pautada apenas em 

uma análise de fatores supostamente objetivos, estará, sempre, fadada ao fracasso.  

Tal afirmação não pretende, entretanto, naturalizar a discrepância entre decisões 

observadas, mas, ao contrário, problematizar a segurança jurídica oferecida por um sistema que 

permite que decisões tão díspares sejam produzidas.  

Neste sentido, se mostrou fundamental compreender quais fatores influenciaram e 

formaram a opinião do juiz, de forma a diferenciar casos aparentemente semelhantes, gerando, 

por conseguinte, decisões distintas. 

Trata-se de uma escolha (pela liberação, pela manutenção da prisão ou pela prisão 

provisória do adolescente) baseada em uma série de elementos, cuja valoração e nível de 

influência variam tanto de acordo com o caso concreto, em si, quanto em relação ao juiz que 

decide.  

Procuro compreender esta disparidade, observada com base na análise de alguns fatores 

que, durante a observação das audiências, se mostraram relevantes na formação da opinião dos 

operadores do campo. 

 



 

40 

2.2 Fatores de Influência 

 

2.2.1 A gravidade do ato infracional 

 

Conforme visto no capítulo anterior, a gravidade do ato infracional é motivo que consta 

do texto do ECA18 para a não liberação do adolescente. Assim, em razão de uma preocupação 

com a manutenção da ordem pública, na audiência de apresentação seria justificável uma opção 

pela prisão provisória, em virtude de ato infracional grave.  

A gravidade do delito possui relação com a tipificação contida na representação. Neste 

ponto, deve-se destacar que a esmagadora maioria dos atos infracionais praticados pelos 

adolescentes consistiam em furto, roubo e tráfico de drogas. Ainda, dos outros crimes que 

apareceram, muitos possuíam relação com os anteriormente citados: dos 62 adolescentes 

processados, apenas 8 tinham praticado ato infracional cuja tipificação continha outros crimes, 

diferentes de furto, roubo e tráfico de drogas; sendo 2 por uso de drogas para consumo próprio, 

2 por receptação – sendo um dos casos vinculado ao crime de roubo – 2 por homicídio, na forma 

tentada, cujas vítimas seriam policiais, vinculados ao tráfico de drogas, e outros 2, processados 

por vinculação ao Sistema Nacional de Armas, também relacionados ao tráfico de drogas. 

Apesar da tipificação ser indicativa da gravidade do ato infracional cometida, esta era, 

também, determinada de acordo com o caso concreto.  

Para alguns juízes, a gravidade estava relacionada com o fato de o crime ter sido 

cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa; para outros, estava mais relacionada à 

tipificação.  

No caso do roubo e do furto, a tipificação (furto, furto qualificado, roubo, roubo 

majorado) nem sempre fornece uma indicação precisa da gravidade do ato infracional praticado 

no caso concreto. Por exemplo, determinado ato infracional pode ser classificado como roubo 

majorado simplesmente por ter havido a atuação de mais de um adolescente ou o emprego de 

armas.  

Já a situação dos adolescentes representados por tráfico de drogas é especialmente 

complexa, na medida em que se trata de crime abstratamente considerado grave e que pode, 

                                                           
18 Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela 

autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do 

Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela 

gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia 

de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 
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todavia, apesar disso, ser praticado sem uso de violência e sem grave ameaça a pessoa. Neste 

caso, a interpretação do juiz é decisiva para a medida que será a aplicada: para alguns, o simples 

fato, só por si, de o adolescente estar envolvido com o tráfico, já consistiria motivo suficiente 

para ensejar a prisão provisória. Para outros, entretanto, esta tipificação seria mais um elemento 

a ser considerado em um panorama geral sobre o adolescente e o ato infracional cometido, 

reconhecendo-se a reincidência como relevante nesse juízo de valor, para o bem ou para o mal 

(primeira passagem, liberados; reincidentes, internados).   

Sendo assim, mesmo vinculado a uma tipificação pretensamente objetiva (gravidade do 

ato), o que determina se um ato infracional pode ser considerado grave ou não, diz respeito a 

uma avaliação pautada em critérios subjetivamente construídos e que são considerados a partir 

de um posicionamento pessoal dos juízes acerca da gravidade ou da periculosidade de 

determinados atos.  

 

2.2.2 Reincidência  

 

A reincidência, ou seja, a reiteração do cometimento de ato infracional, é outro fator que 

se mostrou um grande influenciador das decisões proferidas.  

Dos adolescentes ouvidos, aproximadamente 66% havia reincidido.  

É possível observar o aumento da porcentagem de reincidência conforme o aumento da 

idade do adolescente: apenas 5% dos adolescentes de 12 anos haviam reincidido; este número 

dobra ao observarmos os adolescentes com 15 anos; já em relação aqueles com 16 anos, a 

porcentagem foi de aproximadamente 27,5%, chegando a 47,5% no caso dos adolescentes com 

17 anos. (Sempre consideradas as 62 audiências observadas) 

O peso que se dá à reincidência pode se inferido pelas próprias normas do ECA. Por 

suas disposições, a escolha da medida mais adequada ao adolescente cabe ao juiz, na análise do 

caso concreto.  

De todas as medidas, a única especificamente regulada quanto às hipóteses ensejadoras 

de sua aplicação é a internação, uma vez que constitui a medida mais gravosa, privando o 

adolescente de sua liberdade, devendo ser aplicada em caráter excepcional.  

Neste sentido, o ECA prevê apenas três hipóteses que justificariam a internação, 

estando, entre elas, a reincidência de crimes gravosos; sendo certo que as outras duas hipóteses 

dizem respeito a ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa e por 

descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
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Assim, ao observar as audiências, a reincidência do adolescente era sempre um fator a 

ser analisado, tendo sido, muitas vezes, o motivo substantivo da internação provisória.  

É interessante notar que, para alguns juízes, o fato de o adolescente ter reincidido 

causava grande incômodo. Algumas vezes aconteceu de o juiz já conhecer o adolescente por 

ter feito sua audiência em outro processo e, nesses casos, o incômodo era ainda maior. Em um 

desses casos, inclusive, ao reconhecer o adolescente, cuja primeira passagem havia sido 

aproximadamente dois meses antes, o juiz falou: “já caiu de novo, cara?!”. Em outro caso, ao 

perguntar ao adolescente porque ele havia se envolvido com tráfico, mesmo sabendo que se 

tratava de algo “errado”, o juiz percebeu, indignado: “aqui tá escrito que você tá [no tráfico] 

há um mês. Então, isso foi depois de você já ter passado por aqui?!”. E insistiu: “que que a 

gente falou com você na outra audiência?”. Ainda, ao falar com outro adolescente em outra 

audiência, esse mesmo juiz perguntou: “já é a tua terceira vez. Não aprendeu a lição das outras 

duas? Vai fazer isso pra sempre?!” 

Nestes casos, se percebia nas falas e na postura do juiz, bem como do promotor e do 

defensor, um misto de desânimo, decepção, impaciência, raiva e uma certa pena em ver que o 

adolescente continuava praticando crimes. Talvez por isso, nestes casos, às vezes se observava 

uma postura mais incisiva ao inquirir o adolescente a respeito dos motivos que o levaram a 

continuar praticando crimes.  

Ao conversar com um adolescente em sua segunda passagem por tráfico de drogas, a 

defensora, observando a postura apática com que o adolescente recebia recomendações do juiz 

para “sair daquela vida” e voltar a estudar, perguntou assim: “Você não vai largar o tráfico, 

né?”. E diante do silêncio do adolescente, insistiu: “O que que a gente pode fazer aqui pra 

você largar o tráfico?”.   

Não existe, entretanto, um parâmetro objetivo (e nem legal) para a análise da 

reincidência. Não há um número pré-determinado de passagens anteriores que faça com que a 

internação do adolescente seja imperiosa ou que torne a questão da reincidência considerável 

ou (des)considerável. 

A análise da reincidência, mais do que um critério de ordem quantitativa, era 

frequentemente realizada em conjunto com a análise dos processos anteriores. Assim, em 

alguns casos, um número maior de reincidências era tolerado, se os atos infracionais praticados 

fossem de baixa gravidade, enquanto a reincidência de atos considerados mais graves (o que, 

como visto, se trata de uma definição subjetiva), tinha menos tendência a ser tolerada.  



 

43 

Desta forma, tal como no caso da gravidade do ato infracional, a análise da reincidência 

é subjetiva, não se pautando apenas em uma questão numérica, mas em um exame mais amplo, 

que também varia de acordo com o caso concreto e com o perfil do juiz. 

 

2.2.3 Idade 

 

Como visto no início do primeiro capítulo, o ECA dispõe que deve ser considerada a 

idade com a qual o adolescente cometeu o ato infracional para aplicação da medida 

socioeducativa.  

Como as audiências ocorrem, na esmagadora maioria das vezes, no máximo em até três 

dias após a ocorrência do ato infracional, a idade do adolescente dificilmente muda neste curto 

período.  

A medida socioeducativa a que se refere o ECA é aquela definida ao final da audiência. 

Entende-se, entretanto, que tal lógica deve estar presente durante todo o procedimento, e, 

consequentemente, na decisão dada no momento da audiência de apresentação. 

Neste sentido, a utilização do critério etário seria interessante à medida que permite 

tanto uma avaliação acerca da prática do ato infracional, como da adequação da medida 

escolhida para o adolescente. O que se observou na prática, todavia, é que a idade costuma 

chamar atenção, quando o adolescente é muito novo (com 12, 13 anos) ou quando o adolescente 

está próximo de completar 18 anos. Sendo assim, os menores muito novos ou os mais velhos 

acabam sendo especialmente considerados, seja para a internação, seja para a liberdade. 

De forma geral, no entanto, comparando com outros fatores analisados neste capítulo, a 

idade do adolescente não exerceu um grau de elevado de influência nas decisões. 

 

2.2.4 Comportamento do adolescente durante a audiência 

  

O comportamento do adolescente é outro fator que pode exercer influência na medida 

escolhida.  

Alguns se mostram intimidados pela situação da audiência; pela proximidade com o juiz 

e com o promotor, (que os olham nos olhos); e pela presença do agente do DEGASE às suas 

costas; circunstância que faz com que estes adolescentes adotem uma postura mais retraída, 

olhando frequentemente para o chão, falando pouco, apenas o necessário para responder às 

perguntas feitas.  
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Um dos adolescentes, por exemplo, sentou-se curvado, olhando para o chão e com as 

mãos para trás, como se estivesse algemado, e, ao longo da audiência, precisou ser 

constantemente lembrado de que não era necessário ficar naquela posição.  

