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RESUMO 

 

Esta monografia procura contribuir para a reflexão sobre a real aplicabilidade das 
normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente pelo Estado, pela família 
e pela sociedade, em prol das crianças e dos adolescentes que em conflito com a 
Lei nº 11.343/2006, ou que vivem em situação de vulnerabilidade convivendo com o 
tráfico de drogas. Para melhor compreensão do tema será demonstrado o histórico 
evolutivo do direito infantojuvenil, demonstrado os caminhos que levam crianças e 
adolescente iniciam sua vida no tráfico de drogas, por fim, a análise do que 
descompasso entre os preceitos do ECA e a realidade está ligado a não efetivação 
dos direitos da categoria infanto-juvenil. 
Palavras-chave: Aplicabilidade; ECA; Tráfico; Criança; Adolescente; Cidadania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This monograph seeks to contribute to the reflection on the real applicability of the 
norms foreseen in the Statute of the Child and the Adolescent by the State, the family 
and the society, in favor of the children and adolescents that in conflict with the Law 
nº 11.343 / 2006, or that Live in situations of vulnerability coexisting with drug 
trafficking. In order to better understand the theme, it will be demonstrated the 
evolutionary history of child and adolescent law, demonstrated the paths that lead 
children and adolescents to start their lives in drug trafficking, and finally, the analysis 
of the mismatch between ECA precepts and reality is linked to The rights of the child 
and youth category. 
 
Keywords: Applicability, Efficacy, Fundamental Rights, Child and Adolescent, Family, 
Society, State. 
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INTRODUÇÃO. 

 

O presente projeto intitulado “O tráfico de drogas e aplicabilidade do Estatuto 

da Criança e do Adolescente: lei x realidade”, pretende contribuir para a reflexão no 

que tange a garantias dos direitos fundamentos da criança e do adolescente. 

As garantias conferidas a essa categoria alcançam a todas as crianças e 

adolescentes, não se realizando discriminadora distinção entre crianças e 

adolescentes, seja qual for a situação. Dessa maneira,os direitos instituídos também 

são aplicados as crianças e aos adolescentes que se encontram em conflito com a 

Lei Drogas, Lei nº 11.343 de 2006.   

Ocorre que os preceitos do ECA não vêm sendo conferidos à todo púbico 

infantojuvenil. Observando-se assim uma grande disparidade entre a norma e a 

realidade. 

Necessário se faz, resguardar os direitos e garantias fundamentais de toda e 

qualquer criança, independentemente da prática do ato infracional. Dessa maneira, 

este trabalho pretende analisar o descompasso entre lei e realidade a partir da 

relação entre os preceitos estabelecidos e sua concretização. Procura-se averiguar 

se essa disparidade decorre da lei considerada sem efetividade ou da sua política de 

execução. 

Nessa diretriz, será demonstrada a importância do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e seus princípios norteadores, o papel do Estado e da sociedade diante 

desta adversidade social, bem como, entender quais a causas que levam aos 

adolescentes entrarem para as facções criminosas do tráfico. 

O interesse pelo tema desenvolvido neste Trabalho de Conclusão de Curso 

surgiu da experiência possibilitada pela prática de estágio forense desenvolvida no 

órgão da 2ª Vara de Família, da Infância e do Idoso de Macaé –RJ.  O recorrente 

atendimento de adolescentes pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de 

drogas permitiu um contato mais direto com a realidade vivida por essa categoria 

Essa experiência trouxe diversas indagações motivação uma análise crítica 

girava em torno da aplicabilidade dos direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes. 
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1 ANÁLISE HISTÓRICA DA EVOLUÇÃO DO DIREITO DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE.  

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 foi um grande marco na história 

nacional, junto com ela nasciam e eram garantidos a todos os cidadãos brasileiros 

direitos políticos, econômicos, culturais e sociais. Diferente não foi em relação ao 

Direito da Criança e do Adolescente, pois a CF/88 trouxe um novo panorama para o 

âmbito infantojuvenil brasileiro. 

Um longo caminho foi percorrido para chegar enfim na grande mudança do 

atual direito pertinente as crianças e aos adolescentes no país. Somente com a 

Constituição de 1988 e posteriormente com a promulgação da Lei nº 8.069, intitulada 

de Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram tomados rumos importante na 

conquista dos direitos da classe infantojuvenil. 

Com as grandes conquistas sociais da infância e juventude trazidas pela atual 

Constituição se faz necessário dentro do presente trabalho realizar um estudo 

histórico analisando a abordagem dada ao tema pela atual Constituição e pelas 

codificações e constituições que se antecederam.  

 

1.1 ORDENAÇÕES FILIPINAS. 

 

 A ordenação de Filipinas foi um sistema jurídico português que vigorou no 

Brasil Colônia, mais precisamente entre os anos de 1603 a 1830, de acordo com o 

Livro V da ordenação a imputabilidade penal era alcançada com apenas sete anos 

de idade.1 

O Estado não escolhera, àquela época, ao acaso a idade de sete anos como 

sendo o termo inicial da punibilidade penal. A escolha deste marco foi baseada pelo 

fato da Igreja Católica reconhecer que aos sete anos de idade era alcançada a idade 

razão, e não apenas por isso, mas principalmente pelo fato desta exercer a base da 

jurisdição estatal.2 Ficavam entrelaçadas a jurisdição do Estado e a instituição 

                                                           
1 MACIEL, José Fabio Rodrigues. Ordenação de Filipinas – considerável influência no direito 
brasileiro: Jornal Carta Forense, São Paulo, 04 setembro 2006. Disponível em: 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ordenacoes-filipinas--consideravel-influencia-no-
direito-brasileiro/484>. Acesso em: 8 fev. 2017. 
2 SARAIVA. João Batista Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 

integral: uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2013, p. 21 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ordenacoes-filipinas--consideravel-influencia-no-direito-brasileiro/484
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/ordenacoes-filipinas--consideravel-influencia-no-direito-brasileiro/484
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religiosa, servindo um dogma católico como fundamento para o sistema normativo 

daquela época. 

Apesar de a imputabilidade ser atingida aos sete anos, aos maiores de sete e 

menores de dezessete anos foi resguardada a “vantagem” de que estes não 

poderiam sofrer pena de morte. A faixa etária dos “jovens adultos” era compreendida 

entre dezessete e vinte e um anos, para estes já poderia ser aplicada a pena de 

morte, no entanto, esta faixa etária ainda poderia receber a “vantagem” de em 

alguns casos ter a pena diminuída por não serem considerados totalmente apenas 

“jovens adultos”. 3 

Havia uma exceção apenas para o crime de falsificação de moeda, pois para 

qualquer dos maiores de quatorze anos já era cabida à pena de morte natural para 

esse crime. Exceções a parte, a imputabilidade penal durante a regência das 

Ordenações Filipinas vigorava de forma plena a partir dos vinte e um anos de idade, 

quando qualquer cidadão já era considerado adulto podendo assim sofrer sanções 

sem nenhuma das “vantagens” reservadas aos menores e jovens adultos. 

 

1.2 CÓDIGO CRIMINAL DE 1890.  

 

 No ano de 1830, foi elaborado no Brasil o primeiro Código Penal pátrio, fruto 

da Proclamação da Independência do Brasil mediante Portugal. Houve mudanças de 

acordo com a legislação anterior de acordo com os valores que começavam a surgir 

na época. 

Neste momento, a idade que marcava o início para a imputabilidade penal era 

a idade de quatorze anos de idade. O marco inicial para a imputabilidade foi 

escolhido, pois também com quatorze anos de idade Dom Pedro II passou governar 

o Brasil, sendo assim, utilizando-se dos valores da época, tal fato serviu de espelho 

para que pudesse ser exigido discernimento de qualquer pessoa com a mesma 

idade.4 

 No Código Penal de 1830, começou a valer o sistema biopsicológico, cuja 

finalidade era avaliar o discernimento dos menores entre sete e quatorze anos. Esse 

sistema era baseado na teoria da Maçã de Lubecca, da seguinte maneira: era 

ofertado ao infrator da norma uma maçã e uma moeda, a fim de comprovar sua 

                                                           
3SARAIVA, João Batista Costa, op. cit., p. 22. 
4 Idem, p. 22-23. 
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ingenuidade ou sua malícia, caso o menor escolhesse a moeda, estaria comprovado 

o seu discernimento.5 

Quando da comprovação do discernimento, os infratores da norma seriam 

recolhidos às casas de correção, ou por muitas vezes os acabavam ficando nas 

mesmas prisões que adultos por consequência da falta de instituições adequadas 

para recebê-los. O prazo de recolhimento mínimo era determinado pelo juiz da 

causa e não poderia ultrapassar os dezessete anos de idade daquele que sofreu a 

sanção, conforme regulamentado no art. 13 da referida codificação. In verbis: 

 

Art. 13. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem 
commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos 
ás casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o 
recolhimento não exceda á idade de dezasete annos. 

 
 

1.3 A LEI Nº 4.242 DE 03 DE JANEIRO DE 1921. O DECRETO 16.272 DE 20 DE 

DEZEMBROM DE 1923. O DECRETO Nº 17.943 DE 12 DE OUTUBRO DE 1927 

“CÓDIGO DE MENORES “MELLO MATOS”. 

 

No século XX o cenário mundial apresentou grandes mudanças em relação 

ao direito das crianças e adolescentes, as quais serviram como um caminho a ser 

seguido pela legislação brasileira, conforme apresenta João Batista Saraiva:  

 

“Em 1896, na cidade de Nova York, aconteceu um caso que ficou 

conhecido como o caso Mary Ann. Nova York já era Nova York em 

1896. Consta da história que um casal maltratava muito a filha Mary 

Ann, de 9 anos. Toda a cidade tinha conhecimento dessa relação 

perversa, mas ninguém fazia nada, até pelo conceito de que criança 

era como vaca: propriedade da família, que a educava como achasse 

melhor. No entanto, a situação chegou a tal extremo, que um belo dia 

um grupo de pessoas da sociedade local entrou na Justiça 

pleiteando junto ao juiz de direito da cidade a guarda da criança. Que 

grupo de pessoas fez isso? A Sociedade Protetora dos Animais de 

Nova York, que então já existia. Quem é da área de Direito sabe o 

que um fato como esse gera de polêmica no Fórum: se tem 

competência ou não, se tem legitimidade ou não. O fato é que 

chegou-se ao consenso de que se aquela sociedade podia defender 

um cavalo, um cachorro, um gato ou uma vaca, evidentemente 

poderia defender uma criança. Pois bem. Um grupo da sociedade 

                                                           
5 SARAIVA, João Batista Costa, op. cit., p. 23.  
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protetora dos animais de Nova York entrou na Justiça com ação de 

defesa da criança. A partir daí surgiu uma entidade até hoje existente 

chamada Save The Children of World. Essa ONG criada no final do 

século XIX teve grande influência no surgimento do Direito de 

Menores, no início do século XX, ou seja, o Direito Tutelar. Os 

menores, considerados bens de família, passaram a ser objeto de 

proteção do Estado. Com 5 isso, surgiram as grandes legislações 

para menores. Nos primeiros 20 anos do século XX apareceram 

códigos de menores em todo o mundo. Insisto nesse assunto porque 

não consigo imaginar um foro de responsabilidade enfrentando esse 

tema sem conhecer a origem das legislações. Somos protagonistas 

de um processo histórico e, como tal, temos imensas 

responsabilidades. Não podemos trabalhar movidos por “achismos” 

porque não há mais espaço para amadores. É necessário absoluto 

conhecimento dos problemas, para os enfrentarmos. O Brasil entrou 

na onda do novo Direito e aprovou seu primeiro Código de Menores 

em 1927. Antes disso, em 1922 — ano importante não apenas pela 

realização da Semana de Arte Moderna, mas também pela 

efervescência que reinava na década de 20 no Estado e na política 

nacional —, o Brasil abandonou o Código Penal de 1890, criou a 

Consolidação das Leis Penais e deixou de lado o critério 

biopsicológico, que permitia ao juiz decidir se o jovem entre 9 e 14 

anos ia ou não para a cadeia, e adotou o critério objetivo de 

responsabilidade penal a partir dos 14 anos. Retrospectivamente, no 

início do século XIX era a partir dos 7 anos; depois de 1830, entre 7 

e 14 anos; em 1890, entre 9 e 14 anos; e, em 1922, aos 14 anos. Em 

1927, o Brasil teve o primeiro Código de Menores, conhecido como 

Código Mello Mattos, que fixou a menoridade em 18 anos. Com isso, 

houve conflito de leis entre o Código Melo Mattos e a Consolidação 

das Leis Penais.6  

 

 Influenciada pelas novas perspectivas mundiais, o legislador brasileiro 

percorre um novo caminho para a questão da infância e juventude, iniciando a partir 

da Lei nº 4.242 de 5 de Janeiro de 1921, sancionada pelo presidente da época 

Epitácio Pessoa, a qual fixava as despesas geral da República dos Estados Unidos 

do Brasil para o exercício de 1921 e que em seu artigo 3º previa a autorização para 

“organizar o serviço de assistência e proteção á infância abandonada e 

delinquente”7. 

                                                           
6 Depoimento do Exmo. Sr. JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA - Juiz do Juizado Regional da Infância 
e da Juventude do Município de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, ao Grupo de Trabalho 
do ECA, Câmara dos Deputados, Número: 0324/04 Data: 13 abr. 2014. 
7CIESP. Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância. Disponível em: 

<http://www.ciespi.org.br/buscar/891-lei-n-4-242-de-06-de-janeiro-de-1921%20-%2009-05-17>. 
Acesso em: 09 maio 2017. 

http://www.ciespi.org.br/buscar/891-lei-n-4-242-de-06-de-janeiro-de-1921%20-%2009-05-17
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Conforme se pode desdobrar do artigo citado, sistema normativo brasileiro 

inova no âmbito da infância e juventude com a autorização para que o governo 

criasse o chamado “serviço de assistência e proteção à infância abandonada e 

delinquente”.  

