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RESUMO 

 

O estudo sobre o instituto conhecido como medida sócio-educativo de 

internação se faz necessário tendo em vista que os adolescentes fazem jus, em função de 

lei (Lei 8069/90), a uma série de garantias e direitos especiais que condizem com a sua 

fase de pessoa em desenvolvimento físico, psíquico e social. 

Entre estas garantias uma das que se destaca é a impossibilidade de que jovens 

até 18 anos de idade cumpram pena, sendo certo que apenas podem se ver obrigados a 

cumprir medidas sócio-educativas quando cometerem atos infracionais análogos a 

crimes. 

Sendo assim, a presente pesquisa busca explorar se a medida de internação de 

jovens aplicada atualmente no Brasil segue os moldes de uma medida sócio-educativa 

como prevê a lei ou se em verdade os nossos adolescentes estão sujeitos a penas iguais 

ou piores àquelas impostas aos adultos. 

Para isto, o trabalho conta com documentos da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos que retratam a situação da aplicação da medida de internação no Brasil, 

relatório do Conselho Nacional de Justiça, visita à Fundação Casa, instituto destinado à 

execução da medida sócio-educativa de internação em São Paulo e entrevista com um 

Defensor Público que atua diretamente com o direito infanto-juvenil. 

O objetivo do trabalho não é responder a pergunta título do trabalho: Internação: 

pena ou medida sócio-educativa, mas sim apontar que tal questionamento se encontra 

aberto e que tem sua resposta condicionada a atitudes do Poder Público e de diversos 

setores da sociedade.  

 

 

Palavras-chave: Delinquencia juvenil. Direitos do menor. Pena privativa de liberdade. 

Legislação de menores. Fundação Centro de Atendimento Sócio-educativo ao 

Adolescentes (Fundação Casa). Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  
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ABSTRACT 

 

 The study on the institution known as a socio-educational hospitalization is 

necessary in order that teenagers are entitled, according to law (Law 8069/90), a series 

of special rights and guarantees that meets your stage the person's physical, 

psychological and social. 

Those guarantees one that stands out is the inability of young people up to 18 years old 

meet pity, given that only can be seen obliged to fulfill socio-educational measures 

when committing similar offenses to crimes. 

Thus, this research aims to explore whether the detention of young people currently 

applied in Brazil follows the mold of a socio-educational measures as required by law 

or if in fact our teenagers are subject to penalties equal or worse to those imposed on 

adults . 

For this, the work has court documents Interamericana Human Rights that depict the 

status of implementation of the detention in Brazil, report of the National Council of 

Justice, visit the Foundation House, Institute for the implementation of socio-

educational measures of hospital in Sao Paulo and interview with a public defender who 

works directly with the right of children and adolescents. 

The objective is not to answer the question paper title: Internment: pen or socio-

educational measures, but rather pointing out that such questioning is open and has a 

conditioned response that the attitudes of the government and various sectors of society. 

  

 

Keywords: Juvenile delinquency. Rights of the child. Custodial sentence. Legislation 

minors. Foundation Center for Socio Service to Adolescents (Foundation House). 

Statute of Children and Adolescents (ECA). 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho monográfico tem como objetivo principal o estudo da 

medida sócio-educativa de internação, buscando entender se este instituto excepcional e 

extremo destinado à adolescentes que tenham praticado certos atos infracionais é 

aplicado na prática como uma real medida sócio-educativa ou, se em verdade, o 

instituto se assemelha a uma prisão comum, destinada a adultos.  

A escolha deste tema para a monografia se deu, uma vez que o Direito da 

Criança e do Adolescente é sem dúvida um dos mais importantes por ser através das 

garantias e direitos tutelados a estas pessoas em especial fase de desenvolvimento que 

formaremos cidadãos pensantes, críticos e preocupados em construir uma sociedade 

mais justa. 

Por meio do estudo da doutrina, de jurisprudências das Varas de Infância e de 

Juventude, de pesquisa de campo consistente em entrevistas e visitas à Fundação Casa. 