Outros adolescentes, entretanto, se mostravam mais confortáveis e pareciam enxergar 

no juiz uma figura disposta a ouvi-los. Isto se percebia pela fluidez e naturalidade de suas 

narrativas, pelos termos empregados com menor preocupação em demonstrar respeito 

(diferente da fala daqueles adolescentes que se sentiam intimidados), além da maior quantidade 

de detalhes fornecidos ao responderem as perguntas. 

 Grande parte dos adolescentes admitia, de forma geral, ter cometido o ato infracional, 

discordando ocasionalmente sobre detalhes contidos na representação. Muitos reproduziram o 

que Patrice Schuch (2005, p.282 ) denominou de “retórica do arrependimento”, de modo que 

tal discurso adotado “visa  tornar  inteligível  o  ‘erro’  do  adolescente  e  demonstrar  sua  

‘culpa’  na realização  do  ato  infracional”.  

Muito frequentemente, alguns adolescentes se mostravam arrependidos de ter cometido 

o ato, bem como conscientes das consequências negativas advindas caso continuem praticando 

crimes que julgam ser muito ruins, o que se resume na frase de um deles: “não é essa vida que 

eu quero pra mim não”.  

Frequentemente prometiam que não voltariam a cometer nenhum crime e alguns, 

demonstrando a seriedade de sua vontade de mudar de comportamento, pediam para que o juiz 

conseguisse uma vaga em um colégio para que pudessem voltar a estudar, ou para serem 

inseridos no programa jovem aprendiz.  

Um dos adolescentes ouvidos, após afirmar (com veemência) que iria mudar e após ser 

perguntado pelo juiz como exatamente ele pretendia mudar, respondeu, ressaltando a seriedade 

de seu comprometido com a mudança, que iria “entrar para igreja”.  

A questão do arrependimento, inclusive, não fora apenas levantada pelos adolescentes. 

Em algumas audiências, especialmente naquelas em que se tratava da primeira passagem do 

menor, os próprios operadores perguntavam se o adolescente estava arrependido, ao que todos 

respondiam que “sim”.  

Deve-se destacar que nem sempre o juiz, promotor e defensor demonstravam acreditar 

na “retórica do arrependimento”, entretanto, este tipo de postura era valorizado positivamente 

e recebido moralmente como algo importante e considerável (logo, influenciável na decisão 

sobre a medida).  
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Isto ficou muito evidente no contraste feito com os casos em que os adolescentes 

adotaram uma postura mais apática, respondendo sem vontade às perguntas feitas pelos 

operadores do direito. Nestes casos, notou-se que tal postura geralmente surtia uma impressão 

negativa, como se o adolescente não se importasse de ter cometido um ato infracional ou de 

estar respondendo a um processo. Em determinada audiência, diante de um adolescente que 

assim agia, a defensora pública ficou impaciente: “Você tem noção da gravidade do que você 

fez?”,  e depois concluiu, “não tem noção! não está arrependido...”.  

 

2.2.5 Situação escolar 

 

 Percebe-se que existe uma espécie de cálculo feito pelos operadores do direito acerca 

da probabilidade de o adolescente voltar a reincidir. Presunção quase absoluta. 

Assim, um adolescente, mesmo não tendo cometido um ato infracional grave, pode ser 

internado provisoriamente por prevenção, exclusivamente por possuir um número elevado de 

passagens – o que seria sinônimo de que, ficando em liberdade, o adolescente voltaria a cometer 

atos infracionais.  

Neste sentido, o fato de o adolescente estar trabalhando ou estudando, contribui muito 

favoravelmente para que ele não seja internado, principalmente se tiver estudando, à medida 

que, possuindo uma “ocupação”, a promessa de não reincidir feita pelo adolescente possui mais 

credibilidade perante os operadores do direito. 

 Muitos relataram estar trabalhando. Na maioria dos casos, inclusive, tratava-se de 

trabalhos informais, realizados com algum familiar ou conhecido, que os pagavam determinada 

quantia de dinheiro pela ajuda recebida. Em alguns casos, como por exemplo naqueles em que 

o adolescente tinha filhos ou que alegava não ter contato com os pais, a preocupação com a 

obtenção de renda do adolescente tinha como intuito esclarecer sua situação de vida. Entretanto, 

não era raro, os operadores desconfiarem da informação dada pelos adolescentes, o que se 

percebia, por meio das diversas perguntas feitas sobre o trabalho (tais como horário, 

questionamentos sobre o que, de fato, o adolescente fazia, assim como quanto recebia etc), 

chegando, por vezes, a perguntarem se o familiar poderia confirmar o que tinha sido dito pelo 

adolescente, em notória desconfiança. 

 Neste contexto, a importância dada pelos operadores do direito aos estudos é enorme. 

Primeiramente, isso é notado no discurso feito para praticamente todos os adolescentes que 
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haviam abandonado a escola, acerca da importância da educação e dos estudos, para que eles 

conseguissem “melhorar de vida” ou “sair dessa vida”, e, enfim, viver de forma digna.  

A maior parte dos adolescentes ouvidos havia abandonado os estudos antes da conclusão 

do ensino fundamental – alguns haviam largado a escola apenas semanas antes de cometerem 

o ato infracional, enquanto outros, o fizeram meses ou anos antes.  

Desta forma, diante de tantos adolescentes que haviam parado de estudar, quando um 

deles ainda estava estudando, especialmente se cursava o ensino médio, este fato era logo 

notado e valorizado, sendo levado em consideração na escolha da medida, conforme se 

depreende da fala de uma promotora para um adolescente: “se você chegar na audiência e 

mostrar que tá na aula, que tá ajeitando sua vida, tem mais chance de pegar uma medida mais 

leve”.  

 

2.2.6 Questão da família  

  

A relação da família com o judiciário é uma das questões mais complexas a ser 

analisada, na medida em que presentes valores morais e sentimentos que são bastante 

paradoxais.  

Na concepção dos membros do Judiciário, ao mesmo tempo em que a presença da 

família é valorizada, também há uma culpabilização desta pela (indevida) formação do 

adolescente. Na concepção das próprias famílias, por sua vez, o Judiciário é visto tanto como 

um inimigo, que tem o poder de privar seus filhos de sua liberdade, quanto como uma figura de 

autoridade, em cuja “justiça” se confia. 

 Observa-se no discurso de muitos responsáveis, uma retórica que busca mostrar seu 

esforço para prover os filhos com bens materiais – sendo dito, por vezes, que seus filhos “não 

têm necessidade de roubar ou furtar” – como também para educá-los para serem “pessoas de 

bem”.  

Com o intuito de provar que seus esforços dão resultado, é comumente utilizado o 

argumento de que “possuem vários filhos e que aquele adolescente foi o único que se envolveu 

com atos ilícitos”.  

Há também uma retórica da defesa, onde se ouve que o adolescente é um “bom filho”, 

um “bom menino” e que o ato infracional praticado “não é da natureza do adolescente”, 

configurando-se como um ponto fora da curva de sua conduta geral, sendo resultado provável 

da influência de “más companhias”.  
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Por fim, há também pedidos desesperados para que o adolescente seja liberado, e que, 

somados ao visível sofrimento e abalo emocional que vivenciam os familiares – que muitas 

vezes choram ou demonstram dificuldade em falar – sensibilizam os operadores do direito.  

A presença dos pais, ou de algum responsável, nas audiências, produz uma impressão 

muito positiva nos operadores de direito, especialmente nos casos em que os pais são mais 

falantes, advogando pelos filhos, por meios das retóricas acima mencionadas ou por simples 

apelos; e também quando o adolescente se mostrava envergonhado de ter cometido um crime 

na presença do familiar.  

Além disso, o adolescente que possui vínculo afetivo com a família, que possui algum 

familiar que se preocupa com seu bem-estar e seu futuro é visto como tendo mais chances de 

se afastar de uma vida criminosa. Desta forma, a presença de algum familiar nas audiências, às 

vezes, se mostra um importante fator para a não internação do adolescente. 

Por outro lado, a presença do familiar também pode ter um outro lado, que prejudique a 

liberação do adolescente, nos casos em que haja a culpabilização da família pelo 

comportamento do adolescente que se envolveu com a prática de atos infracionais.  

Os pais ou responsáveis são, comumente, questionados se não perceberam qualquer 

mudança de comportamento dos filhos, ou indicativas de que estivessem se envolvendo com o 

tráfico ou praticando roubos e furtos.  

A resposta dos pais varia, sendo que alguns relatam passar muito tempo fora de casa 

trabalhando e não perceberem qualquer mudança; outros narram as mudanças de 

comportamento que observaram, mas dizem jamais terem suspeitado que a situação estava 

grave ao ponto de os filhos virem a cometer crimes; outros confessam que desconfiam que os 

filhos estavam envolvidos com atividades ilícitas e são enfáticos ao dizer que alertaram e 

pediram ao filho para “sair dessa vida”, mas que o adolescente era teimoso ou desobediente e 

não lhes dava ouvidos, sendo, frequentemente, prometido um esforço redobrado no sentido de 

“controlar” o mesmo.  

Neste contexto, muitos pais são vistos como incapazes de “controlar” os filhos e lhes é 

cobrado ter mais “pulso firme”, no sentido de impor mais limites aos adolescentes. Assim, 

frases como: “mas ele não anda obedecendo a senhora?”; “bom, a Senhora está dizendo isso 

tudo pra ele, mas não está adiantando...”; “ele anda sem limites em casa, né?”; “a senhora 

tem que ter consciência de que precisa ser mais firme”; são comumente ditas pelos operadores 

do direito.  
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Nestes casos, a responsabilidade pela educação e por impor limites ao adolescente é 

deslocada da família (vista como incompetente ou irresponsável) para o judiciário. É o que se 

vê na fala de uma juíza: “estava sem limite. Então, encontrou limite na polícia e na justiça”.  

Neste sentido, tratando do mesmo contexto de audiências com adolescentes infratores, 

Patrice Schuch (2005, P. 265) destaca a fala de um juiz: 

 

Autoridade deve ser dos pais, tios, avós...  Se essa autoridade tivesse sido 

respeitada, vocês não precisariam estar aqui para respeitar a autoridade do 

juiz.  A primeira coisa que tem que ser colocada no lugar é que quem responde 

pela autoridade dos filhos até 21 anos são os pais e os pais têm que aprender 

a exercer esta responsabilidade. Não basta colocar toda responsabilidade nos 
filhos... Alguma coisa falhou nesta família para que isto acontecesse. 

 

Nota-se, assim, uma dissonância entre a noção de “pulso firme”, constante na fala dos 

operadores do direito, que não entram em detalhes de atos que seriam constitutivos desta 

“firmeza”, e daquela noção compreendida pelos familiares.  