Toma posição de destaque o parágrafo décimo sexto do art. 3º § 16, da 

respectiva lei: 

 

§16º. O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de crime ou 

contravenção, não será submettido a processo penal de nenhuma 

especie; a autoridade competente tomará sómente as informações 

precisas, registrando-as, sobre o facto punivel e sua autoria, o estado 

physico, mental e moral do menor, e a sua situação social, moral e 

economica dos paes, ou tutor, ou pessoa sob cuja guarda viva.8 

 

Com a inovação trazida pelo dispositivo legal acima, ficava revogado o 

sistema biopscológico, o qual era vigente desde o Código Penal da República, 

sendo corroborados posteriormente pelas legislações sucessivas. 

 A legislação em questão pela primeira vez na história conferia direitos inéditos 

até então para os “menores” daquela época que possuíssem algum tipo de 

deficiência especial e aos que eram tidos como abandonados. Vejamos: 

 

§17º. Si o menor for abandonado ou moralmente pervertido, ou estiver em 

perigo de o ser, a autoridade competente proverá a sua collocação em 

asylo, casa de educação, escola de preservação, ou o confiará a pessoa 

idonea, por todo o tempo necessario á sua educação, comtanto que não 

ultrapasse a idade de 21 annos.  

§18º. Si o estado do menor exigir um tratamento especial, si, notavelmente, 

elle sofrer de qualquer fórma de alienação ou deficiência mental, fôr 

epileptico, surdo-mudo ou cego, a autoridade ordenará seja submetido ao 

tratamento apropriado ao seu estado.9 
 

 A legislação de 1921 ainda regia que os menores de 18 e maiores de 14 ao 

infringirem uma norma seriam submetidos a um processo especial: 

 

§20º. O menor indigitado autor de crime ou contravenção, que contar mais 

de 14 annos e menos de 18, será submetido a processo especial, 

tomando ao mesmo tempo, a autoridade competente, as precisas 

                                                           
8 CIESP. Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância. Disponível em: 
<http://www.ciespi.org.br/buscar/891-lei-n-4-242-de-06-de-janeiro-de-1921%20-%2009-05-17>. 
Acesso em: 09 maio 2017. 
9Idem. 

http://www.ciespi.org.br/buscar/891-lei-n-4-242-de-06-de-janeiro-de-1921%20-%2009-05-17
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informações, a respeito do estado physico, mental e moral delle, e da 

situação social, moral e economica dos paes, tutor ou pessoa encarregada 

de sua guarda. 10 

 

No ano de 1923, em 20 de dezembro, através do Decreto nº 16.272 em 

consonância com o art. 3º da Lei nº 4242 de 1921 foi aprovado o regulamento do 

Serviço de Assistência e Proteção aos Menores Abandonados e Delinquentes.  

O decreto de criação do Serviço de Assistência, além de incorporar normas já 

previstas no art. 3º da Lei 4.242 de 1921, passou a conceituar o termo “menor 

abandonado e delinquente” configurando a estes a assistência prevista no mesmo e 

em seu art. 37 inova com a criação de um “Juízo de Menores”, ou seja, um juízo 

privativo dos “menores”, cuja competência não era somente proteger e prestar 

assistência, mas também ficar responsável pelo processo e julgamento dos 

“menores”.11 

A legislação brasileira começa a se expandir no âmbito da infância e 

adolescência, mas ainda assim a proteção e assistência previstas à época possuíam 

um caráter de afastamento social do adolescente. 

Todo esse caminho foi percorrido para então seguindo a da autorização 

constante do art. 1º do decreto n. 5083 de 1926, no ano de 1927 fosse publicado o 

do Decreto nº 17. 943, cujo instituía o primeiro Código de Menores, que ficou mais 

conhecido como Código de Mello Matos.  

O Código de Mello Mattos foi um marco, sendo o primeiro da America Latina, 

e teve o encargo de legislar exclusiva e especificamente sobre o menor de idade. 

Era a primeira vez que se consagrava Justiça e Assistência, passando o menor 

passou a ser um dos cuidados da jurisdição do Estado e não só do ponto de vista 

infracional, assim elenca o art. 1º do Código: 

 

Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que 

tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade 

                                                           
10CIESP. Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância. Disponível em: 
<http://www.ciespi.org.br/buscar/891-lei-n-4-242-de-06-de-janeiro-de-1921%20-%2009-05-17>. 
Acesso em: 09 maio 2017. 
11 BRASIL. Decreto Lei nº 16.272 de 20 de dezembro de 1923. Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19
231220&link=s>. Acesso em: 09 maio 2017. 

http://www.ciespi.org.br/buscar/891-lei-n-4-242-de-06-de-janeiro-de-1921%20-%2009-05-17
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220&link=s
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competente ás medidas de assistência e protecção contidas neste 

Codigo.12 

A criação do Código Penal de 1940 não acarretou mudanças em relação à 

aplicação do Código Mello Mattos, pois a questão menorista foi considerada fora do 

direito penal, sendo assim, sujeitas a legislação especial. 

 

1.4 O DECRETO Nº 3.799 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1941. O SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA A MENORES. A LEI N° 4.513 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1964 

“POLÍTICA NACIONAL DE BEM ESTAR DO MENOR”. 

 

Em 5 de novembro de 1941 é sancionado do Decreto nº 3.799 e o Governo 

Federal cria o S.A.M. – Serviço de Assistência a menores, e seus objetivos ficam 

consagrados no art. 2º do decreto:  

 

Art. 2º O S. A. M. terá por fim: 

a) sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos 

e delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares ; 

b) proceder à investigação social e ao exame médico-psicopedagógico 

dos menores desvalidos e delinqüentes; 

c) abrigar os menores, á disposição do Juízo de Menores do Distrito 

Federal; 

d) recolher os menores em estabelecimentos adequados, afim de 

ministrar-lhes educação, instrução e tratamento sômato-psíquico, até o 

seu desligamento; 

e) estudar as causas do abandono e da delinquência infantil para a 

orientação dos poderes públicos; 

f) promover a publicação periódica dos resultados de pesquisas, estudos e 

estatísticas.13 

 

 

Conforme João Batista Saraiva apresenta, Antônio Carlos Gomes da Costa 

conceituou o SAM como sendo um sistema “correcional e repressivo”. Sendo assim, 

segundo SARAIVA nascia “o embrião do que seria mais tarde a FUNABEM, berço 

de todas as FEBEMs”.14 

O SAM, erradamente, funcionada como um sistema penitenciário direcionado 

à infância e juventude. A dialética aplicada por esse sistema era de o simples 

                                                           
12 BRASIL. Decreto-Lei nº 17.943, de 12 de outubro de 1927. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943Aimpressao.htm> Acesso em: 09 
maio 2017. 
13 BRASIL. Decreto-Lei n° 3.799, de 5 de novembro de 1941. Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=87272>.  Acesso em: 16 maio 2017. 
14 SARAIVA. João Batista Costa. op. cit. p.31. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943Aimpressao.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=87272
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acautelamento era a solução para a questão das crianças e adolescentes em 

conflito com a lei, bem como aqueles que se encontravam abandonados. O 

mecanismo consistia meramente na segregação do problema, o retirando da visão 

social, e a partir dessa premissa o fim do sistema de atendimento à menores 

começa a dar sinal. A privação da liberdade das crianças e adolescentes, sem 

distinção e sem nenhum traço de ressocialização não alcança a solução dos 

problemas enfrentados pelo Estado.  

Nas palavras do Ministro Nelson Hungria:  

 
“(...) esse depósito de menores delinquentes que procedem das oitenta 

“favelas” da antiga Capital da República. Sabe-se o que é o SAM: uma 

escola para o crime, uma fábrica de monstros morais. Superlotado e sob 

regime da mais hedionda promiscuidade, a sua finalidade prática tem sido 

a de instruir para o vício, para a reação pelo crime, para todas as infâmias 

e misérias. Todos os famosos delinquentes precoces trazem a marca que 

o SAM lhes imprimiu, isto é, a erradicação total do brio, do amor próprio, 

do mínimo ético indispensável à vida em sociedade. Zé da Ilha, Mauro 

Guerra, Cabeleira, Moleque 33, são produtos específicos do SAM. O que 

lá se aprende é fazer do crime profissão e meio de vida. Não apenas o 

SAM, senão também os 17 pseudo reformatórios que ele superintende, 

falharam redonda- mente nos seus objetivos. Deveriam ser arrasados, 

desde o teto até os alicerces, para que se recomeçasse tudo de novo e 

sob moldes inteiramente diversos. Para os menores que uma vez 

delinquiram só há uma salvação ou possibilidade de recuperação: não 

serem recolhidos ao SAM ou dele escaparem pela fuga. Conta-se de dois 

menores que foram surpreendidos a furtar numa barraca de feira, tendo 

sido um deles capturado, enquanto o outro conseguia fugir. O menor 

detido foi mandado para o SAM, e, no correr do tempo, transformou-se 

num ladrão profissional; ao passo que o outro menor, salvo das garras do 

SAM, pôde frequentar um seminário e tornou-se um sacerdote exemplar. 

Este paradoxal epílogo bom define o que é, no Brasil, a assistência aos 

menores.”15 

 

Após a falência do Sistema de Assistência à Menores, durante a ditadura 

militar no Brasil, o governo substitui o SAM pela Política Nacional de Bem Estar do 

Menor, em 1964 através da Lei nº 4.513. Dentro desse novo panorama foi instituído 

a Fundação Nacional do Bem Estar no Menor – FUNABEM – órgão responsável 

                                                           
15 FUCK, Luciano Felício. Memória Jurisprudencial: Ministro Nelson Hungria. Brasília: Supremo 
Tribunal Federal, 2012. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalMemoriaJurisprud/anexo/NelsonHu
ngria.pdf>. Acesso em: 19 maio 2017. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalMemoriaJurisprud/anexo/NelsonHungria.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalMemoriaJurisprud/anexo/NelsonHungria.pdf
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pela gestão da política e, por outro lado, a Fundação Estadual de Bem Estar do 

Menor – FEBEM - era o órgão executor.16 

Apesar das boas intenções da nova política adotada pelo Estado “a 

FUNABEM foi concebida como sucessora do SAM, visando a superar o histórico de 

violência que acabou marcando o funcionamento do Serviço de Assistência ao 

Menor criado no governo Getúlio Vargas. Como a FUNABEM incorporou o SAM, 

levou consigo todos os seus vícios.” 17 

Nesse momento no campo internacional, já havia sido proclama pela 

Assembléia das Nações Unidas a Declaração dos Direitos da Criança, que veio a 

inaugurar uma nova concepção jurídica de infância e adolescência. Mesmo o Brasil 

sendo signatário da Declaração, somente viria a incorporada anos depois com o 

avento do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

1.5 LEI Nº 6.697 DE 10 DE OUTRUBRO DE 1979. CÓDIGO DE MENORES DE 

1979. 

 

Anterior ao ECA, vigorou no Brasil o segundo Código de Menores, 

contemplado pela Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979, orientado pela ideologia da 

Doutrina Jurídica do Menor em Situação Irregular, o qual revogou o Código de 

Menores de 1926 que ficou conhecido como Código de Mello Matos. 

A Doutrina Jurídica do Menor em Situação Irregular julgava que todos os 

“menores” em situação irregular, sendo eles infratores da norma ou abandonados, 

estariam em situação de patologia social.18 

A Lei nº 6.697 declarava em seu art. 2º quando um “menor” estaria e situação 

irregular, dispondo que: 

 

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) manifestada impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

                                                           
16 ASSESSORIA DE IMPRENSA, Fundação Casa. A Fundação – História. São Paulo, 07 abril 2010. 
Disponível em: <http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/View.aspx?title=a-fundacao-historia&d=83>. 
Acesso em: 22 maio 2017. 
17SARAIVA. João Batista Costa. op. cit. 
18 PEREIRA, Tânia da Silva. Estatuto da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 

http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/View.aspx?title=a-fundacao-historia&d=83
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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;  
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 
comunitária; VI - autor de infração penal.19 

 

 
Dentro da Doutrina Jurídica do Menor em Situação Irregular, destaca-se o 

trabalho de Mary Beloff, professora de Direito Penal Juvenil na Faculdade de Direito 

de Buenos Aires. Conforme seu trabalho a Doutrina da Situação Irregular entende, 

entre outros aspectos, que “as crianças e os jovens aparecem como objetos de 

proteção, não são reconhecidos como sujeitos de direitos, e sim como incapazes. 

Por isso as leis não são para toda a infância e adolescência, mas sim para os 

“menores”.20 

A ideologia dessa doutrina era a de que criança e adolescentes que se 

encontravam em situação irregular, sofriam de uma patologia social, e por tanto, 

eram objetos da lei, não sendo sujeitos de direito. Essa concepção somente foi 

superada com a proclamação da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

1.6 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 

1990.ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

. 

 

 A Constituição Federal de 1988instituiu o Estado Democrático de Direito, 

assegurando e estabelecendo direitos e garantias inerentes a pessoa humana. 

Preconizou o princípio da dignidade da pessoa humana e, entre outros, resguardou 

os direitos sociais. 

 Antecedendo-se a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente 

de 1989, que buscava dar efetividade à Declaração dos Direitos da Criança da ONU 

                                                           
19BRASIL. Lei n° 6.697, de 10 de outubro de 1979. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697impressao.htm> Acesso em: 27 maio 
2017.  
20BELOFF, Mary. Modelo de la proteción integral de los derechos del niño y de la situación irregular: 
un modelo para armar y otro para desarmar. Justicia y Derechos del Niño. Santiago de Chile: 
UNICEF, 1999, p.9- 21 apud SARAIVA, op. cit. SARAIVA. João Batista. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697impressao.htm
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de 1959, que estabeleceu princípios programáticos sem força coercitiva, a 

Constituição incorporou a Doutrina Jurídica da Proteção Integral. 