O presente trabalho abordará precipuamente três pontos. 

Inicialmente, analisar-se-á se o princípio da excepcionalidade na aplicação da 

medida sócio-educativa de internação é realmente respeitado pelos magistrados que 

proferem sentenças que decidem se o menor cumprirá a medida extrema de internação 

ou se imporá ao mesmo uma medida mais branda, como prestação de serviços à 

comunidade. 

Em um segundo momento, serão abordadas as características próprias da 

internação, anunciando suas peculiaridades, garantias, funções e princípios que a 

servem de guia para sua aplicação.  

Posteriormente, será objeto da presente obra a análise da natureza jurídica da 

internação de jovens, criando uma pergunta crítica que merece ser construída, e não 

respondida: trata-se a internação de medida sócio-educativa ou prisão disfarçada de tal? 

É seguindo este caminho que o presente trabalho de monografia tem como 

objetivo sistematizar e aprofundar o tema acima proposto. 
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1 – INTRODUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO JUVENIL 

 

A história do direito das crianças e adolescentes é ponto chave para a 

compreensão dos atuais institutos sobre o tema e de como este assunto é hoje em dia 

abordado. Diferenciar crianças e adolescentes e a magnitude de seus atos e 

conseqüências é, e sempre foi, um problema global, porém jamais tratado com a 

importância devida. 

Entendendo os primórdios da diferenciação entre adultos e jovens e suas 

responsabilidades penais podemos traçar metas a serem atingidas e outras que nunca 

mais devem ser tentadas tendo em vista sua nocividade para os menores de idade, como 

quando se igualavam crianças e adolescentes infratores com aqueles que apenas eram 

desfavorecidos material e financeiramente. 

A idade em que um adolescente passa a ser um adulto e quais as sanções 

possíveis aos infantes sempre foi alvo de discussão entre os membros da sociedade e 

entre os operadores do Direito.  

 

1.1 – EVOLUÇÃO INTERNACIONAL 

 

Dois grandes momentos podem ser genericamente encontrados na história da 

humanidade : um em que há um tratamento de adultos e jovens de forma indiferenciada 

e outro, em que as distinções feitas pela idade do autor do fato ilícito, comportando 

mudanças significativas em termos de reprovabilidade social no que concerne à idade 

em que o ser humano passa a ser sujeito de imputação. 

 

1.1.1– OS POVOS ANTIGOS 

 

Iniciamos analisando a matéria relativa a responsabilidade  penal dos infantes na 

época dos povos antigos. Um dois mais antigos direitos codificados foi o babilônico e o 

Código de Hammurabi, datado do século XVIII a.C., contém diversos dispositivos que 

exprimem uma certa proteção às crianças, contudo, não se fazia, naquele período da 

história, um tratamento diferenciado da responsabilidade. 
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Séculos mais tarde, apareceriam as primeiras indicações de um tratamento 

jurídico-penal do menor de idade com um tratamento diferenciado. Isto ocorreu na 

Grécia, antes do século VII a.C.. Já com Aristóteles, sustentou-se que as crianças eram 

totalmente isentas de responsabilidade, defendendo-se a não punição dos crimes 

culposos. Platão, por sua vez, defendeu a isenção de penas que não fossem 

indenizações, exceto nos casos de homicídio.  

Avançando na história da humanidade, percebemos que em Roma, através da 

Lei das Doze Tábuas (449 a.C.), já se fazia distinção entre o menor púbere e o 

impúbere, distinguindo suas responsabilidades e excluindo-os da pena capital. A 

justificativa para a atenuação da pena era a equiparação do impúbere a uma pessoa que 

não tinha o estado intelectual de discernimento completo, bem como o fato de se 

entender que as pessoas dessa idade ainda não praticariam atos voluntários. 

Com Justiniano, foi fixada a idade de sete anos para aquele que seria 

absolutamente irresponsável por seus atos, que não era castigado nem mesmo pelo 

crime de homicídio. 