É ilustrativo desta situação, um caso em que estavam presentes tanto o pai quanto a mãe 

do adolescente (o que só se presenciou poucas vezes), e, ao fim da audiência, o pai disse estar 

envergonhado da atitude do filho, acusado por roubo. O pai alegava não ter estado presente nos 

“últimos tempos” e que a mãe era “mole”, deixando “as coisas correrem frouxas com o filho”, 

e que, por isso, a situação havia chegado aquele ponto. Garantiu, então, ao juiz, que, em razão 

de seu retorno, “iria dar limites” ao filho, que se “consertaria”, e, por promessa ao juiz, não 

voltaria a cometer crimes. Passados aproximadamente cinco minutos após o fim da audiência, 

o pai retornou pedindo ao juiz uma autorização por escrito para “dar uma surra” no filho. 

Segundo ele, a autorização era necessária, porque em um episódio anterior, o filho disse que o 

processaria caso apanhasse. O juiz, surpreso, respondeu: “mas não é para o senhor bater no 

seu filho! Essa não é solução! Não é assim que se resolve as coisas”. O pai, por sua vez, 

inconformado com a negativa do juiz em lhe dar a autorização, insistia que o filho precisava 

“de um corretivo”.  

Assim, “o desvio” do adolescente é visto como fruto, primeiramente, de uma falha da 

família. Neste contexto, é interessante notar que no ECA, logo após o título referente aos atos 

infracionais, vem o título IV, sobre medidas pertinentes aos pais ou responsável, como, por 

exemplo, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos 

ou programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

frequência e aproveitamento escolar, perda da guarda, destituição da tutela. 
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Há também um discurso dos familiares, que, por outro lado, depositam “confiança na 

justiça” e na “decisão do juiz”.  

A maioria dos familiares que comparecem às audiências, busca evitar, a todo custo, que 

o adolescente seja internado. Aliás, o próprio fato de estarem ali, indica preocupação com 

adolescente, na medida em que muitos familiares sequer comparecem à audiência.  

Entretanto, ao longo da audiência - e quando é anunciada a medida, especialmente no 

caso da internação - observa-se um discurso de confiança quando os operadores do direito 

afirmam que a conduta do adolescente é inadmissível, que constitui um fato gravíssimo, ou 

mesmo quando pedem para que o adolescente se coloque no lugar da vítima. Há, então, uma 

certa concordância do familiar com estas falas, indicando acharem justos os argumentos dados 

pelos juízes. Verifica-se, assim, que há uma espécie de resignação, tendo sido ouvidas frases 

como “é o justo, né, fazer o que...?”; “tem que ter responsabilidade pelas coisas que faz 

mesmo...”.  

Houve ainda uma mãe, que após ter defendido o filho para que este não fosse internado, 

concordou com a decisão dada pelo juiz, argumentando que seria “bom para o filho”, que não 

possuía uma índole criminosa, tomar aquele susto. Assim, “ele para de vez de fazer besteiras”.  

Por outro lado, quando é feita a opção pela liberação do adolescente, o familiar presente 

mostra-se grato, muitas vezes agradecendo efusivamente ao juiz, como se este fosse 

compreensivo e estivesse agindo com benevolência especial para com seu filho.  

 

2.2.7. Internar para proteger  

 

Outro motivo recorrentemente utilizado para justificar a internação provisória consistia 

na “proteção do adolescente”.  

De forma geral, a situação de vida do adolescente é um elemento levado em 

consideração na escolha da medida, o que será analisado no tópico a seguir. Entretanto, os casos 

de adolescentes em situação de vulnerabilidade, que é ensejadora da medida de internação, 

merecem destaque, haja vista as implicações práticas do objetivo que se pretende (que seria a 

“proteção” do adolescente).  

 No início das audiências, ao serem perguntados sobre “com quem moravam”, os 

adolescentes geralmente respondiam que viviam com algum familiar. Entretanto, ao longo da 

audiência, o adolescente acabava admitindo que morava sozinho, que vivia na rua ou que não 

possuía residência fixa, transitando em casas de parentes.  
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Em alguns casos, em que pese a boa relação com a família, o adolescente se via 

impedido de continuar morando com a família, ou até mesmo de visitá-los, devido a problemas 

com milícias ou tráfico local, de forma que sua presença nestes lugares constituía uma ameaça 

a sua própria vida.  

Outros adolescentes vivenciavam uma situação de abandono familiar ou próxima disso, 

e passavam dias sem ir a própria casa, dormindo na casa de amigos, namoradas ou vagando 

pelas ruas.  

No caso dos adolescentes ligados ao tráfico de drogas, esta situação - de abandono 

familiar - era responsável por uma aproximação ainda maior entre o próprio e outros traficantes, 

geralmente em posição hierarquicamente superior à deles, à medida que muitos moravam juntos 

em “casas do tráfico”, ou seja, casas sob o controle de traficantes que cediam o local para os 

adolescentes morarem, além do fato de sua subsistência estar vinculada à renda obtida no 

tráfico.  

Para os operadores do direito, esta situação de vulnerabilidade do adolescente inspirava 

compaixão e, ao mesmo tempo, incutia a certeza de que seria extremamente provável que, se 

liberado, o adolescente voltaria para o tráfico de drogas ou para a prática de furtos e roubos. 

Em alguns casos, naqueles em que o adolescente não possuía muitas passagens nem estava 

envolvido com o tráfico, o adolescente era liberado e encaminhado para um abrigo. De forma 

geral, entretanto, havia uma tendência à internação destes adolescentes, justificada pela 

necessidade de “protegê-los”.  

Nestes casos, a internação costuma ser vista como a única alternativa para garantir que 

o adolescente se afaste de uma realidade ligada ao crime e tida como perigosa para sua 

integridade física. 

Ilustrativo da aplicação desta lógica foi o caso de um adolescente de 14 anos, em sua 

terceira passagem por tráfico de drogas. Antes mesmo de sua audiência começar, uma 

funcionária da equipe técnica já havia dito que “a situação era complicada”: a mãe do 

adolescente estava desaparecida há muitos meses, não se sabendo ao certo se havia morrido ou 

não, e o pai estava em um hospital público, onde ficaria internado indefinidamente, uma vez 

que havia perdido os dois rins e precisava ficar constantemente conectado à máquina de 

hemodiálise.  

A pessoa formalmente responsável pelo adolescente era uma tia, que não estava na 

audiência, e trabalhava como cuidadora de idosos, emprego que demandava grande parte do 

seu tempo e dificultava que tivesse contato com o adolescente, porque, além do trabalho ser 
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longe de casa, em alguns dias ela dormia no emprego. Na prática, o adolescente morava 

sozinho, na Rocinha, em uma casa do tráfico. Ao ser perguntado sobre o motivo pelo qual havia 

se envolvido com o tráfico de drogas, o adolescente respondeu estar juntando dinheiro para 

ajudar o pai doente. De forma geral, o adolescente causou boa impressão nos operadores do 

direito, que se mostraram tocados por sua história.  

Para evitar que o adolescente voltasse para o tráfico, fato que reputavam inevitável, haja 

vista sua situação de abandono familiar, e para que ficasse mais seguro, ficou decido que a 

melhor medida seria a internação provisória: “internar para proteger”, foi a fala compartilhada.  

Entretanto, ao internar provisoriamente o adolescente, este seria enviado para uma das 

unidades do DEGASE, conhecidas por sua situação precária, péssimas condições de higiene e 

superlotação. É ilustrativo desta realidade, as notícias veiculadas na mídia em maio de 2017 

sobre a situação do Educandário Santo Expedito, Unidade do DEGASE em Bangu, Rio de 

janeiro, que, possuindo capacidade para receber 216 pessoas, já abrigava 524 menores19.  

Ao se manifestar sobre o caso, a juíza Lucia Glioche, titular da Vara de Execução de 

Medidas Socioeducativas, afirmou: “A superlotação gera a falta de tudo: camas, colchões, 

roupas, água, itens de higiene, acesso a direitos básicos”. É apontado ainda, que, pelo 

diagnóstico do Tribunal de Justiça, o caso do Santo Expedito está longe de ser único. O sistema 

inteiro está à beira do colapso: são 1.075 vagas em nove espaços do DEGASE no estado para 

uma população de 2.033 jovens. 

Ainda, em uma reportagem de março de 2016, encontrei uma descrição sobre as 

condições de vida dos adolescentes na mesma Unidade:  

 

Vem do banheiro o cheiro de coisa podre. Embaixo da pia há um buraco usado 

pelos ratos como passagem. Eles trazem restos de comida e se alimentam no 

local, sempre de madrugada. Fazem um som dos diabos e deixam sobras para 

as baratas, que se arrastam em profusão por paredes descascadas onde há cuecas 

penduradas e retratos de família esmaecidos. Doze jovens, quase todos negros, 

dormem no alojamento, eufemismo para cárcere. Como são apenas seis camas, 

cada uma é ocupada por dois. Em outras celas, há quem durma no chão. 20 

 

 

Tendo em vista todo o narrado, chama a atenção a fala de que internar é proteger, 

havendo que se reconhecer que é um contrassenso pretender oferecer proteção aos adolescentes 

                                                           
19 Notícia veiculada em 1° de maio de 2017 pelo RJTV, disponível em < https://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-diretor-teme-rebeliao-de-menores.ghtml 

> 
20 Notícia veiculada em 23 de março de 2016 pelo jornal O Globo, disponível em 

<https://oglobo.globo.com/rio/internos-do-educandario-santo-expedito-convivem-com-ratos-baratas-18961844>  
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encarcerando-os em unidades que se encontram no estado acima descrito. No entanto, esta 

percepção foi bastante reiterada durante a observação das audiências. 

 

2.2.8 Situação de vida do menor e postura da equipe técnica 

  

A situação de vida do menor foi outro fator que se mostrou influente na tomada de 

decisões, sendo mais uma vez ressaltada a importância da família.  

Pode-se perceber que havia um maior sentimento de compaixão em relação aos 

adolescentes que viviam em situação de abandono – termo aqui utilizado tanto no sentido 

daqueles que não possuíam nenhum adulto responsável por eles, vivendo de forma 

independente, quanto aos adolescentes cujos pais, embora presentes, se mostravam ausentes, 

por não demonstrarem preocupação com os filhos. 

 A presença da figura familiar era frequentemente questionada. Ao explicarem onde 

moravam, com quem moravam, ou quando havia sido o último contato com os pais, era comum 

os operadores do direito se mostrarem bastante surpresos: “Você tem 14 anos e sua mãe não se 

importa de você morar sozinho?!”; “Então, você mora com a sua mãe, mas não vê ela há mais 

de duas semanas? E ela não se incomoda?!”.  