A Doutrina da Proteção Integral supera a Doutrina da Situação Irregular do 

antigo Código de Menores, passando a assegurar direitos fundamentais para as 

crianças e os adolescentes em virtude da sua situação peculiar de desenvolvimento, 

bem como, passando os mesmo a status de sujeitos de direito, não sendo mais 

mero objeto da lei, e em consequência disso família, sociedade e Estado, assumem 

um papel precípuo no enfrentamento da concretização dos direitos fundamentais 

pertencentes à classe infantojuvenil. 

 Nessa ótica o artigo 227 da CF/88 rege que:  

 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.”21 
 

Destaca-se que o artigo supracitado não menciona o termo “menor”, usando 

as palavras “crianças” e “adolescentes”, abandonando assim a característica 

pejorativa a qual o termo passou a carregar, em virtude das antigas codificações que 

atribuíam ao mesmo um sentido pejorativo de que “menores” seriam crianças e 

adolescentes pobres, abandonados e marginalizados 

A Constituição brasileira não se limitou a legislar apenas para os menores em 

conflito com a lei, ou também para aqueles que infelizmente se encontram 

abandonados por suas famílias. Fato é que, a Constituição se dignou a normatizar 

em prol de toda e qualquer criança ou adolescente, estando todos estes são abrigo 

da proteção integral. 

Após a promulgação da CF./1988, em 1990 foi sancionada a Lei. nº 8.069, 

nomeada como Estatuto da Criança e do Adolescente. O legislador “preferiu o termo 

                                                           
21BRASIL, Constituição (1988). Constituição Federal do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 02jun.2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Estatuto em razão deste expressar direitos. O termo Código foi preterido em razão 

de vincular ao aspecto punitivo, tal qual o Código Penal.”22 

Em consonância com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, fundamenta-se da Doutrina da Proteção Integral, como se pode 

interpretar do art. 1º do Estatuto o qual rege que o mesmo “dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente”.23 

O ECA diferencia adolescentes de crianças, sendo estes considerados 

pessoas com até 12 anos incompletos e aqueles como pessoas com mais de doze e 

menos de 18 anos de idade. Essa diferença é feita e razão do tipo de tratamento 

que será conferido a cada um a depender do caso concreto, levando-se em 

consideração que se trata de pessoas em fase peculiar de desenvolvimento. 

Tanto o ECA quanto a Constituição de 1988 estabelecem que os menores de 

18 anos são penalmente inimputáveis, logo, os adolescentes não podem ser 

responsabilizados penalmente. No entanto, a não responsabilização dos 

adolescentes do âmbito penal não figura impunidade, tendo em vista que existe uma 

responsabilização adequada e prevista no ECA, com procedimento próprio.  

Na esfera penal, a Lei n°8.069/90 estabelece que a conduta análoga a crime 

ou contravenção penal quando praticada por adolescente é considerada ato 

infracional, quando deverá ser aplicada ao mesmo uma das medidas 

sócioeducativas previstas no art. 112. Em relação à criança que pratique ato 

semelhante são cabíveis apenas medidas protetivas dispostas no art. 101. 

Crianças e adolescentes gozam de direitos relativos aos adultos e através de 

seu Estatuto de direitos próprios especiais. Os principais direitos a serem 

considerados pelo ECA são: direitos à vida e a saúde; direitos à liberdade, ao 

respeito e a dignidade; direito a convivência familiar e comunitária; direito a 

educação, cultura, esporte e lazer; e o direito a proteção no trabalho e 

profissionalização. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente traz consigo uma base 

principiológica, a qual deve ser interpreta em consonância com a Constituição 

Federal e logicamente com o próprio Estatuto. Nesse sentido Andrea Rodrigues 

                                                           
22 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. São Paulo: Saraiva, 
1991. apud ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. 
16ª ed. São Paulo: Atlas 2015. 
23BRASIL. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 02 jun.2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Amim, destaca três como os princípios gerais orientadores de todo o ECA, quais 

sejam: Princípio da prioridade absoluta, Princípio do melhor interesse e Princípio da 

municipalização.24 

O princípio da prioridade absoluta tem respaldo constitucional, sendo previsto 

no art. 227 da CF/1988, tendo previsão no Estatuto em seu art. 4º e no inciso II do 

art. 100. In verbis: 

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude.25 

 
 
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários 
   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.26 

 

 Através desse princípio fica resguardada a primazia em prol das crianças e 

dos adolescentes, devendo preponderar os seus direitos seja no âmbito judicial, 

extrajudicial, administrativo ou sóciofamiliar, bem como, preponderar a proteção 

integral dessa cota parte da sociedade. 

 A partir desse princípio o administrador deverá sempre dar privilégio para tudo 

que for favorável e indispensável para a vida digna da criança e do adolescente. 

Lembrando sempre que a prioridade absoluta deve ser materializada pelo Estado, 

sociedade e familiares em conjunto. 

 Com isso, se a Administração Pública precisar construir uma escola ou um 

asilo para idosos, deverá obrigatoriamente optar pela construção da escola, em 

detrimento da prioridade do idoso que é infraconstitucional. Em relação a essa 

escolha, Andréa Rodrigues ressalta que:  

                                                           
24 AMIM, Andréa Rodrigues. Curso de Direito da Criança e do Adolescente – Aspectos teóricos e 
práticos / Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel (coordenação). 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
25BRASIL. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 02 jun. 2017. 
26 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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“À primeira vista, pode parecer injusto, mas aqui se tratou de 
ponderar interesses. Ainda que todos os cidadãos sejam iguais, 
sem desmerecer adultos e idosos, quais são aqueles cuja tutela de 
interesse mostra-se mais relevante para o progresso da nossa 
sociedade, da nossa nação? Se pensarmos que o Brasil é “o pais 
do futuro” – frase de efeito ouvida desde a década de 1970 – e que 
este depende de nossas crianças e jovens, torna-se razoável e até 
acertada a opção do legislador constituinte”27 

 

O princípio do melhor interesse, também chamado de princípio do interesse 

superior da criança e do adolescente significa que o seja qual for a esfera, deverá 

sempre se levado em consideração o que for melhor para a criança ou o 

adolescente.  

Trata-se de um princípio que busca direcionar o legislador e o aplicador do 

direito de maneira que estes possam elaborar e interpretar a normatização jurídica 

sempre a favor da criança e do adolescente, ou seja, todas as circunstâncias fáticas 

e jurídicas deverão estar à sombra desse princípio. 

Durante a vigência do Código Mello de Matos tal princípio também se fez 

presente, no entanto, era apenas direcionado aos menores considerados em 

situação irregular. Em se tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente o a 

aplicação de principio recai sobre qualquer criança ou adolescente.  

Na interpretação de casos concretos toda e qualquer decisão jurídica que 

zelar pelos direitos fundamentais e específicos do publico infantojuvenil atenderá o 

princípio do melhor interesse.  Nesse sentido, vejamos:  

 

CIVIL. ADOÇÃO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO DA GENITORA. BOA-FÉ 
DOSADOTANTES. LONGO CONVÍVIO DA ADOTANDA COM OS 
ADOTANTES. PREPONDERÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA 
CRIANÇA. 1. A criança adotanda é o objeto de proteção legal primário em 
um processo de adoção, devendo a ela ser assegurada condições básicas 
para o seu bem-estar e desenvolvimento sócio psicológico. 2. A 
constatação de vício no consentimento da genitora, com relação a entrega 
de sua filha para a adoção, não nulifica, por si só, a adoção já realizada, 
na qual é possível se constatar a boa-fé dos adotantes. 3. O alçar do 
direito materno, em relação à sua prole, à condição de prevalência sobre 
tudo e todos, dando-se a coacta manifestação da mãe-adolescente a 
capacidade de apagar anos de convivência familiar, estabelecida sobre os 
auspícios do Estado, entre o casal adotante,seus filhos naturais e a 
adotanda, no único lar que essa sempre teve, importa em ignorar o direito 
primário da infante, vista mais como objeto litigioso e menos, ou quase 
nada, como indivíduo,detentora, ela própria, de direitos, que, no particular, 
se sobrepõe aos brandidos pelas partes . 4. Apontando as circunstâncias 

                                                           
27 AMIM, Andréa Rodrigues. op. cit. 
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fáticas para uma melhor qualidade devida no lar adotivo e associando-se 
essas circunstâncias à convivência da adotanda, por lapso temporal 
significativo - 09 anos-, junto à família adotante, deve-se manter íntegro 
esse núcleo familiar. 5. Recurso especial provido.28 

 

O princípio da Municipalização se faz presente no inciso I do art. 88 do ECA. 

A partir da descentralização a Administração Pública confere a coordenação e 

execução dos programas assistenciais ao Estado e ao Município, sem prejuízo da 

competência de entidades beneficentes e de assistência social.  

A descentralização ocorre, pois, in locu, se torna mais fácil e melhor o 

acompanhamento da realidade e das necessidades locais instituindo assim uma 

política de atendimento infantojuvenil de qualidade, no entanto, certo é que não se 

faz indispensável a participação da União.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28STJ – REsp: 1199465 DF 2010/0120902-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 
Julgamento: 14/06/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2011. Disponível 
em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21111532/recurso-especial-resp-1199465-df-2010-
0120902-0-stj>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21111532/recurso-especial-resp-1199465-df-2010-0120902-0-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21111532/recurso-especial-resp-1199465-df-2010-0120902-0-stj
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2. ATO INFRACIONAL E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

2.1 O ATO INFRACIONAL 

 

É considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como sendo ato 

infracional “a conduta descrita como crime ou contravenção penal”.29 

Ato infracional é, portando, a ação que viola as normas as quais definem os 

crimes e as contravenções penais, ou seja, quando a criança ou um adolescente 

transgredir norma que defina um crime ou contravenção penal, estará assim 

comento um ato infracional.  

Atenta-se para o fato de que criança e adolescente não cometem crime, mas 

sim ato infracional, isso por que o Código Penal brasileiro rege em seu art. 27 que 

são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, logo, os mesmo serão isentos 

de pena.  

Em consonância com a referida legislação o ECA reafirma o art. 27 do CP e 

ainda ressalta que deve ser considerada a idade do adolescente na data da prática 

do ato infracional para efeito da lei.  

Assim decide o Estatuto: 

 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às medidas previstas nesta Lei. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade 
do adolescente à data do fato.30 

 

Como exposto pelo parágrafo único, deve considerada a idade com a qual 

contava o adolescente na datado fato. O que se busca aqui, é que não ocorra a 

imunidade frente ao ordenamento jurídico, daqueles adolescentes que cometam 

infração às vésperas de completar a maior idade penal. Verifica-se que os Tribunais 

vêm decidindo nesse mesmo sentido:  

                                                           
29BRASIL. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 02 jun. 2017. 
30Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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"Habeas Corpus. Paciente cumprindo medida de internação pela 
pratica de ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 157, 
par.2., II, c/c artigo 14, II, ambos do CP, alegando constrangimento 
perpetrado pelo Juízo de Direito da Vara de Infância e Juventude 
da Comarca da Capital. Pretende a Impetrante que a medida socio-
educativa de Semiliberdade que foi aplicada ao paciente, seja 
julgada extinta em face da maioridade do mesmo. As medidas 
socio-educativas não cessam com o advento da maioridade penal, 
sendo aplicáveis ate' os 21 anos de idade, inteligência dos art. 104, 
parágrafo único, e art. 2., parágrafo único, do ECA. Acolhendo-se 
posição diversa seria o mesmo que conceder salvo conduto para 
praticas ilícitas aos adolescentes prestes a completarem a idade de 
18 anos, tornando-os impunes, porque não seriam alcançados 
pelas medidas penais, nem pelas do ECA. Ademais, não se afigura, 
portanto, lógico ou coerente, que, de um momento para o outro, 
interrompa-se, bruscamente, um trabalho de ressocialização 
paulatina do adolescente, que vem sendo realizado. Ordem 
denegada.”31 
 

 
Conforme explicado no capítulo anterior, legislador no Estatuto fez questão de 

determinar o termo final a infância e o termo inicial da adolescente. Uma das razões 

para esse feito consiste no fato de que o ECA exclui a aplicação de medidas 

socioeducativas para crianças. Não significa que um a criança, por exemplo, de 10 

anos, não possa cometer um ato infracional. A diferença está, pois, na resposta do 

Estado mediante ao comportamento da criança. 

Quando a infração for cometida por uma criança, pessoa de até 12 anos 

incompletos, esta deverá ser encaminhada ao Conselho Tutelar estando sujeita a 

aplicação das medidas no art. 101 do Estatuto, chamadas de medidas protetivas. 

Assim prevê o ECA:  

 

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 freqüência 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;             

                                                           
31TJ-RJ - HC: 00405860720158190000, Relator: GIZELDA LEITAO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 
29/03/2005, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2016. Disponível em: 
<https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/411840169/habeas-corpus-hc-405860720058190000>. 
Acesso em: 03 jun. 2017. 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/411840169/habeas-corpus-hc-405860720058190000
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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;          
X - colocação em família substituta.32 

 

2.2 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

Diferente do tratamento dado a criança, o adolescente quando da prática do 

ato infracional deverá ser submetido à aplicação de Medida Socioeducativa. 

A prática de ato infracional deve apurada por procedimentos próprios com 

previsão legal nos art. 171 a 190 do ECA. Ao fim do procedimento, entendido que 

realmente houve prática de ato infracional, será aplicada ao autor do ato uma das 

medidas sócioeducativas previstas no Estatuto, apresentadas no art. 112, in verbis: 

 
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
 I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumprila, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental 
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às 
suas condições.33 

 
No que tange as medidas sócioeducativas, a matéria é controvertida a cerca 

de sua natura jurídica, porém a sua estrutura semântica resta inquestionável, tendo 

em vista que sua função é ressocializar e reeducar os adolescentes que cometem 

ato infracional.  Ainda assim, a medida sócioeducativa também é vista como uma 

resposta do Estado ao adolescente que violou dever de observância das regras 

estabelecidas referentes ao Direito Penal e às contravenções penais, logo, possui 

um caráter sancionatório punitivo e, leva em consideração a gravidade do ato 

                                                           
32BRASIL. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 02 jun. 2017. 
33 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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infracional e a capacidade do adolescente cumpri-la, de acordo com o art. 112 do 

ECA. 