 

1.1.2 – O PERÍODO MEDIEVAL 

 

O critério de discernimento para determinação da responsabilidade penal do 

menor, que tem sua origem no Direito Romano, persistirá no período medieval. 

Somente com as modificações Iluministas é que aquele genérico critério será 

modificado, com a adoção de limites fixos e não condicionados ao discernimento, como 

se percebe da leitura de algumas cláusulas da Lei das Sete Partidas, editada em 1256 por 

Alfonso X, a qual eximia do tormento todos quantos tivessem menos de quatorze anos. 

Apesar de um avanço em relação ao positivismo da norma sobre os Direitos 

Juvenis, pode-se perceber que no período medieval houve uma exacerbação das 

punições, sendo os menores punidos com graves penas corporais, como a de se pendurar 

pelas axilas. 

Já no final do período medieval se presenciam, na Europa, significativas 

modificações. Em 1337, começa a funcionar em Valência, por privilégio outorgado pelo 

Rei Pedro IV de Aragon o primeiro tribunal espanhol para julgar os menores, ainda que 

não se destinasse somente ao julgamento dos delinqüentes, mas também ao de menores 

desamparados e necessitados de ajuda. Trata-se, sem dúvida, o principal e mais famoso 

antecedente dos tribunais tutelares de menores do século XX. 
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Em 1478, elabora-se uma ordenança de Nuremberg, que determina às crianças 

corrompidas o afastamento de seus pais e a internação em orfanatos e hospitais. Nesse 

período se presencia o contraste entre uma política dulcificante e medidas de desumana 

dureza. 

Na Alemanha, no século XVII as penas tornaram-se mais graves e no Principado 

de Bamberg, impôs-se a pena de morte para o delito de bruxaria aos menores de dez 

anos. Na Inglaterra, no ano de 1629, uma criança de oito anos foi condenada à morte 

por ter agido com malícia, vingança, astúcia e dissimulação ao colocar fogo em um 

celeiro, pena que chegou a ser executada por meio de enforcamento. 

          

1.2 – EVOLUÇAO NAS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS. 

 

As primeiras legislações nacionais relevantes para o estudo do Direito das 

crianças e adolescentes são as Ordenações Filipinas, que tiveram vigência no território 

brasileiro de 1603 até o advento do Código Criminal do Império de 1830. A 

diferenciação de resposta punitiva para os autores de delitos menores de idade já existia 

nas Ordenações Filipinas. No Título CXXXV, do Livro V, estabelecia-se “Quando os 

menores serão punidos por os delictos, que fizerem”. Pela dicção da referida lei, seriam 

punidos com a pena total aqueles que tivessem mais de vinte e menos de vinte e cinco 

anos. Se, no entanto, tivesse o autor do fato entre dezessete e vinte anos, ficaria ao 

arbítrio do juiz dar-lhe a pena total ou diminuí-la. Para os autores de delitos cuja idade 

fosse inferior a dezessete anos, estava vedada a pena de morte, podendo, outrossim, ser 

fixada qualquer das penas previstas nas Ordenações, a critério do juiz. 

O Direito das crianças e adolescentes no Brasil, no que se refere as penas 

aplicáveis a estas pessoas em peculiar estágio de desenvolvimento, se divide em uma 

etapa penal indiferenciada, uma de cunho tutelar e uma etapa garantista. 

 

1.2.1 – ETAPA PENAL INDIFERENCIADA 

 

Esta fase do pensamento caracteriza-se por considerar os menores de idade 

praticamente da mesma forma que os adultos, fixando penas atenuadas, porém 

misturando nos cárceres adultos e menores na mais absoluta promiscuidade. 
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A etapa indiferenciada ocorre desde o nascimento dos Códigos Penais liberais 

do século XIX até as primeiras legislações do século XX, tendo como grande exemplo o 

Código Criminal brasileiro de 1830. 