Assim, da mesma forma que muitas vezes a “falha” do adolescente era vista como a 

“falha da família”, devendo ser punida pelo Estado, já que a família não tinha autoridade sobre 

um adolescente (já criminoso), também era causa de compaixão. 

Em relação aos adolescentes cuja figura parental estava ausente, havia uma postura de 

maior compaixão e piedade.  

Não quero dizer que nestes casos, necessariamente, o adolescente era liberado, pois 

diversas vezes ele era internado justamente pela aplicação da lógica do “internar para proteger”. 

Entretanto, o que se percebia era que o ímpeto punitivista era amenizado e que este fato entrava 

no conjunto de impressões causadas pelo adolescente de modo favorável a ele, amenizando sua 

conduta criminosa.  

 Foi interessante notar, outrossim, que o conhecimento acerca da situação de vida dos 

adolescentes se dava tanto pelas informações por eles prestadas na audiência, quanto por dados 

passados pela equipe técnica – que possui, dentre outras funções, a competência de contatar e 

orientar os pais dos adolescentes apreendidos.  
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Para tal, estes funcionários chegam a contatar a última escola frequentada pelo 

adolescente e, às vezes, entram e falam com diversas pessoas e parentes antes de conseguir falar 

com os pais ou responsável, coletando, neste ínterim, informações.  

Como dito na introdução, há um grande esforço coletivo para que os familiares estejam 

presentes nas audiências e, por isso mesmo, é bastante comum, entre uma audiência e outra, 

que o juiz seja atualizado sobre os responsáveis que estão presentes; sobre os que estão 

atrasados, mas a caminho; sobre aqueles com quem não se conseguiu contato; bem como lhes 

são passadas algumas outras informações.  

Devo destacar que não tive acesso aos autos dos processos cujas audiências acompanhei, 

de forma a afirmar se as informações dadas pela equipe técnica já constavam ali, ou não. 

Entretanto, é facilmente compreensível que ouvir frases como: “posso mandar chamar, doutor? 

Esse aí já é cliente da casa”; ou comentários no sentido de que o adolescente possuía uma 

história triste ou complicada porque os pais não queriam saber dele ou que vivia na rua desde 

cedo – ditas imediatamente antes de a audiência começar – provocavam um efeito moral e 

sensibilidades nos operadores do direito.  

 Assim, as informações passadas de modo informal antes da audiência podem induzir o 

modo como cada operador do direito verá aquele adolescente.  

Neste sentido, a influência se opera tanto positiva quanto negativamente, a depender do 

conteúdo da informação, do tom de voz utilizado e do próprio juiz que está ouvindo a 

informação.  

Uma situação precária de vida pode inspirar tanto compaixão como a necessidade de 

“internar para proteger”. Por outro lado, certamente, comentários que atestem a reincidência do 

adolescente – “cliente do sistema” – geram um impacto negativo.  

Trata-se de um exemplo peculiar à medida que é ilustrativo de uma hipótese na qual a 

opinião dos operadores do direito começa a ser formada antes mesmo da ocorrência da 

audiência e da “entrevista” com adolescente. 

Os fatores examinados anteriormente se mostraram, de forma geral, influentes na 

escolha das medidas escolhidas. E, por isso, passo agora a abordar, de forma mais detalhada, 

os exemplos citados no início deste capítulo, de forma a mostrar como estes fatores atuaram 

concretamente nos casos selecionados para este trabalho.   

 

2.3 Estudo de Casos 
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No primeiro exemplo, ambos os adolescentes foram representados por roubo majorado, 

sendo a primeira passagem dos dois pela Vara da infância e da juventude por ato infracional. O 

primeiro adolescente possuía 14 anos e o segundo, 17 anos.  Ao fim da audiência de 

apresentação, o mais velho foi liberado e o mais novo internado. Mesmo fato. Ambos sem 

antecedentes. Dois casos. Duas soluções distintas.  

Ou seja, o exemplo trata de dois adolescentes, em sua primeira passagem, um de 14 e 

outro de 17 anos, representados por roubo majorado. Um deles (o que tinha 17 anos), havia 

roubado um cordão de uma mulher, puxando-o violentamente de seu pescoço. O outro, roubara 

um caminhão de supermercado. Nenhum responsável estava presente na audiência do menor 

de 14 anos, que estava vivendo em abrigo. No caso do menor de 17 anos, sua mãe compareceu. 

Neste caso, ambos eram primários. E foi levada em consideração a ausência de passagens 

anteriores dos adolescentes, sendo que, no que diz respeito ao adolescente de 17 anos, sua 

situação de vida e o fato de que estudava, contribuiu decisivamente. Ele foi liberado. O outro, 

que não estudava e vivia em abrigo, sem família, foi internado. Sua mãe, do menor de 17 anos, 

estava presente na audiência, demonstrando grande preocupação, e o adolescente se mostrou 

envergonhado e disse estar arrependido. Ao ser perguntado sobre o motivo de ter cometido o 

crime, o adolescente disse que sua mãe trabalhava muito, mas que a situação financeira da 

família estava difícil e que sua irmã de 10 anos precisava de uns óculos de grau, cujo valor a 

mãe não poderia pagar; assim, teria cometido o crime, na tentativa de ajudar a família. Diante 

desta resposta, a mãe do adolescente começou a chorar. Neste caso, em que pese estar a mãe 

presente, destacando que o filho era “um bom menino”, o discurso de arrependimento do 

adolescente, bem como o motivo “bem-intencionado” pelo qual se arriscou e cometeu o crime, 

teve preponderância para os operadores do direito. O porte de arma e o roubo, normalmente 

reconhecidos como gravidade do ato infracional cometido, não teve preponderância sobre o 

conjunto circunstancial acerca do crime e da vida do adolescente. 

No segundo exemplo, tem-se como elementos comuns a idade dos adolescentes -  ambos 

com 17 anos – e o número de passagens anteriores (um estava na quarta passagem e o outro, na 

quinta passagem). Um adolescente havia sido representado por tráfico de drogas e resistência e 

o outro, por fruto qualificado. Aquele crime, tráfico de drogas, é claramente mais gravoso do 

que o de furto qualificado. Todavia, o adolescente do furto foi internado provisoriamente, 

enquanto o primeiro, de tráfico, foi liberado. 

O adolescente que estava sendo representado por tráfico de drogas e resistência não 

estudava e, em suas passagens anteriores, também constava tráfico de drogas. Ele confirmou 
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sua anterior ligação com o tráfico, mas negou com veemência os fatos narrados na 

representação, relatando que estava em uma festa junina do bairro com o irmão mais novo, 

quando viu um policial correndo em sua direção, motivo pelo qual fugiu e, ao ser pego pelo 

policial, lutou com ele. O adolescente tentava explicar o motivo de sua fuga, mesmo não tendo 

feito nada de errado, alegando que já conhecia o policial e que este o perseguia. Ressaltou ainda 

que tinha largado o tráfico e que estava tentando voltar a estudar. Sua mãe estava presente na 

audiência e começou a narrar suas dificuldades com o filho, dizendo que com muito esforço 

dele e graças à sua insistência e presença, o filho havida conseguido largar o tráfico de drogas. 

Entretanto, ela narrava que o filho, já conhecido pelos policiais, especialmente o policial que 

havia feito sua apreensão, era perseguido. O adolescente narrou viver com medo, além de evitar 

ao máximo sair nas ruas, dizendo que só o fazia na companhia da mãe ou do irmão. Além disso, 

a mãe contou que, em um dos encontros recentes entre seu filho e o policial em questão, este 

havia furtado o celular do adolescente, motivo pelo qual a mãe havia ido até a delegacia fazer 

uma reclamação e tentar recuperar o aparelho. A fala da mãe foi firme e indignada, 

corroborando com os dados trazidos pelo discurso mais inseguro do filho. Assim, o fato de a 

mãe ter advogado de forma contundente pelo filho, mostrando-se segura não apenas de sua 

inocência, mas da injustiça de o filho estar ali, se mostrou decisiva. O adolescente foi então 

liberado, mas não sem antes receber recomendações dos operadores do direito como: “se tem 

policial te perseguindo, você tem que mudar seu comportamento”; “ policial... Não adianta você 

querer ser mais forte, tem que ser mais esperto”.  

 O outro adolescente, também de 17 anos, e em sua quarta passagem, foi representado 

por furto qualificado. Ele havia comprado um chocolate e furtado um desodorante nas lojas 

americanas e teria brigado com o segurança da loja, ao ser contido por este. Não havia nenhum 

responsável presente, o adolescente não estudava e disse morar com a mãe e ter dois irmãos. A 

defensora pública argumentou que, pelo princípio da bagatela, o adolescente deveria ser 

liberado. Entretanto, foi considerado que, pelo elevado número de reincidências, o adolescente 

deveria ser internado. Veja-se a diferença de tratamento e os critérios que determinaram os dois 

resultados tão discrepantes entre si. 

Situação similar ocorreu no terceiro exemplo/comparação aqui referenciado. Um 

adolescente de 17 anos foi representado por crime de tentativa de furto, configurando sua quinta 

passagem na Vara da Infância, enquanto outro adolescente, de 16 anos, foi representado pelo 

crime de roubo, constituindo, também, sua quinta passagem. Em que pese a diferença do grau 

de gravidade entre os crimes (furto x roubo) e a pequena diferença de idade entre os 
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adolescentes, aquele representado por tentativa de furto foi internado provisoriamente, ao 

contrário do adolescente representado por roubo, que foi liberado. 

O adolescente de 17 anos, que estava em sua quinta passagem por tentativa de furto, 

teria tentado furtar um cordão, porque pretendia conseguir dinheiro para sair com a namorada. 

O adolescente não estudava, mas trabalhava como ajudante de pedreiro, e seu pai estava 

presente na audiência. A postura do adolescente na audiência, que se mostrava tranquilo, bem 

como o motivo pelo qual cometeu o crime, certamente deixaram uma impressão positiva nos 

operadores do direito. O adolescente foi internado apenas em razão do número elevado de 

reincidências, mas foi orientado pelo juiz a pedir matricula escolar e inserção no programa 

jovem aprendiz na audiência de conciliação, o que o levaria a ser posteriormente liberado. A 

questão da reincidência, entretanto, não foi um fato decisivo no caso do outro adolescente, de 

16 anos, também em sua quinta passagem, acusado por um roubo nas lojas americanas cometido 

com violência. O adolescente estudava e morava com a avó e a irmã, que estava presente na 

audiência, tendo ressaltado seu esforço para cuidar do adolescente. Neste caso, o adolescente 

havia sido liberado na delegacia, tendo sido notificado acerca da audiência de apresentação 

marcada. Assim, foi considerada a apresentação espontânea do adolescente na audiência e ele 

foi liberado. 