Para o adolescente autor de ato infrator também podem ser aplicadas as 

medidas protetivas previstas no art. 101 no ECA cumulada com a medida 

sócioeducativa. Quando da aplicação de MSE deve-se sempre buscar atingir a 

finalidade pedagógica e educativa da mesma, pois, a aplicação da medida tem como 

objetivo principal evitar a delinquência juvenil.    

 

Os métodos para a aplicação das medidas sócio-educativas são 
pedagógicos, sociais, psicológicos e psiquiátricos, visando, sobretudo, à 
integração do adolescente em sua própria família e na comunidade. A 
proposta apresentada pela doutrina da proteção integral é a de que o 
adolescente receba medidas sócio-educativas, com a finalidade de 
interferir no seu processo de desenvolvimento, para conduzi-lo a uma 
melhor compreensão da realidade e efetiva integração social.34 

 

 
As medidas socioeducativas podem ser dividas em dois grupos, o primeiro 

grupos são daquelas medidas não privativas de liberdade, quais sejam: advertência, 

reparação do dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. No 

Segundo grupo estão compreendidas as medidas de semiliberdade e internação, as 

quais permitem a privação de liberdade. 

 

A)Advertência: 

 

 A advertência constitui a medida mais branda que pode ser aplicada à um 

adolescente. Ela esgota-se com a repreensão que deve ser realizada em audiência 

e feita pelo magistrado ao infrator da norma. Para sua aplicação, pressupõe-se 

“prova de materialidade e indícios de suficientes de autoria”, conforme art. 114, 

parágrafo único do ECA.  

 Diferente do que ocorria na vigência do Código de Menores de 1979, cujo 

previa a aplicação de advertência se o “menor” se encontrasse em situação 

irregular, no ECA só será permitida a aplicação de advertência, assim como de 

qualquer outra medida, caso o adolescente seja realmente considerado como autor 

do ato infracional.  

                                                           
34LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e ato infracional: medida sócio-educativa é pena? São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 54. 
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B) Obrigação de reparar o dano: 

 

 Essa medida sócioeducativa pode ser aplicada quando o adolescente praticar 

ato infracional que gere reflexos patrimoniais, como fundamenta o art. 116 do ECA. 

A restituição a coisa danificada ou ressarcindo o dano provocado à vitima põe fim na 

medida. 

 Assim como na apuração de toda medidas regulamentadas no Estatuto, 

devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

 Afirma ainda Wilson Donizeti Liberati que: 

tem-se que o propósito da medida é fazer com que o adolescente 
infrator se sinta responsável pelo ato que cometeu e intensifique os 
cuidados necessários, para não causar prejuízo a outrem. Por isto, 
há entendimento de que essa medida tem caráter personalíssimo e 
intransferível, devendo o adolescente ser o responsável exclusivo 
pela reparação do dano.35 
 
 

 No entanto, havendo a impossibilidade de ser cumprida, o juiz pode substituí-

la por outra medida adequada ao caso. 

 

C) Prestação de serviços à comunidade 

 

 Tem previsão no art. 117 do ECA. A medida é satisfeita com a realização de 

tarefas gratuitas com o cunho de interesse geral. Consiste na realização de tarefas 

gratuitas de interesse geral.  

 Devem ser observados aspectos como as aptidões do adolescente para 

melhor atribuição das tarefas, a carga horária máxima de 8 horas semanais, aos 

sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, resguardando assim a frequência 

escolar, a duração da medida não pode ultrapassar o prazo máximo de seis meses. 

 A medida em questão também possui caráter sancionatório, mas não pode 

ser aplicada sem a concordância do infrator, pois a realização de trabalho forçado é 

vedada. A prestação de serviços a comunidade merece grande destaque, 

considerando que 

 

                                                           
35LIBERATI, Wilson Donizeti, op. cit., p. 103. 
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constitui medida de excelência tanto para o jovem infrator quanto 
para a comunidade. Esta poderá responsabilizar-se pelo 
desenvolvimento integral do adolescente. Ao jovem valerá como 
experiência de vida comunitária, de aprendizado de valores e 
compromissos sociais.36 
 

 As legislações menoristas que antecederam o ECA não consagraram essa 

espécie de medida. Como os adolescentes eram afastados do convívio social uma 

vez que estavam em “situação irregular”. Então, deveriam ser “protegidos”, fora do 

alcance da sociedade. 

 

D) Liberdade Assistida 

 

 É estabelecida pelo art. 118 e 119 no ECA e consiste em medida não-

privativa de liberdade estabelecida. Pode ser utilizada pelo magistrado como um 

possibilidade de não privar o adolescente de sua liberdade e convívio social restrito. 

Assim como as outras medidas sócioeducativas, a liberdade assistida não dispensa 

o contraditório, a ampla defesa, em virtude da presunção de inocência. 

 Nessa medida o adolescente deve receber acompanhamento, auxílio e 

orientação pedagógica e psicologia, sendo determinado pelo Juiz responsável da 

causa o orientador responsável, o qual acompanhará as atividades do adolescente 

relacionadas à escola, ao trabalho, podendo ainda prescrever atividades de outras 

espécies. Ressalta-se que essa medida também é dirigida a família, a qual é 

acompanhada pelo orientador. 

  A necessidade de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio e 

assistência social e a realização de diligências no sentido da profissionalização do 

adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho devem ser levadas em 

consideração pelo orientador. 

 

E) Semiliberdade 

 

 Trata-se de medida restritiva de liberdade disposta no art. 120 do ECA. Em 

casos que precedam a medida de internação, pode ser utilizada como forma de 

progressão de regime sócioeducativo em virtude, por exemplo, de bom 

comportamento, funcionado como um meio de transição para o meio aberto. Ela 
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permite com que o adolescente realize atividades externas, assim o adolescente 

pode manter seu trabalho remunerado quando for o caso, devendo o adolescente 

sempre recolher-se às unidades e nelas dormirem. 

 

“A privação de liberdade do adolescente infrator decorre do objetivo 
da medida em estudo: sua função é punir o adolescente que 
praticou um ato infracional. É verdade, porém que todas as 
medidas sócio-educativas – incluindo a inserção em regime de 
semiliberdade – têm natureza sancionatório-punitiva, com 
verdadeiro sintoma de retribuição ao ato praticado, executada com 
finalidade pedagógica.”37 
 

 No Estado do Rio de Janeiro, as medida de liberdade assistida é realizada 

dentro do Centro de Recursos Integrado de Atendimento ao Menor (CRIAM). A 

escolarização e a profissionalização são obrigatórias durante o cumprimento da 

medida. Em relações as regras desta medida o ECA estabelece é que as regras 

atinentes à medida de internação aplicam-se à semiliberdade, no que couber.  

 

F) Internação 

 

 A última medida sócioeducativa prevista no Estatuto é a mais gravosa 

aplicada ao adolescente que comete ato infracional. Por ser privativa de liberdade, 

tal medida rege-se pelo princípio da brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de desenvolvimento. 

 O tempo de duração da medida deverá ser o menor possível e sua aplicação 

deve ser feita somente nos casos expressos em lei, só, e somente se outra medida 

não se mostrar adequada.  

 A internação pode durar de seis meses a três anos e por se tratar de direito 

subjetivo do adolescente a cada seis meses deverá haver a reavaliação da medida 

imposta, com base no comportamento do internado, com base no art. 121 do ECA. 

 Conforme o art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando 

aplicada provisoriamente não poderá a medida durar mais de 45 dias, assim sendo, 

o Juiz responsável pela representação em face do adolescente deverá decidir a 

medida sócioeducativa definitiva dentro do prazo mencionado. 
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Alcançado os 21 anos, a medida de internação deve ser extinta e o jovem-

adulto liberado. O mesmo deve acontecer com o adolescente que cumprir três anos 

de internação, conforme preceitua o art. 121, §5º do ECA. 

Salienta-se que a violação de tais regras configura ilegalidade que deve 

regularmente combatida. Apesar de a internação ser uma restrição do direito de 

liberdade, não implica na restrição dos demais direitos fundamentais, que devem ser 

rigidamente observados.  

Existe ainda uma modalidade especial de internação regida pelo art. 122 do 

ECA, que consiste na internação sanção. A internação sanção é aplicada em 

situações de reiterado e injustificado descumprimento de medidas anteriormente 

impostas. Em acordo com o §2º do art. 122, essa modalidade de internação tem o 

limite de 3 meses. 
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3. A CRIAÇA E O ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI DE TRÁFICO. 

 

3.1 A LEI Nº 11.343 DE 23 DE AGOSTO DE 2006 E O COMÉRCIO ILÍCITO DE 

DROGAS. 

 

Para considerarmos a realidade do tráfico de drogas no âmbito infantojuvenil 

é imprescindível fazermos uma análise no que tange a norma jurídica da Lei de 

drogas, Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006. 

Conforme previsão legal a Lei de drogas tem como um de suas finalidades, a 

qual é objeto de análise deste estudo, o tráfico de drogas. De acordo com o art. 1º 

da lei, um de seus objetivos consiste em estabelecer normas para repressão à 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e definir crimes. 

O título IV da lei regulamenta a “reprodução à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de drogas”. Ainda no mesmo capítulo, no art. 33 do capítulo II fica 

determinada as condutas compatíveis ai tráfico de drogas. 

 

Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar.38 

 

O tráfico de drogas se faz muito presente na realidade do Brasil. Segundo 

dados da INFOPEN em 2016 do total dos 622 mil detentos 28% dos detentos do 

país respondiam ou foram condenamos por crime de tráfico de drogas.39 

Lamentavelmente o crime de tráfico de drogas também tem números 

expressivos quanto aos menores de idade. A estatística feita pelo  Cadastro 

Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) do Conselho Nacional de 

                                                           
38BRASIL. Lei nº 11.343, 23 de agosto de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm> Acesso em: 15 jun. 2017. 
39GOVERNO FEDERAL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/radio/mj-divulga-novo-relatorio-sobre-populacao-carceraria-brasileira>. 
Acesso em: 08 jun. 2017. 
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http://www.justica.gov.br/radio/mj-divulga-novo-relatorio-sobre-populacao-carceraria-brasileira
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Justiça (CNJ) confirmou que o número de adolescente cumprindo medidas 

socioeducativas no Brasil por prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas 

dobrou do ano de 2015 para 2016, de 96 mil no ano de 2015 a quantidade passou 

para 192 mil adolescentes em todo o país. Com isso, o tráfico de droga é o ato 

infracional mais praticado entre os adolescentes.40 

Os dados levantados pelo CNACL deveriam ser um start para o início de uma 

luta eficaz contra o tráfico de drogas, bem como, ser um estimulo para que se 

busque analisar o porquê de tantos adolescentes se encontrarem envolvidos com o 

comércio ilegal de drogas, o que proporciona a entrada para o tráfico, e a partir 

desse levantamento buscar vias possíveis de recuperação dos que se encontram 

envolvidos com organizações criminosas, buscar prevenção e reeducação da 

juventude brasileira em relação à criminalização do tráfico de drogas 

 

3.2 A REALIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ENVOLVIDOS COM 

TRÁFICO.  

 

 Percebe-se facilmente o grande número de adolescentes envolvidos com o 

tráfico de drogas. As notícias em relação às associações criminosas sempre ocupam 

as capas dos mais importantes jornais e revistas e das principais mídias do país, 

principalmente quando envolvem crianças e adolescentes e, apesar disso, a 

situação dos menores de idade que trabalham para o tráfico de drogas em favelas 

ainda não chama suficientemente atenção do Estado e da sociedade. 

 Muitas vezes, quando o assunto tratado é sobre os “meninos do tráfico”, 

notícia que é fortemente presente nas mídias e nas rodas de conversa do cotidiano, 

o cenária o qual é montado traduz-se no medo e terror da sociedade.  

 A maior parte da sociedade sabe tão pouco ou nada sobre os personagens 

que constroem essa realidade, ou até mesmo quando sabem, limita-se em saber 

apenas o que é veiculado pela mídia, ouvindo exclusivamente as vozes de jornais e 

revistas, quando na verdade a obrigação é que, coletivamente, governo e sociedade 

conheçam a questão “tráfico e adolescência”. 

                                                           
40 FARIELLO, Luiza. Tráfico de drogas é o crime mais cometido por menores infratores. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84034-trafico-de-drogas-e-o-crime-mais-cometido-pelos-
menores-infratores>. Acesso em: 08 jun. 2017. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84034-trafico-de-drogas-e-o-crime-mais-cometido-pelos-menores-infratores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84034-trafico-de-drogas-e-o-crime-mais-cometido-pelos-menores-infratores
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 Analisar os caminhos que levam a infância e a juventude ao tráfico de drogas 

é o principal caminha para prevenção e ressocialização, construindo assim um novo 

olhar sobre a questão. 

 

 A escritora e psicóloga Andrea Rodriguez, durante seu trabalho atuando no 

programa “Rotas de Fuga”41 executado pelo Observatório de Favelas42,relatou em 

seu livro “Labirintos do Tráfico”, o espetacular trabalho de análise da vida de 

crianças, adolescentes e jovens que relatam como foi o caminho até a entrada 

comércio ilegal de entorpecentes.  

 Com o trabalho de realizado pela autora podemos enxergar que os caminhos 

até o tráfico vão muito 

 “além da questão econômica e da real possibilidade de consumo, 
existem fatores ligados ao alcance de uma nova visibilidade, capaz 
de proporcionar elevada auto-estima e a tão sonhada atração do 
sexo oposto. Em paralelo com problemas vividos no âmbito familiar, 
bem como a insatisfação com a escola, são minimizados a partir da 
sensação de pertencimento a um grupo que num primeiro momento 
acolhe e torna-se referência resultando na construção de um olhar 
glamourizado sobre o tráfico.”43 

 

3.2.1 Motivações e os fatores de risco para a formação de um adolescente em 

conflito com a lei de tráfico. 