O Código Criminal do Império, apesar de ter trazido redução de delitos punidos 

com a pena de morte e implementado a prisão no lugar de penas corporais, também 

impunha que os menores que agissem com discernimento deveriam ser recolhidos às 

casas de correção, pelo tempo que ao juiz parecesse razoável, o que demonstra o caráter 

subjetivista e autoritário de tal norma, uma vez que pelo critério do discernimento o juiz 

poderia justificar a punição de uma criança de oito anos, o que foi objeto de inúmeras 

críticas. 

O Código Penal promulgado em 16 de dezembro de 1830 acentua seu caráter de 

indiferença em relação às punições aplicáveis aos adolescentes e aos adultos ao 

percebermos a inexistência real de casas de correção, que por não terem sido 

construídas, fizeram com que muitos menores fossem lançados na mesma prisão que os 

adultos em deplorável promiscuidade. 

Proclamada a República, é editado o Código Penal de 1890, antes mesmo da 

própria Constituição Federal Republicana. Tal legislação, em seu art.27, estabelecia não 

ser criminoso o menor de nove anos completo, reconhecendo sua inimputabilidade, 

assim como aquele cuja idade variasse entre nove e quatorze anos e que agisse sem 

qualquer discernimento na prática do delito. Já os menores que contassem entre nove e 

quatorze anos e tivessem agido com discernimento, deveriam ser recolhidos a 

estabelecimento disciplinar industrial pelo tempo que parecesse adequado pelo juiz 

(art.30). Por fim, quando o autor tivesse entre quatorze e dezessete anos, a 

responsabilidade era atenuada, por ser aplicada a pena de cumplicidade (art.65). 

Apesar de mais bem explicativa que o Código Penal brasileiro de 1830, a 

legislação criminal pátria de 1890 novamente encontraria a barreira de falta de estrutura 

pública. Assim como as casas de correção previstas no Código Criminal do Império não 

saíram do papel, da mesma forma o estabelecimento disciplinar industrial foi letra 

morta. 

Em 1921, surpreendentemente por meio de uma lei orçamentária (Lei 4.242/21), 

começava a findar-se o período da tutela indiferenciada para nascer o período tutelar, 

vez que tal norma determinou a construção de abrigos e casas de preservação, além de 

estatuir que o menor de 14 anos não seria submetido a processo de espécie alguma e que 

o menor de 14 a 18 anos seria submetido a processo especial. 
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1.2.2 – ETAPA TUTELAR 

 

Essa etapa surge nos Estados Unidos no final do século XIX e visa responder a 

uma reação de profunda indagação moral ante as condições carcerárias então existentes 

e a promiscuidade do alojamento de maiores e menores nas mesmas dependências 

prisionais. A primeira Jurisdição especializada foi criada na Cidade de Chicago, e data 

de 1899. 

Existe um verdadeiro avanço, em comparação com a fase anterior, pois adotam-

se medidas especializadas, não se impondo as mesmas penas que eram aplicadas aos 

adultos e as medidas aplicadas passam a possuir finalidade educativa. Isto se dá em 

razão de considerar-se o menor de idade como um ser inferior, digno de piedade e 

merecedor de uma postura assistencial, nascendo assim a expressão que mais 

caracteriza esta etapa tutelar: “menores em situação irregular”. 

Em 1923 surgiu o primeiro Juizado de Menores do Brasil, no Distrito Federal, 

tendo como seu titular o Magistrado José Cândido Albuquerque Mello Mattos, que viria 

a ser o nome do Código de Menores de 1927. Para funcionar junto ao Juizado foi criado 

um abrigo para os infratores e abandonados, que tinha por objetivo recolhê-los e educá-

los. 

O Juizado acabou por caracterizar-se pela adoção de medidas absolutamente sem 

qualquer garantia de devido processo legal, misturando assistencialismo com um ideal 

abstrato de justiça e tendo como foco o envolvimento do magistrado para compreender 

o que era mais importante para o menor. 

 

1.2.2.1 – O CÓDIGO MELLO MATTOS 

 

Pelo Código de Menores de 1927, também conhecido como  Código Mello 

Mattos, não se fazia qualquer distinção entre o menor abandonado e o delinquente, pois 

ambos estavam sujeitos, por exemplo, a ser internados em asilo ou orfanato, sem 

qualquer compromisso com a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. 