O quarto exemplo comparativo, narra o caso de três adolescentes, representados no 

mesmo processo, todos por roubo majorado, sendo que dois tinham 14 anos de idade e um, 15, 

estando, todos eles, na primeira passagem pela justiça da criança e do adolescente por ato 

infracional. Um deles foi liberado; e os outros dois, internados provisoriamente. O adolescente 

liberado estava certamente envolvido com o ocorrido, entretanto, compreendeu-se que sua 

participação havia sido menor, tendo sido mencionado que aquela era sua primeira passagem e 

que estudava. Ocorre que, os outros dois adolescentes também estudavam e aquela também era 

sua primeira passagem. Além disso, os familiares dos três adolescentes estavam presentes na 

audiência. Apesar disso, só um foi liberado, sendo que os outros dois adolescentes foram 

internados provisoriamente.  

O quinto exemplo traz o caso de dois adolescentes, que foram representados por roubo 

majorado, sendo, o primeiro, com 17 anos e nove passagens; e o segundo, com 14 anos e sua 

primeira passagem. Ambos foram internados provisoriamente. Neste caso, é curioso que a 

reincidência, mais uma vez, aparece como justificativa para a internação. Concretamente, o 

adolescente de 17 anos, morador de rua, estava sendo processo por roubo majorado e estava na 

nona passagem. O adolescente negou com veemência o descrito na representação, alegando que 

teria sido uma outra pessoa que teria cometido o roubo. O Ministério público, convencido, pediu 
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sua liberação, mas, em razão de ter aproximadamente 9 processos anteriores, sob esse único 

fundamento, independentemente do caso concreto, e com base em sua história pregressa, o 

adolescente foi internado. Já o adolescente de 14 anos, também representado por roubo 

majorado, foi internado por outra razão, que não relacionada à reincidência. No seu caso, a 

reincidência não constituiu elemento decisivo na medida aplicada, uma vez que aquela era sua 

primeira passagem. Entretanto, “a gravidade do ato infracional cometido” (roubo majorado – o 

mesmo do adolescente de 17 anos), é que foi considerada decisiva, apesar de ter sua mãe 

presente e de ser primário. A medida foi a mesma do outro menor: internação provisória. O que 

chama a atenção são os dois pesos e as duas medidas. O outro, tinha tudo para ser liberado e só 

não foi porque era reincidente (não tendo sido sequer mencionada a gravidade do ato). Este, 

não era reincidente, e tampouco foi liberado. E o motivo? Não foi a reincidência, mas a 

gravidade do ato (!?). 

Por fim, o sexto exemplo, de dois adolescentes representados por furto. Um deles, em 

sua oitava passagem e com apenas 12 anos; e o outro adolescente, em sua quinta passagem e já 

com 17 anos. Neste caso, o elemento mais discrepante foi, certamente, a diferença de idade 

entre os dois adolescentes, entretanto, a medida atribuída ao adolescente de 12 anos foi a de 

internação provisória, enquanto o adolescente de 17 anos foi liberado. 

 Este caso foi especialmente complexo. Pelos documentos que os operadores tinham 

acesso, constava que o adolescente, representado por furto, possuía aproximadamente 7 

passagens anteriores. Ocorre que o adolescente possuía apenas 12 anos, o que causou 

estranheza, haja vista que só se abre o procedimento para apuração de ato infracional a partir 

dos 12 anos e, assim, a quantidade de passagens anteriores do adolescente não batia com a idade 

que este possuía. Ao longo da audiência, percebeu-se que, ao chegar à delegacia, o adolescente 

tinha dito ter 11 anos, sendo que, na prática, sabia apenas o dia e o mês de seu aniversário. Por 

alguns registros anteriores, chegou-se à conclusão de que o adolescente realmente possuía 12 

anos, entretanto, ficava evidente que alguns de seus registros haviam sido feitos antes de 

completar os 12 anos. Todavia, a quantidade de passagens anteriores foi justamente o elemento 

que justificou sua internação provisória. O adolescente de 17 anos, por sua vez, havia sido 

representado também por furto, constituindo aquela sua quinta passagem. O adolescente relatou 

que sua mãe havia morrido, e que o familiar com quem tinha mais contato era a avó com quem 

morava. Contou que a avó era cadeirante e dependia de seus cuidados, dizendo que esta rotina 

era muito cansativa, que às vezes não aguentava ficar em casa e passava alguns dias na rua. O 

adolescente alegou que só furtou porque estava com muita fome, mas não queria voltar para 

casa, ao que o juiz perguntou: “E toda vez que sentir fome vai roubar? ”. Em que pese a pergunta 
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do juiz, a situação de vida do adolescente e seu comportamento na audiência fizeram com que 

fosse liberado em sua quinta passagem.  

 

2.4 O Feeling  

 

A grande questão que decorre da análise dos casos concretos diz respeito ao fato de que, 

em algumas audiências, o fator decisivo foi a reincidência; em outras, a gravidade do ato 

infracional; em outras, a situação de vida do adolescente.  

Em resumo: por que existem diferentes formas de valorização dos elementos que 

decorrem no exame do caso concreto, de forma que um fator decisivo para determinado caso 

seja desconsiderado na análise de outro, e vice-versa?  

A resposta talvez seja, segundo observação das audiências e conversas informais com 

os atores do campo: a seleção dos elementos que são considerados importantes decorre do 

feeling que o juiz tem, em relação ao adolescente.   

Feeling é uma palavra de origem inglesa, que tem como tradução literal, sentimento. 

Entretanto, o sentido da palavra vai além daquela utilizada no português, pois seu uso está 

comumente relacionado à sensibilidade, a questões de ordem intuitiva e às sensações que 

determinadas impressões provocam.  

Assim, pela especificidade do que esta palavra expressa, geralmente não é traduzida, já 

que a mera tradução literal não reproduziria com exatidão a carga da palavra no idioma original. 

Neste mesmo sentido, Patrice Schuch (SCHUCH, 2005, P.263) busca compreender, 

também no contexto de audiências com adolescentes infratores, o que seria este feeling em sua 

dimensão prática, usando para tal, inclusive, falas de juízes, como se depreende do trecho a 

seguir:  

Pelo que pude perceber, refere-se a uma impressão causada, no juiz, pelo 

adolescente; algum tipo de sensação ou palpite; emoção que viabiliza um 

critério de julgamento ou de forma de encaminhamento dos casos judiciais, 

vinculado à particularidade da situação vivenciada por cada adolescente. 

Explicando-me como é que decides eu pareceres em audiência, Dr.  Rafael 

afirmou:  tem algo que eu não consigo explicar, a gente sente.  Tem um 

feeling.  O feeling é visto como um elemento importante para a decisão e 

encaminhamento dos casos, referindo-se tanto a um ‘sentir’ ligado a uma 
empatia emocional, quanto a um ‘saber prático’.  

 

O comportamento dos operadores do direito pode ser indicativo das impressões 

causadas pelo adolescente. Isto se percebe, por exemplo, com o número de perguntas 
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(exagerado) feito aos mesmos sobre o ato cometido ou sobre sua situação de vida, 

demonstrando certa desconfiança da versão dada pelo adolescente.  

Isto foi muito frequente no caso de menores que moravam sozinhos e que haviam 

praticado furto ou roubo, havendo uma insistência para que o adolescente esclarecesse como se 

mantinha. Em alguns casos, especialmente naqueles em que mais de um adolescente havia 

cometido um ato infracional, acreditava-se que o mesmo poderia ter sido influenciado pelos 

amigos. Em outras situações, os operadores do direito mostravam desconfiar que o adolescente 

já possuía uma intenção prévia de cometer o delito.  

Para ilustrar: determinado adolescente havia cometido um roubo em um local longe de 

sua casa, alegando ter saído de casa para passear com os amigos, e que, de repente, tiveram a 

ideia de realizar o roubo. Ele foi questionado sobre o porquê de se divertir tão longe de casa, 

sobre como chegaram ao local, sobre como conseguiram o dinheiro para o ônibus etc, numa 

tentativa explícita de pegar o adolescente “na mentira”.  

Em outro caso, o adolescente havia sido abordado por policiais quando estava em um 

ônibus. Ele narrou estar indo para praia, e que a droga que havia sido encontrada com ele era 

apenas para seu consumo. Foi pedido para que o adolescente descrevesse o que havia feito 

naquele dia, tendo sido questionado sobre o porquê de acordar tão cedo (6 horas da manhã) em 

um final de semana para ir à praia, como se isso não fosse possível! 

 Também é possível perceber a impressão causada por estes adolescentes pelos 

comentários feitos pelos operadores do direito sobre eles.  

No caso já narrado do adolescente acusado por tráfico, que se mostrava apático, fazendo 

com que se concluísse que ele não tinha noção dos atos que cometia, em determinado momento 

a defensora comentou: “Ele não é normal, tem alguma coisa aí que não tá batendo”. Em outra 

audiência, sobre um menino que havia realizado um roubo, a promotora ofereceu o perdão, 

justificando: “vai receber o perdão porque parece que é um menino bom, que foi na onda dos 

outros”.  

No caso de uma menina representada por roubo, os operadores do direito se mostraram 

sensibilizados por sua situação de vida. Ela havia perdido uma filha, bem como não tinha mais 

contato com a família. Ela foi aconselhada a se esforçar para mudar de vida, mesmo sem o 

apoio familiar, tendo sido dito a ela: “às vezes nossa família é assim, mas a gente precisa seguir 

mesmo sem a ajuda deles”; “ faz a sua parte”; mas sobre ela também foi dito :“ela tem um 

olhar de doida, não sei se é a droga, mas tem um olhar que é esquisito”. E a adolescente foi 

internada.  
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O feeling constituiu-se como principal definidor das medidas aplicadas. Pelo feeling, ou 

seja, pela impressão causada pelo adolescente que gera determinada sensação, é feita a 

valoração dos elementos anteriormente analisados, bem como é justificada a diferença de 

importância dada a certos elementos, em detrimento de outros, de acordo com caso concreto. 