 

 Para quem não reside em espaços dominados por facções criminosas do 

tráfico de drogas, pode ser difícil mensurar o quanto e de que forma essas facções 

podem influenciar na vida de crianças e adolescentes e na construção de ideias e 

valores. 

 O desejo de consumir é um importante fator que leva crianças e adolescentes 

para o caminho do tráfico. Esse comportamento é um reflexo da sociedade 

                                                           
41 “Rotas de Fuga” foi um programa desenvolvido pelo Observatório de Favelas entre 2004 e 2007, 
voltado para a elaboração, implementação, sistematização e proposição de metodologias de 
enfrentamento e de criação de alternativas ao ingresso e à participação de crianças, adolescentes e 
jovens em ilícitas, em particular o tráfico de drogas no varejo. 
42 Fundado em 2001, o Observatório de Favelas é uma organização social de pesquisa, consultoria e 
ação pública, integrada por pesquisadores, docentes e estudantes de diferentes instituições 
acadêmicas e organizações comunitárias. A organização dedica-se à produção do conhecimento e de 
proposições políticas sobre o fenômeno das favelas e outros espaços de conhecimento e de 
proposições políticas sobre o fenômeno das favelas e outros espaços populares no campo dos 
direitos civis, sociais, econômicos, culturais, políticos e ambientais. 
43 RODRIGUEZ, Andrea. Labirinto do tráfico: vidas, práticas e intervenções: em busca de saídas 
possíveis. 1ª ed.Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. 
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contemporânea, em que a visão consumista e a obrigação de adquirir sempre mais 

é predominante, e consequentimente o consumo dá àqueles que possuem o poder 

de consumo status social, econômico ou cultural. 

 Atualmente o consumo está enraizado na sociedade e iminente aos meios 

sociais, no entanto, essa cultura do consumismo encontra diversas barreiras 

econômicas.Nesse momento, aqueles que se encontram em uma posição de 

hipossuficiência financeira, buscam atingir o poder de consumo, satisfazer seus 

desejos e vontades através dos caminhos presentes em sua realidade, e por muitas 

vezes o tráfico de drogas é uma oportunidade sedutora. 

 Há um desejo de aquisição que se sobrepõe a educação de consumo, e 

somado a isso a máquina publicitária tem exercido um papel fundamental na 

ampliação do desejo de consumo. Cada vez mais cedo crianças e adolescentes 

querem exercer esse poder e vão em busca do status fornecido por esse ele.  

 Conforme elucidado por DOWDNEY  

 

“O número de televisões nas favelas aumentou desde os anos 70, 
ajudando a facilitar uma aspiração crescente por bens materiais 
entre os pobres. Crianças e adolescentes das favelas têm muita 
consciência das metas de consumo da sociedade mas, tendo pais 
pobres e poucas possibilidades de emprego, têm poucos meios de 
concretizar essas metas. O tráfico propicia um meio acessível de 
chegar a esse fim. A importância crescente que as crianças e 
adolescentes das favelas dão à compra de bens de consumo é 
suficiente para que muitos achem que vale a pena arriscar sua vida 
ou matar para satisfazer seus desejos.”44 

  

 
 No tráfico de drogas a alta lucratividade e pode oferecer à seus integrantes 

que, quase imediatamente ao entrarem para o tráfico, tenham uma resposta rápida 

em para seus anseios em relação ao poder de compra, ou seja, ao trabalhar para as 

facções criminosas de tráfico de drogas, rapidamente se tem um resposta financeira 

o que “acaba redefinindo o senso de pertencimento, identidade e integração a 

sociedade”. 45 

 O que os traficantes usam e compram torna-se referencia dentro dos locais 

dominados por facções. Dessa forma, o poder de consumo dos traficantes é uma 

                                                           
44 DOWDNEY, Luke. Crianças do tráfico: um estudo de casos de crianças em violência armada 
organizada no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003. 
45 RODRIGUEZ, Andréa. op. cit. p. 19. 
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das formas de aliciar o público infantojuvenil para se tornaram mais um dos soldados 

do tráfico. 

 “Quando eu ia comprar bermuda pra eles [traficantes], eles 
mandavam comprar duas, uma era pra mim, claro, a minha era 
sempre um pouco mais barata; quando eu ia comprar tênis  era 
uma pra mim e outro pra ele, ou então ele me dava aquele que ele 
não ia usar mais. Pra você ter idéia, eu cheguei a ter em casa, 
numa época, 16 pares de tênis, e nenhum meu pai comprou pra 
mim. Todos eu ganhei deles.”46 (Depoimento de Marcinho, ex-
endolador) 

 
  

 Ressalta-se que sem sempre o desejo ter por roupas, sapatos e artigos de 

marca que é gerado pela cultura de consumo é capaz de levar ao envolvimento com 

o tráfico de drogas. “Eu enchia minha casa, tinha biscoito, danoninho, o que me 

desse vontade de comer ia ter” afirma Vanessa, ex integrante do tráfico que 

participou da trabalho da autora e psicóloga Andrea Rodriguez.O depoimento 

comprova que o pode ser por coisa simples, mas que não fazem parte do cotidiano 

de quem tem uma realidade de hipossuficiência econômica como. 

 O consumo é um dos melhores ganhos proporcionados pelo tráfico e revela 

como a disparidade econômica pode influenciar dentro de um contexto social onde o 

tráfico pode ser sempre uma porta aberta que é enxergada com naturalidade por 

quem nasceu, cresceu e vive em regiões dominadas pelas facções do tráfico e, 

assim, o início no o tráfico de drogas passa a ser uma saída viável para suprir uma 

sensação de invisibilidade.  

 A invisibilidade ocasionada pela discrepância socioeconômica é falsamente 

“desconstruídas” em ambientes de facções criminosas, onde seus integrantes usam 

tênis, bonés, relógios, roupas, marcas e afins que os colocam em pé de igualdade 

na relação de consumo com quem tem elevado poder aquisitivo. É evidente que o 

poder de consumo, nesse caso, é fruto de algo ilícito, no entanto, o que ocorre é a 

relativização da ilegalidade, tendo em vista que o desejo consumir se sobrepõe a 

outros. O que surge no lugar, é uma imagem de poder dentro das áreas de 

dominação. 

Desde meados dos anos 80, desenvolveu-se uma subcultura jovem nas 
comunidades faveladas que promove e glorifica os traficantes como ídolos 
que desafiam a polícia tão temida, que se recusam a sofrer a pobreza 

                                                           
46 Depoimento de Marcinho, um ex- endolador do tráfico de drogas do Morro do Andaraí – Rio de 
Janeiro. Entrou no tráfico com 13 anos ficando até os 17 anos de idade.  Apud RODRIGUEZ, Andréa. 
op. cit.p. 27. 
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comum aos demais moradores. Essa subcultura e o maior domínio dos 
traficantes na comunidade – como detentores de poder e de status – 
serviram para aumentar ainda mais o interesse e a participação dos jovens 
no tráfico. DOWDNEY 

 

´ Envolta do poder exercido pelo tráfico de drogas é construído um heroísmo 

onde os traficantes passam a ser visto como representações de força e poder. 

Muitas crianças e adolescentes já nascem vivenciando esse tipo de ambiente e por 

muitas vezes não são educados, tampouco, em sua maioria fazem por conta própria 

uma análise crítica da situação cotidiana em que vivem. Sem esse dois vetores, 

educação e análise crítica, ou seja, sem que as crianças e adolescentes sejam 

educados ou por contra própria questionem seu ambiente social, é construída uma 

idéia do traficante como uma figura que pode tudo.  

 Dentro do mundo das facções é comum que eles exaltem a maneira peculiar 

de viver, a exibição do luxo e os feitos criminosos por meio de músicas que circulam 

e tocam livremente dentro das comunidades A música também é um meio pelo qual 

os traficantes passam a homenagear aqueles integrantes que já morreram ou se 

encontram presos, que então passam a ser considerados ícones. Esse fato só 

engrandece a questão do heroísmo. 

“Morrer pra mim era uma passagem pra um lugar onde eu ia ter a 
liberdade que eu não tinha, onde teria um montão de gente que eu 
considerava, eu ia virar musica em baile funk, ia ser inesquecível, 
por que eu morri defendendo a favela. É como diz uma música do 
baile funk: morrer pra gente é honra, morrer em missão, morrer em 
guerra”47 
 
 

 Sendo assim, não é raro que desde cedo os moradores de comunidades e 

locais dominados pelo tráfico passem a expressar claramente sua fidelidade pela 

facção local, até quando não se tem de fato um envolvimento com o tráfico. 

 

“Pra quem mora no morro, ser bandido é ser herói. Quem nasce na 
comunidade, já nasce sabendo disso. Se você subir numa favela do 
Rio de Janeiro hoje em dia, e perguntar para uma criança de 5 anos 
o que ela que ser quando crescer, ela vai te falar: “eu quero ser 
bandido”.48 

 

                                                           
47 Depoimento de Ronaldo, Ex-olheiro e braço direito do gerente do tráfico de drogas do Morro de 
Santo Cristo - Rio de Janeiro. Entrou no tráfico de drogas aos 14 ficando até os 17 anos. Apud 
RODRIGUEZ, Andréa. op. cit. p. 76. 
48 Idem. p. 118. 
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 Tal relato é concretizado com em situações como a vivida pela Policia Militar 

do Rio de Janeiro, que no mês de abril de 2017, recebeu através de uma denuncia 

anônima a informação de que havia meliantes armados de fuzis dentro da mata na 

comunidade do Gardênia localizada na Zona Oeste da cidade.49 

 Ao apurar a denuncia do ocorrido, os policiais responsáveis pela diligência 

encontraram um grupo de 5 moradores da comunidade, sendo crianças e adolescentes, 

entre 10 e 13 anos, brincando com armas e drogas de mentira, simulando uma boca de 

fumo. De acordo com a reportagem publicada pelo Jornal O Globo, os policiais 

relataram que no local haviam imitações de armas confeccionadas de madeira 

imitando um fuzil. Haviam materiais acondicionados em sacos plásticos simulando 

as drogas vendidas nas bocas de fumo, onde a cocaína era representada pelo leite 

em pó e o achocolatado em pó representando a maconha. No local também foram 

encontrados um caderno de contabilidade, simulando as vendas de drogas e o 

dinheiro era representado por notas de brinquedo. 

 O poder bélico das facções de acarreta uma visão de poder dentro do tráfico, 

ter a posse de uma arma é percebido como um ganho que suscita o status de poder 

e respeito nas regiões dominadas por facções criminosas, por conseguinte, os 

jovens que integram tais facções passam a ser objetos de olhares e respeito, 

fazendo com que os mesmos se sintam poderosos.  

 Por conta da força e do poder obtidos pelo tráfico, reproduz-se o que 

antropóloga Alba Zaluar denominou de “ethos guerreiro” que faz menção à cultura 

viril do mundo do crime. Os jovens que iniciam no tráfico de drogas passam por um 

momento da vida em que sexualidade está em alta e buscam a expressão de seu 

corpo e a virilidade, assim, passam a sofrer influência das qualidades de guerreiros 

atribuídas aos traficantes. 

 Nesse contexto, o uso da força física e o armamento utilizado pelos 

traficantes, representariam para alguns adolescentes um tipo símbolo de virilidade e 

masculinidade. “Quer ganhar uma mulher, põe um fuzil no pescoço.”50 

 Em diversos sentidos o tráfico de drogas pode interferir na vida dos que são 

próximos a essa realidade. Por conseqüência da discriminação socioeconômica os 

                                                           
49 HENRINGER, Carolina. Meninos usavam réplicas de armas e simulavam contabilidade do tráfico. 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/ha-um-glamour-em-torno-do-bandido-diz-antropologo-
sobre-criancas-brincando-de-ser-traficantes-1-21269785> Acesso em: 09 jun. 2017. 
50 ATHAYDE, Celso; BILL, Mv; Soares, Luiz Eduardo. Cabeça de porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2005. p. 224. 

https://oglobo.globo.com/rio/ha-um-glamour-em-torno-do-bandido-diz-antropologo-sobre-criancas-brincando-de-ser-traficantes-1-21269785
https://oglobo.globo.com/rio/ha-um-glamour-em-torno-do-bandido-diz-antropologo-sobre-criancas-brincando-de-ser-traficantes-1-21269785
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moradores das comunidades e áreas de traficância acabam socializando-se apenas 

entre si, ou seja, o ciclo social é curto e na maioria das vezes se restringe apenas a 

própria comunidade. Em consequência desse um pequeno clico social e que se 

encontra vulnerável em relação às influências do tráfico, a busca por novas 

referencias sociais e culturais acaba sendo limitada, o que torna mais forte a ação 

do tráfico de drogas na vida de crianças e adolescentes os quais estão em fase de 

peculiar de desenvolvimento. 

 A partir da dificuldade de socializar com outros meios o tráfico de drogas 

passa a ser o que representaria um “agencia de socialização.”51 Fazer parte de um 

grupo social é importante para quem está em uma fase de desenvolvimento que 

exige a convivência em uma meio social. Buscar referências em amigos pode ser um 

passo de entrada para o tráfico, o que tem um peso significativo quando o clico de 

amizade se restringe ao mesmo contexto.  

 Restringir a mobilidade social impõe limites na visão do mundo fora do tráfico, 

bem como, nas interações e trocas sociais fora nesse âmbito. Sem interagir com 

diferentes grupos da sociedade e sem a interferência de novos contextos não há 

como agregar novas representações, valores, práticas, costumes na vida daqueles 

que não vivem nada além da territorialidade exercida pelas facções. 