Com o Código ficou confirmada a idade de imputabilidade penal de quatorze 

anos, limite abaixo do qual os menores não poderiam ser submetidos a qualquer tipo de 

processo, nos termos do art.68. Entre quatorze e dezoito anos, quando houvesse prática 
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de delito, haveria um processo penal, porém de natureza especial. A falta de garantias 

processuais ao adolescente acusado de infração era evidente. 

Curioso e triste notar que, pautado no art.92, a liberdade vigiada era medida 

restritiva de liberdade, que podia durar um ano, e que obrigava o adolescente ao 

comparecimento periódico diante do juiz, mesmo que absolvido! 

Assim, o menor abandonado era internado pela prática do delito, mesmo que não 

o tivesse cometido, bastando a iminência de cometê-lo. Tais mecanismos, presentes na 

etapa tutelar, significavam a existência de um controle social formal, fortemente 

ancorado em medidas institucionalizadoras, com medidas de caráter penal, sem um 

devido processo legal, uma vez que o sistema era inquisitivo, sem intervenção do 

Ministério Público, nem de advogado de defesa. 

 

1.2.2.2 – O CÓDIGO DE MENORES DE 1979 

 

O segundo momento da etapa tutelar, no Brasil, se dá com o advento do Código 

de Menores de 1979 (Lei 6.697/79). Tal norma legal manteve a doutrina da situação 

irregular, equiparando pessoas carentes a delinquentes. 

A criação da FUNABEM, em 1964, e da FEBEM, em 1976, entidade que se 

vinculava à primeira, permitiu uma consolidação da política de controle social que 

buscava mecanismos sociais de contenção da violência, que ignorava garantias às 

crianças e adolescentes e percebia os menores como objeto de direitos, e não sujeitos 

dele. 

A lei passou a disciplinar a relação dos menores com o Estado, encarando-os 

como se houvesse uma patologia social. No art.1 se definia que o Código de Menores 

disporia sobre a assistência, proteção e vigilância a menores: “I - até dezoito anos de 

idade, que se encontrassem em situação irregular; II – entre dezoito e vinte e um anos, 

nos casos expressos em lei”. O artigo subsequente definia o que era situação irregular: 

“Art.2º - Para efeitos deste código, considera-se em situação irregular o menor :I- 

Privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda 

que eventualmente em razão de:a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;b) 

manifesta impossibilidade dos pais ou responsáveis provê-las;II- Vítima de maus-tratos 

ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;II- 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 
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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”.  

Dessa forma, o artigo 26 do Código Mello Mattos è parcialmente reproduzido 

pelo Código de 79, equiparando pessoas carentes a infratores. Basta pensar em situações 

como em que crianças e adolescentes que vagassem pela rua e usassem roupas muito 

singelas, pelo simples fato de estarem com vestimentas pobres, já eram identificadas 

numa das duas categorias que permitiam enquadrá-las com em “situação irregular”. 

A etapa tutelar se apresenta então ancorada no binômio assistência e repressão, 

especialmente repressão, como se observa das medidas cabíveis, nos termos do art.13:”I 

– advertência; II - entrega aos pais ou responsáveis, ou a pessoa idônea mediante termo 

de responsabilidade; III – colocação em lar substituto; IV - imposição de regime de 

semiliberdade assisitida; V – colocação em casa de semi-liberdade; VI – internação em 

estabelecimento educacional, ocupacional, psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou 

outro adequado”. 

A força conferida ao Juiz de Menores dava a ela um amplo poder inquisitivo, 

mediante a figura do “prudente arbítrio”, que esteve presente na redação do art.8 do 

Código de Menores de 1979. A doutrina da situação irregular fez do juiz um bom pai de 

família que tinha toda a discricionariedade para decidir. O processo carecia de quaisquer 

formalidades, o menor poderia ser detido sem ordem judicial ou sem estar em flagrante 

e a assistência de advogado era inexistente. 