Trata-se de um conceito chave para compreender a discrepância das decisões apontadas durante 

este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

O PROCEDIMENTO COMO REFLEXO DO PAPEL E DAS CONTRADIÇÕES DO 

JUDICIÁRIO 

 

3.1 Judiciário como um pai: entre a tutela e a punição 

 

 Um dos aspectos que é mais facilmente percebido ao se observar as audiências é que o 

discurso e a postura dos operadores do direito são, muitas vezes, semelhantes àqueles que se 

observa nas relações entre pais e filhos, quer seja para proteger ou punir.  
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O momento da audiência não é apenas um momento em que será apurada a prática do 

ato infracional ou em que será avaliada a necessidade de internação provisória, mas também 

um momento no qual o adolescente recebe conselhos sobre como conduzir sua vida.  

Assim, frequentemente era recomendado que os adolescentes voltassem a estudar, que 

saíssem do crime e buscassem trabalho, que se afastassem dos amigos que sabiam ser “más 

influências”, que escutassem e obedecessem seus pais.  

Além disso, havia um esforço, dos próprios operadores, cientes de que para muitos 

adolescentes era difícil conseguir matriculas em escolas perto de suas casas ou que com renda 

própria seria mais fácil se afastar de uma vida criminosa, comumente requeriam a matricula nas 

escolas e pediam para o que adolescente fosse inserido no programa jovem aprendiz.  

 Além disso, a audiência (o processo como um todo), era tida como uma oportunidade 

de “ensinar uma lição” ao adolescente.  

Ilustrativo deste pensamento foi um caso em que três adolescentes haviam sido 

representados por furto. Antes de a audiência começar, a promotora, o juiz e a defensora pública 

debateram brevemente o caso e ficou decido que, em razão da idade, da baixa gravidade do ato 

infracional, de ser a primeira passagem de dois dos adolescentes e a segunda do terceiro, e do 

fato de eles estarem estudando, seriam, todos eles, liberados. Entretanto, mesmo após realizar 

audiência normalmente, escutando cada adolescente, eles foram enfileirados e o juiz perguntou: 

“Quero que vocês me digam, por que eu devo liberar vocês?”. Diante do silêncio, insistiu: 

“estou esperando”. E após os adolescentes balbuciarem que não repetiriam o ocorrido e pedirem 

para não serem internados, o juiz anunciou (o que já estava decidido previamente): que seriam 

liberados, explicando-lhes que estava lhes dando uma chance.  

 Na busca pela proteção do adolescente, é necessário problematizar também, o critério 

meramente etário adotado pelo ECA.  

Esta noção acaba por resultar em uma espécie de lógica de proteção aplicada pelos 

operadores do direito e que por vezes não é compatível com a realidade de vida destes 

adolescentes. Alguns adolescentes possuem total autonomia de suas vidas. Devido a uma 

situação de abandono familiar ou porque constituíram suas próprias famílias, estes adolescentes 

possuem uma fonte de renda própria (quer por meio do envolvimento no tráfico, quer pelo 

trabalho lícito realizado de modo informal), sendo independentes financeiramente.  

Assim, alguns adolescentes moravam sozinhos, gerenciam suas vidas de forma 

autônoma, eram financeiramente independentes e as vezes mais do que isso, alguns 

adolescentes tinham filhos, sendo provedores principais de suas casas. Entretanto, estes 
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mesmos adolescentes ao serem liberados na audiência, não podiam voltar às suas casas, 

devendo aguardar que algum “responsável” os buscasse, para que pudessem ser efetivamente 

liberados, ou seja, estes adolescentes - já responsáveis por suas vidas, e eventualmente pela vida 

de seus filhos - precisavam que um “adulto” os buscasse.  

Não quero dizer aqui, que por levarem uma vida independente, não se deva aplicar a 

estes adolescentes direitos e garantias previstos pelo ECA, entretanto, neste caso, a tutela de 

um adolescente que em sua vida possui uma realidade mais próxima do que comumente se 

relaciona à vida adulta, chama a atenção e parece excessiva, prejudicando-o mais do que o 

ajudando.  

Outra hipótese problemática é a da aplicação da lógica do “internar pra proteger”. Nestes 

casos, sob uma justificativa de proteger o adolescente, opera-se uma dupla punição. 

Primeiramente, o adolescente é abandonado à própria sorte, passando a sobreviver sem qualquer 

tipo de assistência, nem familiar nem governamental. Com isso em mente, compreendendo ser 

quase impossível a sobrevivência destes adolescentes sem a prática de roubos, furto ou do 

envolvimento no tráfico, decide-se interná-lo. Assim, o adolescente é punido em razão de sua 

situação de vida, ou seja, por atos que o colocam em situação de vulnerabilidade. Além disso, 

o adolescente passa viver em situações extremamente precárias, vindo, provavelmente, a passar 

por situações de violências, cuja razão de ser é uma medida que busca a proteção de sua 

integridade física. 

Tratam-se, portanto, de dois casos em que a busca por proteger o adolescente se torna 

na verdade uma punição para o mesmo. Desta forma, revela-se mais uma vez a dissonância 

entre o que pretende a teoria e suas consequências práticas. 

Além dos casos em que a postura de tutelar o adolescente resulta em uma punição, há 

também uma esfera meramente punitiva. Nestes casos, também se observa uma postura pseudo 

pedagógica por parte do judiciário. Exemplo disso, é o caso de um adolescente de 16 anos, com 

apenas uma passagem por furto, que havia sido representado por roubo majorado: ele havia, 

juntamente com um amigo (que os policias não conseguiram apreender), roubado um celular. 

Ao ser perguntado sobre o motivo do crime, o adolescente alegou não saber porque havia 

praticado o roubo. Após a insistência do juiz, disse que poderia vender o celular e comprar as 

coisas que queria com dinheiro. Em seguida, o adolescente foi perguntado sobre as 

circunstâncias do roubo, quando contou que este havia combinado com o amigo anteriormente. 



 

63 

Ressaltou que não sabia por que havia cometido o crime e que o fez apenas porque já havia 

combinado.  

Os operadores do direito ficaram impacientes com este discurso do adolescente, de não 

saber o motivo pelo qual havia cometido o crime, e, ao final da audiência, foi determinada a 

prisão provisória e foi recomendado ao adolescente: “usa esse tempo pra pensar na sua vida”.  

Tem-se neste caso uma internação que muito se assemelha a um “castigo” aplicado pelos 

pais. Ao mesmo tempo em que o adolescente é tratado como uma criança, recebe uma punição 

que nada tem a ver com um “castigo” infantil, se aproximando mais com a punição aplicada a 

um adulto criminoso. 

O que mais chama atenção ao se analisar a face punitiva é que a opção pela prisão 

provisória não se dá pelo ato infracional em si, conforme visto na análise dos casos concretos, 

já que o mesmo crime pode resultar em medidas distintas, mas sim pelo julgamento que se faz 

sobre o autor do ato infracional e da probabilidade que este reincida. Pune-se a pessoa e não o 

ato. 

A probabilidade de reincidência do adolescente, muitas vezes, também é definida por 

fatores sobre os quais o adolescente não possui ingerência, por exemplo, a situação de abandono 

familiar. Neste mesmo sentido, a presença da família na audiência - que as vezes é um fator 

favorável à liberação do menor - também é um fato cuja ocorrência não depende do adolescente.  

Assim, tal como na aplicação da lógica do “internar para proteger”, a situação de 

vulnerabilidade do adolescente que deveria estar sendo protegido por sua família, é ensejadora 

da punição realizada pelo Estado.  

No que diz respeito ao próprio adolescente, a impressão pessoal que ele causa no Juiz 

também é produzida por elementos extremamente subjetivos: uma postura apática indicativa de 

que não possui consciência de seus feitos, uma cara de “bom menino”, um “olhar de doido”, 

uma fala que demonstra arrependimento ou uma fala que gera a desconfiança, etc. 

 Levando-se em consideração a situação das unidades do DEGASE, onde os 

adolescentes cumprem a prisão provisória, definitivamente, esse espaço não nos remete a uma 

medida “socioeducativa”.   

A esfera punitiva da justiça da infância e do adolescente se mostrou bastante próxima 

daquela que se opera na justiça penal comum: o adolescente é processado, realiza-se a audiência 



 

64 

de apresentação – no processo penal comum audiência de custódia-, sendo levado para uma 

unidade do DEGASE, que se assemelha a uma prisão.  

Em poucos casos se observou, inclusive, uma punição do adolescente mais severa do 

que aquela esperada na justiça penal comum. Em determinado caso, um adolescente de 16 anos 

narrou ter sido acordado por policiais, em seu quarto, após estes terem invadido sua casa, 

arrombando a porta. O adolescente morava com sua namorada, sua filha de poucos meses e 

uma tia desta namorada (que não estava em casa no momento do ocorrido). Após ter sido 

acordado, os policiais exigiram explicações sobre uma mochila encontrada na casa contendo 

uma arma e alguns gramas de maconha. O adolescente, então, disse que a mochila pertencia a 

um primo que havia pedido para guardá-la, e que não sabia de seu conteúdo. Ele contou que os 

policiais o levaram para a cozinha, onde bateram nele e o amarraram com um saco em sua 

cabeça, para que ele confessasse seu envolvimento com o tráfico, o que foi constantemente 

negado pelo adolescente. Entretanto, ao ouvir os gritos de sua mulher (também menor de idade) 

e o choro de sua filha, o adolescente disse ter respondido aos policiais o que queriam ouvir, 

tendo sido representado por tráfico de drogas. Seria de esperar que, pelo princípio da prova 

ilícita, segundo o qual, provas ilícitas não podem ser utilizadas contra o réu, como no caso em 

tela, já que a prova decorreu da invasão da casa do adolescente, que o adolescente fosse 

liberado; todavia, o advogado do adolescente pediu a liberação em razão da mochila não ser de 

sua propriedade, entretanto, o adolescente foi, mesmo assim, internado provisoriamente. 

 Ou seja, a subjetividade leva à discricionariedade e insegurança, colocando no perfil do 

Juiz e na pessoa do adolescente, os fatores preponderantes de administração da Justiça, e 

retirando do ato infracional (o crime propriamente dito), a sua relevância. 

3.2 O ECA, o juiz e a possibilidade de decisões díspares 

Como dito anteriormente, o feeling é fundamental na formação do julgamento, tratando-

se de um elemento subjetivo, baseado em impressões e sensações.  

Desta forma, o feeling também é construído de modo bastante pessoal e funciona como 

categoria chave para compreender este sistema.  

Um adolescente pode gerar impressões diversas, a depender do operador de direito que 

o escuta à medida que cada um possui sua visão de mundo, seus valores, sua vivência, sua 

compreensão acerca do sentido de justiça, etc.  
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Uma das primeiras impressões que tive ao assistir as audiências foi a de que, em grande 

parte, a medida aplicada era determinada não apenas pelo ato cometido ou pela trajetória de 

vida do adolescente, mas, principalmente, pelo juiz que presidia a audiência. Cabe ressaltar que 

não havia um juiz (bem como promotores e defensores) fixo no órgão em que assisti as 

audiências. A cada semana um juiz era escalado, tendo, ao longo do período em que me dediquei 

à observação, alguns juízes se repetido.  