 O tráfico tem como um de seus objetivos a conquista por territórios, assim 

como ocorre com as homenagens aos integrantes mortos os presos, as musicas das 

facções criminosas costumam fazer alusão as territórios que conquistados e 

comandados. “As maiorias das letras gravita em torno da questão da territorialidade, 

sendo os conflitos, as normas e afirmações de identidade da facção as que 

claramente configuram a dimensão da luta e preservação do território.”52 

 Consequentimente a essas conquista de território o trafico amplia sua atuação 

e dominação como, por exemplo, com a prática de “cobrança de taxas de segurança 

local, o aluguel de casas, ágio sobre venda de gás, o controle do transporte 

alternativo e de serviços ilegais de televisão a cabo”53, ao ampliar a exploração 

sobre o ilícito as facções e o traficante ganham mais poder e respeito nos locais de 

domínio. 

                                                           
51 ZALUAR, Alba. Integração inversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGC, 
2004.  
52RODRIGUEZ, Andréa. op. cit. p. 75. 
53 Idem. p. 76. 
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 Praticamente todos os territórios dominados por facções criminosas que 

praticam tráfico de drogas, estão submetidos a uma situação socioeconômica 

desfavorecida. A dificuldade econômica e a discriminação social, somados aos 

problemas pessoais, os quais qualquer cidadão está sujeito, podem ter reflexões 

que ocasionem a desestruturação familiar. 

 Na ausência de uma família estrutura ou na ausência de um dos pais, a falta 

de limites e a maior liberdade para fazer o que se queira também contribui para o 

processo de entrada do tráfico de drogas. 

 

“Eu não tinha pretensão de ser traficante... Por mais que tenha 
vivido a separação dos meus pais, e que isso tenha sido um pouco 
traumático pra mim, porque meu pai se desligou de mim e da minha 
irmã, e a falta dessa presença paterna tirou um pouco o norte da 
minha vida e eu passei a me amparar em outras pessoas... Eu tinha 
mais prazer em estar com meus amigos, na rua, do que estar em 
casa... E foi aí que esse envolvimento começou... E eu tinha uma 
liberdade que era muita coisa pra minha idade, eu ia para os bailes 
e só voltava pra casa no outro dia de manhã, não tinha repreensão, 
nunca ninguém falou nada. Então eu acho que esse envolvimento 
se deu pela facilidade que tinha de fazer sem repressão.”54 

  
 
Conforme relado por Dowdney:  
 
 

“As mudanças na cultura da favela em relação à perda dos valores 
familiares e morais e o aumento no número de mães chefes de 
família desde a época pré-facções foram citados por moradores  
como fatores essenciais do envolvimento crescente de crianças e 
adolescentes com empregos nas facções do tráfico.”55 
 

   

 Não se pode fechar os olhos para casos em que a desestrutura familiar é 

relevante pra o início no tráfico, no entanto, tal fato não constrói a ideia de por conta 

de problemas estruturais os familiares de crianças adolescente que se envolveram 

com o facções criminosas  compactuaram com o ocorrido. Não pode haver é a 

exacerbada culpabilização da família pelo ingresso do filho no crime com 

fundamento na questão da falta de estrutura familiar. Em contrapartida, não se pode 

isentar as famílias de sua obrigação perante a proteção integral de crianças e 

adolescentes. 

                                                           
54 Depoimento de Chocolate, ex-gerente geral do Morro da Mangueira – Rio Janeiro. Apud 
RODRIGUEZ, Andréa. op. cit.p. 59. 
55 DOWDNEY, Luke. op. cit., p. 102. 
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 Importante salientar que separações e divórcios não são as únicas 

complicações existentes no seio familiar. Muitos outros problemas atingem as 

famílias brasileiras como, violência domesticas, problemas com álcool e até mesmo 

com drogas ilícitas que também podem interferir, nem sempre para um lado positivo, 

nas decisões de crianças e adolescentes.   

 O tráfico de drogas ao aliciar crianças e adolescente tem papel fundamental 

no afastamento escolar. Não se trata apenas da falta de interesse em relação à 

escola, o olhar sobre essa questão deve ir além do desinteresse e levar em 

consideração a vulnerabilidade socioeconômica, a qual está submetida às famílias 

residentes de locais onde predominam o poder das facções criminosas. Por esse 

motivo, muitos dos filhos dessas famílias buscam desde sedo um trabalho, a fim de 

terem sua própria renda e satisfazerem seus desejos econômicos ou mesmo com o 

intuito de complementar a renda familiar. 

 Sendo assim, muitos alunos que vivem nesse contexto, acabam priorizando 

qualquer atividade remunerada à permanência na escola. Um projeto educacional, 

levando em consideração a todas as etapas, ensino infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e talvez ensino superior, leva anos para produzir um resultado 

econômico, o que por muitas vezes é uma necessidade imediata para quem vive em 

uma conjuntura de hipossuficiência econômica. 

 A partir da necessidade de desejar um retorno econômico muitas crianças e 

adolescentes não enxergam um investimento econômico na escola, e o tráfico acaba 

sendo uma porta aberta com um feedback  econômico a curto prazo.  

 

“A gente tem um cultura consumista. É isso que as crianças crescem 
aprendendo. Então, se ela não consegue ter isso em casa, com a 
família, vai buscar, na rua, e o tráfico sempre vai ser uma porta aberta... 
ela não tem estímulo à escola, a escola deixa de ser interessante, uma 
vez que ela vê a atividade remunerada como uma coisa mais importante, 
por que é onde ela vai conseguir as coisas que precisa de imediato.” 56 
 

  

Dados da pesquisa “Caminhada de crianças, adolescentes e jovens nas redes do 

tráfico de drogas no varejo no Rio de Janeiro” realizada pelo projeto Observatório 

das Favelas, constataram que dos 230 entrevistados, 46% deixam o ambiente 

                                                           
56Depoimento de Marcinho, um ex- endolador do tráfico de drogas do Morro do Andaraí – Rio de 
Janeiro. Entrou no tráfico com 13 anos ficando até os 17 anos de idade.  Apud RODRIGUEZ, Andréa. 
op. cit. 
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escolar entre 11 e 14 anos, tal dado foi relacionado com a idade em que 60% destes 

entraram para o tráfico de drogas.  

“Eu já não estava gostando, tava de saco cheio, mas eu ainda 
estudava quando comecei a me envolver [no tráfico]. Mas aí, já 
abandonei logo, eu via que aquilo ali não era mais pra mim, eu 
não gostava mesmo. Era o que eu achava naquele momento, não 
fazia sentido continuar estudando.”57 

 
 

3.2.2 A não criminalização da pobreza. 

 

 Os fatores elucidados que interferem no processo de entrada de crianças e 

adolescentes no tráfico de drogas é o resultado de um conjunto de vulnerabilidades 

que passa pelo desejo de consumo, desejo de poder, obtenção de status, desejo de 

ser respeitado, a visibilidade e busca pelo reconhecimento, se tornar um atrativo e 

ser reconhecido dentro de um grupo social, fuga de problemas familiares e 

independência financeira frente ao desinteresse em relação a escola. 

 Analisar e entender o que leva à entrada para o mundo das facções 

criminosas que dominam o comércio ilícito de drogas implica no reconhecimento dos 

efeitos perversos de um sistema socioeconômico extremamente desigual e 

excludente presente na sociedade.  

 Ressalta-se que não se pode cair em uma análise simplista e superficial ao 

ponto de perceber crianças e adolescentes que são alvo da questão do tráfico como 

potenciais criminosos, ou, em contrapartida apenas como vítimas do sistema. No 

mesmo sentido, não se pode fazer uma imediata correlação entre carências 

financeiras e a entrada para tráfico. É imprescindível relativizar os fatores sob o risco 

de cometer um falto determinismo, que ocasionaria a criminalização da pobreza. 

 A escolha de entrada para o tráfico é demasiadamente complexa, e 

obviamente não se limita somente às questões estruturais e socioeconômicas. Não 

se pode tirar um entendimento de causa e consequência, pois tal visão criminaliza a 

pobreza. A questão a ser enxergada é a vulnerabilidade de quem vive diante de todo 

o contexto analisado. As estruturas que compõem o contexto social e econômico 

contribuem e estabelecem limites que podem influenciar na tomada de decisão 

quando se encontra o tráfico de portas abertas, tendo em vista que apesar de ser a 

única saída, sem dúvida se apresenta como uma maneira sedutora e viável. 

                                                           
57 Depoimento de Vanessa, ex-soldado do tráfico de drogas da Favela da Maré. Entrou para o tráfico 
de drogas aos 15 ficando até os 23 anos. Apud RODRIGUEZ, Andréa. op. cit. 
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4. APLICABILIDADEDO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: LEI x 

REALIDADE. 

 

 Perto de completar 20 anos de existência do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, se faz necessária a analise de como o ECA vem sendo usado, 

principalmente quando se observa os pontos que foram elucidados no capítulo 

anterior, ou seja, diante da realidade e da vulnerabilidade em que vivem as crianças 

e adolescentes do Brasil no que tange ao tráfico de drogas. 

 Em se tratando dos preceitos do Estatuto e as garantias constitucionais que 

fundamentais à Doutrina Jurídica da Proteção Integral, observa-se uma 

peculiaridade entre lei e realidade. Apesar de o Estatuto ser uma doutrina evoluída e 

considerada como modelo na América Latina, encontra-se um descompasso não 

nos seus preceitos em si, mas na implementação e interpretação desses dos 

mesmos. 

 A realidade vivida por muitas crianças e adolescentes é um resultado da falta 

de correspondência entre as regras do ECA e a realidade. As garantias conferidas à 

essa classe, quando não são efetivadas geram danos nas construção de cidadania 

desse grupo, danos os quais muitas vezes podem se tornarem irreversíveis. 

 Mesmo possuindo uma legislação de primeira qualidade voltada à proteção 

da classe infantojuvenil, o Brasil não consegue efetivar a aplicabilidade adequada. A 

princípio a intenção do ECA era conferir garantias e direitos para as crianças e os 

adolescentes, principalmente quando estes se encontram em risco, e conferir-lhes 

medidas socioeducativas quando da necessidade, sem tirar o foco de seu caráter 

pedagógico e protetivo.  

 A partir dessa conjuntura é possível concluir que a falha não advém da norma 

legal, mas sim do despreparo em obedecê-la. 

 

4.1 TRÊS PILARES: ESTADO, FAMÍLIA E SOCIEDADE. 

 

 Para construção da cidadania infantojuvenil é de fundamental importância 

uma atuação triangular, englobando Estado, família e a sociedade. Ficando 

estabelecida uma relação de direitos e deveres entre os três agentes citados.  

 Trata-se de uma obrigação de responsabilidade solidária, a qual deve ser 

assumida de forma integral, pois todo benefício legal a ser colhido depende do 

respeito à lei e ao Estatuto.  
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 Assumindo de forma adequada suas responsabilidades os coobrigados 

estarão fornecendo àqueles de direito todo o necessário para um pleno 

desenvolvimento psico-social. 

 

4.1.1 O papel do Estado em sua atuação contra o tráfico de drogas. 

 

 Em obediência a ordem constitucional e a previsão legal estabelecida no 

ECA,a proteção dos direitos da infância e juventude devem ser prioridade entre os 

planos e projetos dos governantes, que também devem dar assistência primária às 

crianças e adolescente em virtude da necessidade de cuidados especiais, uma vez 

que se encontram em fase peculiar de desenvolvimento. 

 Na busca de garantir os direitos fundamentais da classe infantojuvenil, o 

Estado deve, e com urgência, implementar uma dura e efetiva luta contra o tráfico de 

drogas, não só por ser um problema que assola todo o país, mas também e 

principalmente por ser um questão de preservação dos direitos de crianças e 

adolescentes que são obrigadas a já nascerem dentro dessa realidade. 

 O combate efetivo ao tráfico de drogas vai além do combate à venda de 

drogas no varejo, do policiamento das cidades, da instalação e Unidades de Polícia 

Pacificadora, como no caso do Estado do Rio de Janeiro. 

 Atualmente é sabido que o tráfico de drogas é muito mais amplo do que do as 

“bocas de fumo” das comunidades dominas por facções do tráfico, pois seu ponto 

inicial muitas vezes são os grandes traficantes internacionais. A força conquistada 

pelo tráfico de drogas dentro das cidades brasileiras demonstra que o Brasil ainda 

não tem a capacidade necessária para conter o fluxo do tráfico ilegal através de 

suas fronteiras, é o dado apontado pelo INCSR (The International Narcotics Control 

Strategy Report).58 

 Apenas se aproximando da erradicação do tráfico de drogas é possível que 

crianças e adolescentes não vejam mais este como uma porta aberta ou um 

caminho a ser seguidos, e reduzir o quantitativo de 192 mil adolescentes estão 

cumprindo medidas socioeducativas pela prática de ato infracional análogo ao tráfico 

de drogas. 

                                                           
58  BORGES, Beatriz. Brasil, a principal rota de tráfico de cocaína na América Latina. Disponível em: < 
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/21/politica/1411333264_428018.html>. Acesso em: 10 jun. 
2017. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/21/politica/1411333264_428018.html
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 Sem que o Estado utilize todas suas forças para combater o tráfico de forma 

eficaz, será em vão apreender, ensinar, reeducar e buscar a ressocialização de 

adolescentes dentro e fora das instituições socioeducativas.  

 Apenas sem o tráfico de drogas é possível desconstruir toda a subcultura 

construída pelas facções, enquanto os adolescentes voltam a coabitar com o tráfico 

de drogas em sua realidade e tantos outros menores de idade se encontram vivendo 

esse tipo de realidade, onde já se nasce convivendo com o tráfico de drogas, 

bandidos, armas, boca de fumos e a livre prática do trafico de drogas, enquanto o 

tráfico for maior que a luta, crianças e adolescente continuaram a ser aliciadas por 

facções criminosas. 

 

4.1.2 Poder Judiciário e o Adolescente em conflito com a Lei: A Observância 

Das Garantias Fundamentais. 

 

 O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado, o qual é atribuído a 

função judiciária, ou seja, a administração da justiça na sociedade é seu papel 

fundamental por meio das normas previstas em lei e na Constituição. É também 

função do judiciário promover a garantia dos direitos fundamentais inerentes as 

crianças e adolescentes, principalmente quando se tratar das garantias e os 

princípios norteadores da aplicação e execução das medidas socioeducativas. 