 

1.2.3 – A ETAPA GARANTISTA 

  

 

  

A última etapa da evolução histórica se inicia com a Promulgação da 

Constituição Federal de 1988, e tem sua posterior regulamentação com a Lei8.069/90, o 

Estatuto da criança e do Adolescente (ECA). 

Os arts. 227 e 229 da CRFB, articulados com sua lei regulamentadora, o ECA, 

substituem o paradigma da “situação irregular” pelo da “proteção integral”, permitindo 

estabelecer as regras que indicam a absoluta prioridade dada aos interesses da criança e 

do adolescente (art.227, caput, da Constituição federal de 1988, c.c. arts. 3 e 4 do ECA). 

A etapa garantista obedece a um conceito internacional, resultante de inúmeros 

documentos internacionais de proteção à criança e ao adolescente, como: Declaração 
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dos Direitos da Criança, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da 

Justiça Juvenil (Regras de Beijing), Diretrizes de Riad, entre outros. 

No Brasil, além da ratificação dos Tratados Internacionais aplicáveis ao tema, o 

ECA proclama um sistema de garantias, incorporando uma série de direitos materiais e 

processuais para preservação dos direitos infanto-juvenis. 

O termo pejorativo “menor” cede espaço à criança e ao adolescente, sujeitos de 

direitos e muitas vezes alvo de medidas protetivas, e não somente de medidas sócio-

educativas. 

O Estatuto passou a adotar princípios de natureza penal e processual para 

garantias de um justo processo. Avançou-se no que concerne ao princípio da legalidade 

e a intervenção punitiva ou educativa já não se faz com “menores” abandonados ou 

carentes, havendo um procedimento em que se respeitam várias garantias processuais 

básicas (presunção de inocência, direito de defesa por intermédio de advogado 

constituído, direito ao duplo grau de jurisdição, direito de conhecer plenamente a 

acusação que é ofertada pelo representante do Ministério Público) além de trazer à tona 

um princípio aplicável exclusivamente às crianças e adolescentes: impossibilidade de 

sofrer sanções mais severas do que as aplicáveis legalmente aos adultos. A absoluta 

prioridade é, na essência, a aplicação do princípio da igualdade a desiguais. 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa 

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

idade (art.2, ECA). Um grande avanço deste diploma legal é prever que caso se tenha 

ato infracional praticado por criança, só serão admitidas medidas que não tenham 

caráter punitivo, que estão relacionadas no art.101 do ECA. Verificando o ato 

infracional praticado por adolescente, a autoridade competente pode aplicar-lhe, 

conforme o caso, advertência, prestação de serviços à comunidade, obrigação de reparar 

o dano, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade ou, excepcionalmente, 

internação em estabelecimento educacional (art.112). Assim, claramente a legislação 

ordinária admitirá medidas de conteúdo punitivo aos adolescentes, vedando-as às 

crianças. 

Diferentemente do que ocorria na etapa tutelar, várias garantias são asseguradas 

ao adolescente infratores, inclusive o direito de solicitar a presença de seus pais ou 

responsáveis em qualquer fase do procedimento (art.111), o que evidencia o respeito a 

condição de pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e demonstra a presença 
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de uma proteção integral, que caracteriza esta nova etapa no trato do Direito Brasileiro 

com as crianças e adolescentes. 

Em suma, percebe-se o quanto se podem diferenciar as etapas tutelar e 

garantista, sendo certo que este último não confunde menores de idade carentes ou 

abandonados com infratores, impossibilita aplicação de medidas sócio-educativas a 

crianças (menores de 12 anos de idade) e apesar de a intervenção punitiva ser ampla, é 

de se reconhecer que a limitação do período máximo de internação a três anos constitui 

um respeito aos princípios que regem o Direito Juvenil.
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2 – DA INTERNAÇÃO 