Assim, algumas das discrepâncias entre decisões apontadas tem como razão apenas o 

fato de juízes diferentes terem julgado os casos. 

Neste sentido, compreendendo que o feeling ajuda a explicar a disparidade entre as 

decisões, salienta Patrice Schuch (2005, p.263):  

  

A percepção dos sentidos atribuídos para a  realização  de  um  julgamento 

que  tem  o  feeling  como  base  –  um  sentimento  provocado  por  uma  

impressão emocional, dada através da análise de toda uma expressividade dos 

adolescentes e seus familiares, e da leitura de alguns elementos presentes nas 

suas trajetórias de  vida  –  contribui  para  entender  como  a  aplicação  da  

justiça  se  dá  de  forma desigual. 

  

Não se pretende desmerecer, de modo algum, as figuras do promotor e do defensor 

público, pois foi observado, em diversas audiências, que o promotor e o defensor influenciavam 

a escolha da medida, e, muitas vezes, debatiam o caso com o juiz, chegando, certas vezes, a um 

consenso acerca da impressão causada pelo adolescente. Entretanto, há um protagonismo da 

figura do juiz. Até a interação com o promotor e o defensor variava de acordo com o juiz que 

presidia a audiência, sendo alguns mais abertos ao diálogo e às opiniões do que outros. Pude 

observar, também, os mesmos promotores e defensores interagindo com juízes diferentes e o 

resultado final ter sido determinado, em grande parte, pelo posicionamento do juiz. 

Neste sentido, ao se observar os casos julgados pelos juízes, geralmente, é possível 

perceber uma lógica, um “modus operandi”, segundo o qual julgam os processos.  

Alguns juízes tinham uma tendência mais punitivista, tendo sido observado, por 

exemplo, que crimes como roubo e tráfico de drogas, por si só, já eram por eles considerados 

graves; e que o fato de possuírem um ou dois processos anteriores, já configurava um elevado 

grau de reincidência. Outros juízes, no entanto, tinham um julgamento mais voltado para a 

análise de um conjunto de informações sobre os adolescentes observados no caso concreto. 

Nestes casos, fatores como os motivos pelos quais o adolescente havia cometido o ato 
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infracional, como ele se sentia diante disso e sua história de vida, tinham uma penetração maior 

na formação da opinião do juiz do que meramente o ato cometido. 

O feeling estava presente em ambas lógicas, evidenciando que o posicionamento pessoal 

dos juízes influencia o modo como cada elemento é valorado e contribui para a internação ou 

liberação do adolescente.  

É interessante notar que, observando os casos julgados por cada juiz, que as medidas 

aplicadas têm uma razão, podendo ser explicadas pela lógica construída sobre fatores bastante 

subjetivos. Entretanto, ao se analisar as decisões de vários juízes em conjunto, a lógica 

particular de cada um se dilui e não se encontra uma lógica uniforme com a qual se explique 

todo o sistema.  

Nas audiências de apresentação, apesar do tempo gasto ouvindo o adolescente e lhe 

fazendo perguntas, é a figura do juiz que ocupa um papel central na determinação da medida. 

Se as decisões, vistas sob uma perspectiva ampla, são tão díspares, chegando até mesmo a serem 

contraditórias entre si, e parecendo que são oriundas de sistemas normativos diferentes, é 

porque, em certo grau, de fato o são, já que cada juiz possui interpretação e aplica o sistema à 

sua maneira, de forma que, na prática, coexistam vários sistemas diferentes. 

Um dos grandes questionamentos que a análise dos casos concretos nos deixa é pensar 

sobre o que e por que se permite que estas decisões sejam produzidas da forma como o são? 

Talvez seja impossível responder esta pergunta, em sua completude, na medida em que, para 

tanto, seria necessário, pelo menos, uma análise sociológica mais profunda dos valores e das 

práticas do judiciário, bem como da nossa sociedade, mediante outro tipo de pesquisa, que 

levasse em conta a representação dos atores e os significados que eles atribuem a certos valores 

morais.  

No entanto, é interessante notar que parte da resposta se encontra no próprio ECA. É 

evidente a semelhança entre o procedimento de apuração do ato infracional e o processo penal 

comum.  

Uma das diferenças reside no fato de que no processo penal comum, tal como vemos no 

Código penal, para cada crime é prevista uma pena especifica. Claro que a análise do caso 

concreto, no processo penal comum (bem como em qualquer processo), passa por elementos 

subjetivos, que podem exercer influência. Mas, o ponto central é que existe um norte dado pela 

própria legislação, que vincula, em algum grau, a decisão a ser dada pelo Juiz.  
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Segundo o ECA, à aplicação das medidas socioeducativas se determina o disposto sobre 

as medidas de proteção, ou seja, que as medidas poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo (art. 113 c/c art. 99, ECA) e que na 

aplicação das medidas se levará em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas 

que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. (art. 113  c/c art. 99, ECA).  

Além disso, são também aplicáveis, à escolha das medidas socioeducativas, os 

princípios que norteiam a aplicação das medidas protetivas, previstos, no art. 100, parágrafo 

único, in verbis:  

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e 

adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem 

como na Constituição Federal 

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e 

qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e 

prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares 

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação 

dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela 

Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é 

de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem 

prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução 

de programas por entidades não governamentais 

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender 

prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem 

prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no 

âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto 

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do 

adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e 

reserva da sua vida privada;       

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser 

efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;        

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente 

pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva 

promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente 

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 

adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram 

no momento em que a decisão é tomada        

 IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que 

os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente 

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança 

e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 
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reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que 

promovam a sua integração em família substituta 

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu 

estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou 

responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 

determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;     

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado 

ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem 

como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos 

atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo 

sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, 

observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.       

 

Estes princípios, até por sua própria definição, são genéricos, estando sujeitos à 

interpretação dos operadores do direito.21 São orientações para a escolha das medidas de 

proteção que também se aplicam às medidas socioeducativas.  Especificamente previsto pelo 

ECA, para a aplicação medidas socioeducativas, são as seguintes orientações:  

1) Que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112,§ 1°); 

2) Que a imposição das medidas de obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade 

e internação, pressupõem a existência de provas suficientes da autoria e da 

materialidade da infração (art. 114), enquanto a advertência poderá ser aplicada 

sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria 

(art.114, parágrafo único); 

3) Que, nos termos do Art. 122, a internação só poderá ser aplicada quando: I - 

tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por 

descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

 

Assim, pode-se perceber como as orientações dadas pelo ECA, no intuito de que seja 

considerada a especificidade de cada caso concreto para se determinar a medida mais 

                                                           
21 Miguel Reale aduz que "princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam 

a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas 

normas.São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por 

terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como 

pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis". REALE, Miguel. Lições Preliminares de 

Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  
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adequadas, são muito mais genéricas do que ocorre no processo penal comum, dando maior 

poder a atuação do juiz.  

A “capacidade do adolescente de cumprir a medida ”, as “circunstâncias e gravidade da 

infração”, a própria noção do que seria uma “infração grave”, são elementos que se mostraram 

bastante subjetivos, variando de acordo com o caso concreto e a interpretação de cada juiz.  

 O que pretendo mostrar ao abordar as orientações acerca da escolha da medida 

socioeducativa pelo prisma normativo é que a disparidade das decisões proferidas, inclusive em 

casos semelhantes, e que gera uma insegurança jurídica ao analisar o sistema, não significa, 

necessariamente, um descumprimento do procedimento, propriamente dito, previsto pelo ECA. 

Pelo contrário. Na verdade, a incongruência está nos valores, na principiologia pregada pelo 

ECA e no modo como esta é operacionalizada na prática pela interpretação dada pelos juízes, 

e operadores do direito como um todo, a estes princípios.  

Assim, o fato de serem aplicadas medidas distintas a adolescentes em situações 

semelhantes não viola nenhum artigo do ECA, visto que os elementos constantes no ECA é que 

justificam a aplicação da medida são subjetivos. Entretanto, independentemente disso, ocorre 

uma violação da uma principiologia de proteção à criança e ao adolescente. 

 Desconfio, ainda, que, a julgar pelos relatos dos adolescentes de violência policial, estes 

valores e interpretações que entram em conflito com a principiologia de proteção do ECA não 

se restringem apenas à atuação dos operadores do direito, mas também são observados na 

atuação dos policiais e dos agentes do DEGASE.  

Enquanto esperava o início de uma das audiências, ouvi uma conversa dos agentes, 

acerca da superlotação nas unidades do DEGASE e da orientação de que apenas em casos 

extremos, os adolescentes fossem internados. Alguns ressaltavam que se tratava de um 

verdadeiro problema, haja vista a necessidade da internação destes adolescentes, mas, um deles, 

apontou que, caso a menoridade penal fosse reduzida, haveria uma diminuição do número de 

adolescente nas unidades do DEGASE (já que estariam na prisão), de forma que sobraria mais 

vagas para internar outros adolescentes. 

 Ainda, ao lembrar da comoção ocorrida há aproximadamente dois anos atrás sobre a 

Proposta de Emenda Constitucional n°°171/1993, que reduziria de a maioridade de 18 para 16 

anos no caso de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte (crimes 

que nenhum dos 62 adolescentes ouvidos foram acusados), a que se mostrou favorável uma 
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parcela expressiva da nossa sociedade, há que se perguntar se a própria sociedade possui valores 

condizentes com a principiologia do ECA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 A pesquisa permitiu perceber aspectos do sistema judiciário, que não teriam sido 

possíveis sem o uso da metodologia que respaldou este trabalho. 

 O estranhamento que me mobilizou a fazer esta pesquisa, no sentido de que existe 

significativa dissonância entre as pretensões teóricas do ECA e suas consequências práticas, foi 

confirmado pelos dados de campo, que me permitiram pensar sobre como as decisões judiciais 

são produzidas e sobre como destoam do contexto principiológico do ECA.   

 Inicialmente, partindo meramente dos dados coletados ao assistir as audiências não foi 

possível compreender quais critérios eram utilizados para a escolha entre liberar ou internar 

provisoriamente o adolescente. Neste sentido, foi necessária a observação de diversas 

audiências e uma reflexão crítica acerca das práticas ali reproduzidas para entender os 

elementos que orientavam a produção das decisões.  Fatores como a situação de vida do menor, 
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a presença da família na audiência, a situação escolar, a preocupação com a possível 

reincidência são exemplos de elementos que se mostraram relevantes para a escolha da medida.  