 Consoante ao determinado pelo ECA, nenhum adolescente será privado ou 

terá sua liberdade restrita sem o devido processo legal, e as medidas 

socioeducativas deverão ser aplicadas somente pela autoridade competente.  

 Incumbe ao Poder Judiciário à aplicação das medidas socioeducativas, sob o 

crivo do contraditório de da ampla defesa. O Estatuto ressalva ainda que ao ser 

aplicada a medida socioeducativa deva ser levado em consideração a gravidade do 

ato infracional e a possibilidade de cumprimento da medida. 

 Muitas vezes a enxurrada de problemas sociais que o Estado não consegue 

dar conta, ocasiona a prática de atos infracionais que consequentimente batem às 

portas do Judiciário. Por essa razão, o magistrado colocando-se diante de tantos 

problemas sociais não deve se posicionar de forma inerte, mas sim deve atuar 

zelando pela concretização da garantia dos direitos da criança e do adolescente, 

pois, este é o comando da Doutrina Jurídica da Proteção Integral.  
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Atualmente o juiz está sendo levado a enfrentar tanto os problemas 
oriundos da desigualdade econômica quanto os do relacionamento 
com crianças. Todavia, o seu trabalho não se limita à administração 
dos problemas sociais: a inclusão dos direitos sociais e 
fundamentais concedeu ao juiz uma postura ativa. De administrador 
ele tem se transformado em ator político passando a agir 
reflexivamente, com base na interpretação da norma jurídica. Por 
este motivo, do juiz da infância está sendo cobrado o desempenho 
de novos papéis; ele se aproxima mais das ciências sociais, da 
pedagogia, da psicologia e dos serviços de assistência a fim de 
subsidiar suas decisões. As novas competências atribuídas à 
função exigem do juiz a renúncia ao isolamento, a recusa à posição 
de neutralidade, de forma a assumir a sua participação no processo 
democrático. A contenção da demanda nos juizados depende 
também da capacidade de a Justiça reforçar as instituições sociais 
responsáveis pela integração da criança e do adolescente.59 

 

 No caminho da Doutrina da Proteção Integral, o Poder Judiciário deve estar 

sempre a favor das garantias estabelecidas no ECA, na CF/88 e demais legislações 

pátrias ou internacionais. Sendo assim, ao adolescente que cometeu ato infracional 

deve ser aplicada a media socioeducativa adequada à infração cometida, pelo 

contrario, estaria o mesmo sofrendo restrição dos seus direitos tidos como 

fundamentais, especialmente pelo fato de em se tratando de medida privativa ou 

restritiva de liberdade, os adolescentes ficarem acautelados em unidades que não 

asseguram os direitos mínimos de sua categoria. 

 Fato é que de acordo a súmula 492 do STJ: “O ato infracional análogo ao 

tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida 

socioeducativa de internação do adolescente”. Ainda assim, conforme julgados 

abaixo a aplicação de internação vem sendo determinada a adolescente pela prática 

de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.60 

 
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE 
TRÁFICO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 492 DO STJ. FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. ORDEM 
CONCEDIDA. 1. A medida socioeducativa de internação somente 
pode ser aplicada quando caracterizada uma das hipóteses previstas 
no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente e caso não haja 
outra medida mais adequada e menos onerosa à liberdade do 
adolescente. 2. A gravidade concreta do ato infracional análogo ao 

                                                           
59 SIERRA, Vânia Morales. A judicialização da infância: o processo de implantação e execução do 
Estatuto da Criança e do Adolescente nas cidades do Rio de Janeiro,2004. p. 28. Disponível em: 
<www.iuperj.br/biblioteca/teses/vania%20morales%20tese.pdf>. Acesso em 10 jun. 2017. 
60 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Disponível em: < 
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287> Acesso em: 10 jun. 
2017. 

http://www.iuperj.br/biblioteca/teses/vania%20morales%20tese.pdf
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crime de tráfico de drogas, por si só, não pode ensejar a imposição 
de internação ao paciente, com fulcro no art. 122, I, do ECA. Súmula 
n. 492 do STJ. 3. Não há registro de reiteração no cometimento de 
outras infrações graves (art. 122, II, do ECA) ou de descumprimento 
reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta (art. 122, 
III, do ECA). 4. Considerando a natureza e a quantidade da droga 
apreendida (369 "eppendorfs" de cocaína), bem como o fato de o 
paciente ostentar registro de prática infracional anterior análogo ao 
delito de desacato, deverá ser fixada a medida mais adequada para 
manter o jovem afastado da situação de risco social em que se 
encontra. 5. Habeas corpus concedido, para, confirmada a liminar, 
aplicar ao paciente a medida socioeducativa de semiliberdade.61 
 
 
HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO 
TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ARTIGOS 
108 E 122 DA LEI N. 8.069/1990. HIPÓTESES TAXATIVAS. 
ENUNCIADO N. 492 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por 
analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal 
Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus 
impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, 
excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar 
flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 2. Aplica-se 
à internação provisória o disposto nos arts. 108 e 122 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que autorizam a imposição da medida 
socioeducativa de internação desde que fundamentada, haja indícios 
de autoria e materialidade, bem como quando o ato infracional for 
praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração 
no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento 
reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Na 
hipótese, constata-se a insuficiência de fundamentação da decisão 
que impôs a medida de internação, com base apenas na ilegalidade 
do ato infracional, praticado sem violência ou grave ameaça, ao 
menor que, pelo que consta nos autos, não se encontra em situação 
que se subsuma a nenhuma das hipóteses previstas no art. 122 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-se à espécie a 
Súmula n. 492/STJ. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
concedida de ofício, para, ratificando a liminar, afastar a imposição 
de medida socioeducativa de internação, determinando que outra 
seja fixada pelo Juízo de primeiro grau, como entender de direito.62 

  

                                                           
61STJ - HC: 371891 SP 2016/0246914-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de 
Julgamento: 16/02/2017, T6 - SEXTA TURMA. Data de Publicação: 02/03/2017 Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/>. Acesso em: 10 jun. 2017.  
62 STJ - HC: 324157 SP 2015/0116021-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 
Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: 01/08/2016). Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/>. Acesso em: 10 jun. 2017.  
 

https://www.jusbrasil.com.br/
https://www.jusbrasil.com.br/
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 De acordo com o levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, 30% dos adolescentes que se encontram cumprindo medida 

socioeducativa de internação provisória não se enquadram nos requisitos para 

aplicação adequada da medida em questão. Durando a pesquisa realizada pelo 

órgão da DPERJ, foram analisados 220 casos de adolescentes apreendidos, dos 

quais 101 receberam aplicação da medida de internação e 30% destes referiam-se à 

prática de ato infracional cuja medida socioeducativa a ser aplicada, segundo a 

legislação, é o meio aberto e 10% dos casos correspondiam a ato infracional 

análogo ao trafico ou associação ao tráfico de drogas.63 

 Obviamente que o adolescente infrator não passará despercebido aos olhos 

do judiciário, mas é imprescindível que o Poder Judiciário diante de sua tamanha 

importância na sociedade, ao aplicar as medidas socioeducativas leve estritamente 

em consideração o verdadeiro objetivo destas, cujo não possui caráter meramente 

retributivo.  

 A medida socioeducativa, de fato responsabiliza o adolescente que infringiu a 

norma legal, sendo aplicada independentemente de sua vontade, logo, é uma 

resposta sancionatória do Estado, porem não é apenas este seu objetivo. A medida 

socioeducativa tem como principal meta o caráter educativo e pedagógico, o qual 

possa proporcionar ao adolescente a sua reintegração e ressocialização ao meio 

comum, com a intenção de que o mesmo não cometa novos atos contra a lei.  

 Quando bem aplicada e executada, a MSE é fundamental para evitar a 

reincidência do adolescente, por esse motivo ela não pode ser enxergava de 

maneira apenas acauteladora e imediatista para solucionar um problema. Sendo 

aplicada com um caráter meramente acautelador, além de ofender direitos inerentes 

à classe, tal escolha ocasiona a superlotação das instituições socioeducativas, como 

é o caso do Educandário Santo Expedito. 

 A unidade socioeducativa supracitada foi criada para receber um número de 

216 adolescentes, comporta atualmente 524 adolescentes. O diretor da instituição 

encaminhou à Defensoria Pública relatório informando das péssimas condições em 

que se encontra o local. De acordo com DPERJ, essa realidade assola todas as 

                                                           
63 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 16 de outubro de 2017. Disponível 
em: <http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/3261-Dado-mostra-que-30-das-internacoes-de-
adolescentes-nao-obedece-lei> Acesso em: 10 jun. 2017. 

http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/3261-Dado-mostra-que-30-das-internacoes-de-adolescentes-nao-obedece-lei
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/3261-Dado-mostra-que-30-das-internacoes-de-adolescentes-nao-obedece-lei
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unidades do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no entanto, 

o Educandário Santo Expedito se encontra uma situação insustentável.64 

 

“Esse quadro de superlotação, na verdade, ele é observado em 
todas as unidades do Degase, mas no Educandário Santo Expedito 
a situação está insustentável” (...) “O adolescente certamente sai 
dessas unidades e dessa unidade especialmente pior do que ele 
entrou” 65 
 

 

 Atenta-se que, a aplicação e execução das medidas socioeducativas exigem 

o cumprimento de garantias em prol da cidadania dos adolescentes, a qual precede 

a obediência dos comandos legais. Além da consequência de super lotação, muitas 

outras podem ser ocasionadas em virtude da aplicação de medidas socioeducativas 

descabidas. 

 Analisando o levantamento da DPERJ, citado anteriormente, onde do número 

total de adolescentes que fizeram parte da pesquisa, a 30% o Poder Judiciário 

determinou que fosse aplicada a MSE de internação provisória por atos infracionais 

cuja medida a ser aplicada, segundo o ECA, seria medida socioeducativa em meio 

aberto, e desse montante, 10% cometeram ato infracional análogo ao tráfico de 

drogas, somado ao fato de que um adolescente pode de acordo com o art. X ficar 

internado provisoriamente por no máximo 45 dias, considerando ainda que por 

muitas vezes o prazo de 45 dias chega ao seu limite quando não ultrapassado, 

conforme julgado abaixo, fica evidente que o sistema socioeducativo beira ao 

colapso. 

HABEAS CORPUS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. 

CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO 

DA ORDEM. I - Configura constrangimento ilegal a manutenção da 

internação provisória de adolescente por prazo superior a 45 

(quarenta e cinco) dias, independentemente da natureza do ato 

                                                           
64BASSAN, Pedro. Portal de Notícias G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-diretor-teme-rebeliao-de-
menores.ghtml>Acesso em: 10 jun. 2017. 
65 SÁ, Carmem Lúcia. Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-
diretor-teme-rebeliao-de-menores.ghtml> Acesso em: 10 jun. 2017. 
 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-diretor-teme-rebeliao-de-menores.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-diretor-teme-rebeliao-de-menores.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-diretor-teme-rebeliao-de-menores.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-diretor-teme-rebeliao-de-menores.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/fotos-mostram-situacao-precaria-de-unidade-do-degase-diretor-teme-rebeliao-de-menores.ghtml
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infracional praticado, sob pena de violação expressa ao disposto nos 

artigos 108 e 183 da Lei nº 8.069/90. II - Ordem concedida.66 

 

 O Poder Judiciário não pode se deixar levar pelo quantitativo dos casos 

concretos de infrações análogas ao tráfico de drogas ao ponto de aplicar medidas 

socioeducativas de forma inadequada a fim de que seja exemplo para outros 

adolescentes ou que se parece aos olhos da sociedade que há uma resposta 

“severa” do Estado para aqueles que cometem esse tipo de ato infracional. O 

acautelamento por si só não gera a diminuição do ato infracional, este ponto está 

intimamente ligada à eficaz aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 A fim de desafogar essa situação, a saídas como, por exemplo, a utilizada 

pelo TJMG, que implantou o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor 

de Ato Infracional de Belo Horizonte (CIA-BH)67. O CIA-BH foi implantado com o 

intuito de proporcionar uma maior rapidez na apresentação do adolescente 

apreendido em flagrante ao magistrado. Assim, o CIA-BH propõe um atendimento 

eficaz ao infrator, dispondo no mesmo espaço físico de uma equipe integrada por 

autoridades de várias instituições, composta por Juízes, Promotores, Defensores 

Públicos, Delegados de polícia, Policiais Militares e funcionários da Subsecretaria de 

Estado de Atendimento as Medidas Socioeducativas e da Prefeitura Municipal. 

 No CIA-BH após a apreensão do adolescente em flagrante, passados a 

triagem e tomadas todas as providencias policiais o adolescente já é apresentado ao 

juiz, sendo então realizada a audiência de preliminar na presença das autoridades 

competentes e se possível dos pais ou responsáveis. A melhor utilidade desse tipo 

de sistema encontra-se no fato de que o Juiz de Direito, recebe a representação ao 

mesmo tempo de realiza a audiência preliminar, podendo então o magistrado 

realizar a oitiva do adolescente, e pessoalmente fazer uma análise crítica da 

situação e, por conseguinte, evitar a aplicação de medidas socioeducativas não 

condizentes com o ato infracional praticado, desafogando o sistema socioeducativo 

                                                           
66 TJ-DF 20170020115022 - Segredo de Justiça 0012373-04.2017.8.07.0000, Relator: NILSONI DE 
FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 18/05/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 
Publicado no: 24/05/2017. Disponível em: <https://tj-
df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/463846084/20170020115022-segredo-de-justica-0012373-
0420178070000> Acesso em 10 jun. 2017. 
67  Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Disponível em: <http://ftp.tjmg.jus.br/ciabh>. 
Acesso em: 10 jun. 2017. 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/463846084/20170020115022-segredo-de-justica-0012373-0420178070000
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/463846084/20170020115022-segredo-de-justica-0012373-0420178070000
https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/463846084/20170020115022-segredo-de-justica-0012373-0420178070000
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de internações provisórias desnecessárias que visam apenas o acautelamento e um 

exemplo a não ser seguido.  