A medida sócio-educativa de internação é, sem dúvida, a sanção mais severa que 

pode ser imposta ao adolescente e, por isso, deve ser admitida apenas nos casos 

expressamente previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina ser 

aplicável tal medida de caráter claramente punitivo somente quando outras menos 

severas não se mostrem adequadas, além de ter de se enquadrar em algumas das 

hipóteses previstas pelo ECA, in verbis:Art. 122. A medida de internação só poderá ser 

aplicada quando:I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa;II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;III - por 

descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

A exposição do que signifique e de quais princípios regem a internação se faz de 

suma importância para a melhor compreensão do presente trabalho, uma vez que a 

visita à Fundação CASA (local de cumprimento de tais medidas no Estado de São 

Paulo) responderá se, na prática, tais princípios, garantias e excepcionalidade são 

respeitadas. 

Destina-se, aos casos mais extremos, devendo ser utilizada com estrita 

parcimônia e ser pautada pelos princípios da “ultima ratio” da internação, caráter 

excepcional e menor duração possível. Todos aqueles que são privados de liberdade só 

o serão como condição para o cumprimento da medida sócio-educativa, ou seja, a 

contenção é o meio para que o fim pedagógico seja cumprido. 

Como leciona Mario Volpi, em matéria escrita para a Revista do Ilanud, 

“historicamente já se comprovou que a punição, por si só, não muda a postura 

transgressiva do adolescente. Ela precisava vir acompanhada de um processo sócio-

educativo que lhe possibilitasse rever sua postura diante da vida e respeitar regras de 

convívio social. Esse processo de internalização das normas envolve uma mudança de 

valores éticos e sociais, não se fazendo pela punição”. 

Importante saber que três são os princípios que condicionam a internação: o 

princípio da brevidade, enquanto limite cronológico; o princípio da excepcionalidade, 

enquanto limite lógico no processo decisório acerca de sua aplicação; e o princípio do 
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respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, enquanto limite a ser 

considerado a decisão e na implementação da medida. 

Wilson Donizete Liberati leciona em sua obra “Adolescente e ato infracional: 

medida sócio-educativa é pena?” que o princípio da excepcionalidade informa que 

medidas de internação somente deverá ser aplicada se falhar a aplicação das demais 

medidas ou se elas forem inviáveis ao caso concreto. Guarda relação com a ideia de 

subsidiariedade, tão cara ao Direito Penal. 

A evolução pedagógica da medida deve ser alvo de constante análise, daí porque 

é recomendável a avaliação a cada seis meses, no máximo, como se extrai da leitura da 

redação dada ao parágrafo 2 do art.121, do Estatuto. Percebe-se, que deve existir um 

ideal equilíbrio psicossocial quando aplicável a internação, demonstrado também pelo 

Art. 124: São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:I - 

entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;II - peticionar 

diretamente a qualquer autoridade;III - avistar-se reservadamente com seu defensor;IV - 

ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;V - ser tratado com 

respeito e dignidade;VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais 

próxima ao domicílio de seus pais ou responsável;VII - receber visitas, ao menos, 

semanalmente;VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos;IX - ter acesso aos 

objetos necessários à higiene e asseio pessoal;X - habitar alojamento em condições 

adequadas de higiene e salubridade;XI - receber escolarização e profissionalização;XII - 

realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;XIII - ter acesso aos meios de 

comunicação social;XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde 

que assim o deseje;XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local 

seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em 

poder da entidade;XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais 

indispensáveis à vida em sociedade. 

Outra peculiaridade na internação é o prazo máximo para seu cumprimento, vez 

que cumprindo o adolescente o limite máximo de três anos de internação, poderá o 

magistrado, nos termos do parágrafo 4, do art. 121, do ECA, decretar sua liberação ou 

sua colocação em regime de semiliberdade ou mesmo de liberdade assistida, sempre se 

respeitando a idade de vinte e um anos para liberação compulsória. 