O feeling que os juízes possuíam em relação aos adolescentes foi percebido como responsável 

pela mobilização e valoração dos fatores analisados, sendo modo avaliação fundamental para 

compreender a produção de decisões discrepantes. 

 Desta forma, a produção das decisões se mostrou embasada por fatores extremamente 

subjetivos pervertendo uma lógica do direito de que “o que não está no processo não está no 

mundo”, já que o estava no mundo formava a opinião dos operadores do direito era formada, 

sendo determinante para o resultado processo, sem que necessariamente estivesse presente nos 

autos – só eram reduzidas a termo as informações ditas na audiência consideradas essenciais, 

que na maioria das vezes se limitava ao pedido final do membro do Ministério Público e da 

Defensória e a medida escolhida. 

 O judiciário, pautado em razões subjetivas, transita em punir e tutelar o adolescente, 

adotando uma postura bastante semelhante àquela tida pela autoridade familiar. Foi observado 

que diversas vezes o objetivo de tutela, pretendido pela adoção de determinadas medidas, 

possuía efeito prático bastante diverso, se não oposto, a aquele intencionado.  

 Assim, pela forma como as decisões são produzidas bem como pelas consequências 

práticas dos atos jurídicos adotados, pode-se afirmar que o judiciário age de forma contraria ao 

que prega a princiologia do ECA. Neste sentido, observou-se que esta violação do princípio da 

proteção integral que orienta o ECA, é possibilitada, também, pelo modo como o próprio 

Estatuto prevê o procedimento e ocorre sem que haja um descumprimento das normas objetivas 

por ele previstas. 
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ANEXO 

 

 

 

  

 
 

   

NÚMERO DE PROCESSO 
DATA 

AUDIÊNCIA DATA FATO TIPIFICAÇÃO IDADE 1° PROC? P.A MEDIDA 

0154694-26.2017.8.19.0001 22/06/2017 20/06/2017 TRÁFICO DE DROGAS 14 ANOS NÃO 2 INTERNAÇÃO  

0154706-40.2017.8.19.0001 22/06/2017 21/06/2017 TRÁFICO DE DROGAS 15 ANOS NÃO 3 INTERNAÇÃO  

0154712-47.2017.8.19.0001 22/06/2017 20/06/2017 FURTO TENTADO 17 ANOS NÃO 4 INTERNAÇÃO  

0052740-34.2017.8.19.0001 22/06/2017 27/10/2016 ROUBO 16 ANOS NÃO 4 LIBERDADE 

0154691-71.2017.8.19.0001 22/06/2017 21/06/2017 FURTO  16 ANOS SIM  LIBERDADE 

0155848-79.2017.8.19.0001 23/06/2017 22/06/2017 TRÁFICO DE DROGAS 17 ANOS SIM   LIBERDADE 

0155848-79.2017.8.19.0001 23/06/2017 22/06/2017 TRÁFICO DE DROGAS 12 ANOS NÃO 2 INTERNAÇÃO  

0155875-62.2017.8.19.0001 23/06/2017 21/06/2017 ROUBO MAJORADO 17 ANOS NÃO 3 INTERNAÇÃO  

0155852-19.2017.8.19.0001 23/06/2017 21/06/2017 ROUBO MAJORADO 14 ANOS SIM  INTERNAÇÃO  

0155879-02.2017.8.19.0001 23/06/2017 23/06/2017 ROUBO MAJORADO 17 ANOS NÃO 1 INTERNAÇÃO  

0157267-37.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 ROUBO MAJORADO 14 ANOS SIM  INTERNAÇÃO  

0156955-61.2017.8.19.0001 26/06/2017 22/06/2017 
ROUBO MAJORADO E 

RECEP 16 ANOS NAO 1 INTERNAÇÃO  

0157272-59.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 FURTO PRIVILEGIADO 15 ANOS SIM   LIBERDADE 

0157272-59.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 FURTO PRIVILEGIADO 14 ANOS NAO   INTERNAÇÃO  

0157104-57.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 
TRÁFICO DE DROGAS E 

RESIS 17 ANOS NAO 3 LIBERDADE 
0157109-79.2017.8.19.0001 26/06/2017 23/06/2017 TRÁFICO DE DROGAS 16 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0157107-12..2017.8.19.0001 26/06/2017 23/06/2017 FURTO QUALIFICADO 14 ANOS SIM  INTERNAÇÃO  

0157282-06.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 FURTO  16 ANOS NAO  INTERNAÇÃO  

0157282-06.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 FURTO  17 ANOS NÃO 1 INTERNAÇÃO  

0157110-64.2017.8.19.0001 26/06/2017 23/06/2017 TRÁFICO DE DROGAS 16 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0157114-04.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 ROUBO MAJORADO 14 ANOS SIM  INTERNAÇÃO  

0157117-56.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 
TRAFICO + SIST NAC 

ARMAS 17 ANOS NAO 3 INTERNAÇÃO  

0157117-56.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 
TRAFICO + SIST NAC 

ARMAS 15 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0157268-22.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 FURTO  17 ANOS NAO 3 INTERNAÇÃO  

0157118-41.2017.8.19.0001 26/06/2017 23/06/2017 ROUBO MAJORADO 14 ANOS SIM   LIBERDADE 

0157118-41.2017.8.19.0001 26/06/2017 23/06/2017 ROUBO MAJORADO 15 ANOS SIM   INTERNAÇÃO  

0157118-41.2017.8.19.0001 26/06/2017 23/06/2017 ROUBO MAJORADO 14 ANOS SMM   INTERNAÇÃO  

0156957-31.2017.8.19.001 26/06/2017 23/06/2017 FURTO QUALIFICADO 17 ANOS NAO 4 INTERNAÇÃO  

0157265-67.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 ROUBO MAJORADO 16 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0157265-67.2017.8.19.0001 26/06/2017 24/06/2017 ROUBO MAJORADO 14 ANOS SIM   INTERNAÇÃO  

0156959-98.2017.8.19.0001 26/06/2017 22/06/2017 TRÁFICO DE DROGAS 15 ANOS NAO 1 INTERNAÇÃO  

0171445-88.2017.8.19.0001 10/jul 08/07/2017 FURTO 13 ANOS SIM  LIBERDADE 

0171445-88.2017.8.19.0001 10/07/2017 07/07/2017 ROUBO 15 ANOS NAO  LIBERDADE 

0161469-57.2017.8.19.0001 10/07/2017 28/06/2017 Homic/trafico 17 ANOS NAO 1 INTERNAÇÃO  

0171300-32.2017.8.19.0001 10/07/2017 07/07/2017 Homic/trafico 17 ANOS NAO 1 INTERNAÇÃO  

0171447-58.2017.8.19.0001 10/07/2017 07/07/2017 ROUBO MAJORADO 13 ANOS NAO 1 LIBERDADE 

0171447-58.2017.8.19.0001 10/07/2017 07/07/2017 ROUBO MAJORADO 13 ANOS SIM   LIBERDADE 

0171447-58.2017.8.19.0001 10/07/2017 07/07/2017 ROUBO MAJORADO 17 ANOS SIM   LIBERDADE 

0171440-66.2017.8.19.0001 10/07/2017 08/07/2017 RECEPTAÇÃO 15 ANOS SIM  LIBERDADE 

0171443-21.2017.8.19.0001 10/07/2017 07/07/2017 ROUBO MAJORADO 16 ANOS NAO 1 INTERNAÇÃO  

0171588-77.2017.8.19.0001 10/07/2017 08/07/2017 TRÁFICO DE DROGAS 17 ANOS SIM  LIBERDADE 

0171590-47.2017.8.19.0001 10/07/2017 09/07/2017 FURTO QUALIFICADO 17 ANOS NAO 1 INTERNAÇÃO  

0171590-47.2017.8.19.0001 10/07/2017 09/07/2017 FURTO QUALIFICADO 16 ANOS NAO 1 LIBERDADE 

0171299-47.2017.8.19.0001 10/07/2017 06/07/2017 FURTO  12 ANOS NAO 7 INTERNAÇÃO  
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Legenda: P.A =  quantidade de processos anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0178261-86.2017.8.19.0001 17/07/2017 14/07/2017 
POSSE DE DROGAS 

P/CONSUMO  16 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0178265-26.2017.8.19.0001 17/07/2017 15/07/2017 TRÁFICO DE DROGAS 16 ANOS SIM   LIBERDADE 

0178265-26.2017.8.19.0001 17/07/2017 15/07/2017 TRÁFICO DE DROGAS 16 ANOS SIM   LIBERDADE 

0178080-85.2017.8.19.0001 17/07/2017 12/07/2017 ROUBO MAJORADO 16 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0448354-61.2015.8.19.0001 17/07/2017 15/07/2017 ROUBO MAJORADO 17 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0033350-78.2017.8.19.0001 17/07/2017 31/05/2017 ROUBO 17 ANOS NAO 5 INTERNAÇÃO  

0178408-15.2017.8.19.0001 17/07/2017 15/07/2017 ROUBO MAJORADO 14 ANOS   INTERNAÇÃO  

0185007-67.2017.8.19.0001 24/07/2017 23/jul TRAFICO DE DROGAS 14 ANOS NAO 1 INTERNAÇÃO  

0185012-89.2017.8.19.0001 24/07/2017 22/07/2017 TRAFICO DE DROGAS 16 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0184863-93.2017.8.19.0001 24/07/2017 22/07/2017 ROUBO MAJORADO 17 ANOS NAO 9 INTERNAÇÃO  

0184865-63.2017.8.19.0001 24/07/2017 23/07/2017 FURTO QUALIFICADO 17 ANOS NAO 2 LIBERDADE 

0184865-63.2017.8.19.0001 24/07/2017 23/07/2017 FURTO QUALIFICADO 17 ANOS SIM   LIBERDADE 

0184867-33.2017.8.19.0001 24/07/2017 22/07/2017 FURTO QUALIFICADO 17 ANOS NAO  LIBERDADE 

0185006-82.2017.8.19.0001 24/07/2017 23/07/2017 ROUBO MAJORADO 17 ANOS NAO 2 INTERNAÇÃO  

0184859-56.2017.8.19.0001 24/07/2017 07/07/2017 FURTO  17 ANOS NAO 4 LIBERDADE 

0185004-15.2017.8.19.0001 24/07/2017 23/07/2017 
POSSE DE DROGAS 

P/CONSUMO  17 ANOS NAO 1 LIBERDADE 
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