 

4.2 A Educação Escolar. 

 

 A função da cidadania de um indivíduo não pode ser analisada em separo da 

educação escolar. A escola como um meio social, também tem a função de preparar 

crianças e adolescentes para o convívio e as relações sociais, tendo assim com o 

papel fundamental na construção de cidadania. Um estudo realizado pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância relatou que 534.872 crianças e adolesceste entre 7 e 

14 anos, e 1.539.811 adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora do ambiente 

de ensino escolar. 

 Na prática, a verdadeira a função socializadora da educação escolar vem 

sendo afastada progressivamente.A escola em si tem um papel, o qual deve ser 

exercido pelo seu corpo docente, de identificar o que vem afastando as crianças e 

adolescente do ambiente escolar. Ao lecionar em instituição educacional, os 

professores e todos os outros membros que formam o corpo docente devem 

enxergar que sua função é muito mais abrangente que simplesmente transmitir o 

conhecimento das disciplinas, pois a escola consiste em um viés de formação de 

cidadãos. 

 O tráfico de drogas, se aproveitando das falhas da educação, oportunamente 

vem cada vez mais adotando crianças e adolescentes e o abando escolar faz parte 

do perfil da criança e do adolescente que fazem parte do tráfico de drogas. Diante 

disso, a escola deve exercer um papel de “espaço de acolhida, de aposta e de 

estímulo para qualquer jovem”68 principalmente aqueles se encontram inseridos no 

tráfico de drogas.  

 Mesmo depois da entrada no tráfico de drogas, a escola ainda pode ser 

mantida na realidade da criança e do adolescente com um caráter regenerador, no 

entanto, esse papel depende exclusivamente dos educadores, coordenadores e 

diretores de cada instituição. 

 

“Eu chamei o aluno pra avisá-lo que ele iria perder a vaga por falta 
e ele chegou pra mim e disse que não queria sair da escola...disse 

                                                           
68 RODRIGUEZ, Andréa.Op. cit. p. 67. 
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que não assistia determinadas aulas porque tinha hora de se 
apresentar na boca de fumo. E diante da sua tentativa de não 
perder a vaga, da insistência dele... acabei pensando junto o que 
faríamos para resolver aquela situação. O rapaz então se 
comprometeu a tirar boas notas nas matérias cursadas até seu 
horário de saída da escola e nas outras nós iríamos ver uma 
forma de ele entregar trabalhos ou fazer provas em horários 
alternativos. Deu certo, ele cumpriu o acordo.69 

  

 O fato é que a escola nunca pode ser um espaço de julgamentos e 

descriminações onde os adolescentes envolvidos com o tráfico aos em vez de 

receberam ajuda, educação e ressocialização não visto como descartáveis ou como 

uma ameaça para o local, porém tal comportamento nunca não funciona como 

solução.  

 Apesar da cultura consumista fortemente enraizada na sociedade, é preciso 

que os educadores afastem as ideologias construídas em volta do ambiente escolar 

de que a busca por um “feed back” econômico é mais importante que a formação 

escolar. Por ser um investimento em longo prazo, pois a formação escolar se 

alcança normalmente aos 18 anos, por algumas crianças e adolescentes não 

enxergam um investimento no ensino, pois é justamente ao contrário dessa ideia 

que deve ser fomentada e disseminada entre os alunos, cabendo isso aos 

educadores. 

 Com o intuito de conseguir levar mais e mais crianças e adolescente para o 

lado das facções criminosas do tráfico de drogas, os traficantes começam a se 

concentrar aos arredores das instituições de ensino. De acordo com o Delegado 

Mario Souza, diretor de investigações do Departamento Estadual de Narcotráfico:70 

 

“Na escola é que vai surgir aquilo que o traficante quer, que é o jovem. 
Lá que está o jovem. O traficante quer transformar o jovem e a criança 
em, um usuário ou em um criminoso”71 
 

 Na luta em não perder mais crianças e adolescentes para o mundo do tráfico, 

pais e o corpo docente das escolas devem estar atentos a esse tipo de estratégia 

utilizada pelas facções afim de arrebanhar menores de idade para o trabalho no 

                                                           
69  Depoimento da Coordenadora pedagógica do CIEP da comunidade Parque União – Maré, Rio de 
Janeiro. Apud. RODRIGUEZ, Andrea.Op. cit. 
70 FRUET, Nathália. Portal de notícias G1, 24 de novembro de 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/11/traficantes-agem-perto-de-escolas-
prejudicam-aulas-e-aliciam-menores.html>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
71 Idem. 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/11/traficantes-agem-perto-de-escolas-prejudicam-aulas-e-aliciam-menores.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/11/traficantes-agem-perto-de-escolas-prejudicam-aulas-e-aliciam-menores.html
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comércio ilegal de drogas. Só assim estarão de fato na luta contra esse tipo de crime 

e buscando pela formação psicossocial adequada de seus filhos e alunos, além de 

estarem efetivamente exercendo os deveres e garantindo os direitos estabelecidos 

no ECA. 

  

4.3 A Família. 

 

 Não é a toa que a primeira instituição a ser mencionada pelo legislador no art. 

227 da CF/88 é a família. Esta tem o maior e mais importante em relação a crianças 

e adolescentes, pois é no ceio da familiar onde os indivíduos recebem as primeiras 

normas, devendo assim aprender a cumpri-las. 

 As famílias são os primeiros olhos colocados sobre as crianças e 

adolescente, assim que deverão identificar seus erros, anseios e ensiná-los a 

controlar seus impulsos mais intensos. O principal papel na familiar além de amar é 

educar seus filhos e filhas para o convívio social, formar cidadão de bem, pois, esse 

é a principal resposta que a sociedade espera da família. 

 Assim versa a doutrina de Jason Albergaria: 

 

“Daí nota-se a importância que tem a família na participação na 
vida do jovem em acompanhar seu crescimento e desenvolvimento, 
pois esta entidade é considerada um dos fatores sociais de 
prevenção do abandono e da delinquência. São inúmeras as 
opiniões acerca da importância da família dentre elas destacamos a 
de Middendorff ao afirmar que o meio ambiente mais importante do 
menor e da pessoa humana é a sua família, a primeira responsável 
pela sua evolução: boa ou má. Na hierarquia do art. 227 da CF/88 a 
família é a primeira na corresponsabilidade pelo atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente. A mesma por se tratar de um 
poder paternal que na definição de Albergaria consiste no conjunto 
de poderes e deveres destinados a assegurar o bem estar moral e 
material dos filhos, tomando de conta destes, mantendo as relações 
pessoais e assegurando sua educação, sustento, representação 
legal e administração de seus bens.72 

  

 A relação familiar quando não adequadamente estruturada é marcada como 

uma das motivações de entrada no tráfico. Nas situações em que a família está 

ausente por situações adversas, deverá Estado e sociedade prezar para que 

crianças e adolescentes que ainda não possuem um desenvolvimento psicossocial 

                                                           
72 ALBERGARIA, Jason. Direito do menor. Rio de Janeiro: Aide, 1991 
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maduro busquem encobrir seus problemas através do tráfico, onde a primeira vista 

aparenta não haver problemas maiores ainda. 

 Através do convívio social é possível identificar essas questões, que são 

casos em que o Estado deverá interferir através da disposição de um 

acompanhamento pedagógico e psicológico para as famílias que necessitam a fim 

de realmente comprovar e buscar soluções viáveis a estas controvérsias. 

 Constatando que realmente se trata de inadequada estrutura familiar ou/e 

descaso dos pais ou responsáveis deverão ser exercidas as garantias e os direitos 

fundamentais dos menores de idade que enfrentam essa situação, encaminhando-

os para acompanhamento psicológico o qual deve ser financiado e viabilizado pelo 

Estado. 

 Por outro lado, sabe-se que nem sempre o que assola as famílias são 

problemas estruturais psicológicos ou emocionais, tratando-se apenas do descaso 

por parte dos responsáveis, fato que infelizmente é a realidade de muitas crianças e 

adolescentes. Nessas hipóteses é indiscutivelmente imprescindível que o Estado 

intervenha de acordo com o ECA por meio das medidas protetivas adequada e com 

a aplicação de infrações administrativas, de forma eficaz e a tempo. Sendo 

necessária  

 

4.4 Direito e Sociedade. 

 

 O direito é fruto das relações entre seres humanos. Quando se convive em 

sociedade registra-se que há criação de regras para regular as interações sociais, 

obtendo-se assim direitos e deveres.  

 No que concerne ao Direito da Criança e do Adolescente, aparentemente a 

maior responsabilidade por uma criança ou adolescente, infrator ou não, recai sobre 

a família, ou é vista como uma obrigação do Estado em dar suporte para a família e 

para o adolescente. Mas o Direito não pode ser visto apenas como um conjunto de 

regras que a serem cumpridas apenas ao favor de cada pessoa. 

 Se para uma formação social madura do coletivo infantojuvenil é vital que 

estes aprendam a respeitar a lei, como uns aos outros e a controlar seis anseios, 

principalmente aqueles violentos e que infrinjam a lei, toda a parte que compões a 

estrutura social, ou seja, todos homens e mulheres deverão ter responsabilidade 

pela formação dos cidadãos com os quais conviverão em sociedade. 
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 Em responsabilidade com a família e o Estado, a sociedade está coobrigada 

em garantir os direitos fundamentais infantojuvenis, para tanto é necessário que o 

corpo social passe a enxergar as crianças e adolescentes como sujeitos de direito e 

não somente como um “apêndice” de suas famílias, as quais são unicamente 

responsáveis pelos mesmos, e se tratando de adolescentes em conflito com a lei 

não serem visto meramente como causas perdidas. 

 Muitas vezes, em se tratando de adolescente em conflitos com a lei “a noção 

de sujeitos de direitos é substituída pela noção sociedade do favor”. Atualmente na 

sociedade brasileira a noção de favor vem substituindo a obrigação comum, quando 

na verdade qualquer pessoa que preserve as normas estabelecidas no ECA não 

estará fazendo nada mais que sua própria obrigação.  

 É preciso chamar atenção para as contradições no exercício da cidadania, 

pois pouca parcela social que cumpri a lei acaba sendo vistos como “anjos ou seres 

divinos que literalmente caíram do céu”, enquanto todos os outros que os enxergam 

dessa maneira apenas menosprezam a lei, tendo em vistas que não se tratam de 

anjos mais sim de cidadãos comuns que cumprem seus deveres legais. 

 A população vive em um medo cotidiano, pois é verdade que a violência 

fortemente presente ambiente social, e as ações do tráfico de drogas aumentado 

esse fenômeno violento. 

 

“A violência urbana e o medo gerado pela forma como ela cresce 
e se desenvolve na sociedade afetam profundamente o cotidiano 
das pessoas alterando formas e ritmos de ser e viver na cidade e, 
consequentimente, modificando de modo profundo as relações de 
sociabilidade.” 73 

  

Contudo, o medo social não se constrói apenas a parte de fatos ocorridos, ele se 

sustenta e se alimenta através de discursos, muitas vezes expostos pela mídia, que 

geram o aumento do medo social. 

“O resultado da ampliação de um medo não apresenta limites em 
seu crescimento não traz significativas mudanças em políticas 
públicas de segurança, prevenção e adoção de práticas sociais 
relacionada são problema do tráfico e de seus integrantes.74 

STJ - HC: 324157 SP 2015/0116021-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 
Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: 01/08/2016). Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/>. Acesso em: 10 jun. 2017.  

                                                           
73BAIERL, LUIZA FATIMA. Medo social: da violência visível ao invisível da violência. São Paulo: 
Cortez, 2004. 
74 RODRIGUEZ, Andréa. Op. cit. 

https://www.jusbrasil.com.br/
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 Nesse sentido, os constantes discursos, além de tudo, gerando um inimigo 

próximo e a partir disso a população é induzida a se afastar da questão que envolve 

crianças e adolescente com o tráfico de drogas, considerando-os como “agentes do 

mal” e não como sujeitos de direitos, sem visualizar as causas do problema. 

 Possuída por esse medo constante a sociedade tende a cobrar uma postura 

mais severa do Estado, fomentando o enrijecimento das legislações que alcançam 

crianças e adolescentes em conflito com a lei, argumentando para tanto os mesmo 

são uma ameaça para a sociedade e que o ECA os colocam “a salvo” quando da 

prática de ato infracional. Mas na verdade, a questão a ser levantada pela sociedade 

é se de fato ocorre a efetiva aplicação das normas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente por aqueles que por obrigação legal de cumpri-las. 
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CONCLUSÃO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como finalidade o 

desenvolvimento de uma análise de confronto entre a lei e a realidade dos direitos 

da classe infantojuvenil, voltando-se para as crianças e adolescentes em conflito 

com a Lei de Drogas, ou mesmo aqueles que convivem com essa realidade 

cotidianamente. Realizou-se uma breve análise evolutiva de como era o Direito 

Infantojuvenil que antecederam o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estabelecendo o Estatuto que o Estado, a família e a sociedade são coobrigados na 

efetivação dos direitos fundamentais dessa classe. 

 Foram analisadas situações em que por terem seus direitos violados seja pela 

família, pelo Estado ou pela sociedade crianças e adolescentes buscam o tráfico de 

drogas como uma saída para solucionar os seus impasses. Conclui-se, assim, que o 

problema reside na não efetivação dos preceitos do ECA e que é essa lógica que 

deve ser combatida. O Estado, a sociedade e a família devem se empenhar na 

garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, e não se envolverem na 

defesa de políticas repressivas em nome da falsa redução da criminalidade. No lugar 

disso, os agentes responsáveis pela efetivação da proteção integral devem cumprir 

com suas obrigações não deixando falhas, para que o tráfico não mais roube 

crianças e adolescentes da sociedade brasileira. 
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