Um dos principais exemplos práticos do princípio do respeito a pessoa em 

condição peculiar de desenvolvimento é a obrigatoriedade de separação dos 

adolescentes internados por meio de critérios objetivos, como a idade, compleição física 
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e gravidade da internação, que tem como finalidade eliminar a mistura de adolescentes, 

uma das mais antigas e perniciosas mazelas do nosso sistema de encarceramento 

juvenil. Também não pode ser internado em Delegacias de Polícia ou estabelecimento 

prisional destinado a adultos, sob pena de responsabilidade (art.185, ECA). 

Mister destacar que as hipóteses previstas no art.122, do ECA, que legitimam a 

internação, devem ser analisados com rigor técnico e sempre com vistas a não aplicação 

da medida de internação, salvo quando estritamente necessária e adequada ao caso 

concreto. Por isto, na visão contemporânea de Eduardo Roberto Alcântara Del-Campo e 

Thales Cesar de Oliveira, não são quaisquer crimes com violência ou ameaça que 

autorizam a internação. Devem eles ser graves. Uma lesão corporal leve, embora 

cometida com violência, não poderia justificar uma internação. 

Em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, ainda que equiparado a 

hediondo, é inaplicável a medida sócio-educativa de internação, à ausência de previsão 

legal. Como o Estatuto está pautado pelo princípio da legalidade, a violência ou grave 

ameaça devem integrar o tipo penal enquanto seu elementar. Qualquer hipótese no 

sentido de entender uma violência ínsita à sociedade no ato de comercialização de 

substâncias ilícitas constitui analogia in malam partem, sendo vedada no Estado 

Democrático de Direito. Apesar de alguns tribunais de Estados Brasileiros irem de 

encontro do pensamento supramencionado, a jurisprudência do STJ é pacífica em 

afirmar que a internação em caso de tráfico não é autorizada, como se pode verificar 

pelos HC 13.192, 12.344, 12.523, 13.084, 10.294, ente outros. 

Além da violência ou grave ameaça, a reiteração também autoriza a aplicação da 

medida de internação, sendo importante compreender que não se pode confundir 

reiteração com reincidência. Este é conceito objetivo, previsto no art.63 do Código 

Penal, e que pressupõe o cometimento de novo crime depois do trânsito em julgado de 

sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Já a 

reiteração, para que ocorra, é necessária, no mínimo, a prática de três condutas graves, 

como se pode retirar do HC 54.787, julgado em 20/11/2006 pelo Relator Ministro Felix 

Fischer. 

A terceira e última hipótese de internação, conhecida como internação-sanção, 

menciona o descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, 

condicionando tal internação a um prazo não superior a três meses. Trata-se de uma 

medida instrumental, destinada a coagir o adolescente ao cumprimento da medida 
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originalmente imposta, não substituindo a medida que anteriormente não foi cumprida, 

devendo a ela voltar após o período de três meses. 

Como a internação tem caráter altamente aflitivo, só poderá ser utilizada quando 

falharem todas as outras instâncias formais de controle social por meio das medidas 

sócio-educativas. Pondere-se, ademais, que a regressão deverá ser feita sempre com a 

oitiva do adolescente, sob pena de anulação do ato, conforme RHC 16.074-SP. 

Por fim, faz-se relevante mencionar que, dada a finalidade pedagógica da 

medida institucional de internação, embora contando com uma natureza aflitiva, não 

poderá haver casos de incomunicabilidade do adolescente no cumprimento da medida 

sócio-educativa, e a proibição de visitas só poderá ocorrer se existirem motivos sérios e 

fundados da prejudicialidade da presença de pais ou responsáveis aos interesses dos 

adolescentes. 

 

2.1 – DO MARCO DO HC 114.450-SP E DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 

691/STF. 

 

No dia 23 de Julho de 2012 o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão 

importante para a expansão das garantias constitucionais, sobretudo no que diz respeito 

a liberdade do indivíduo,demonstrando através de pronunciamento judicial que a 

liberdade deve sempre ser vista como regra e sua privação como exceção. 

Trata-se do HC 114.450-SP, que tem como impetrante a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e como coator o relator do HC 245.560 do Superior Tribunal de 

Justiça. A relatoria é do Ministro Joaquim Barbosa. 

O caso chegou à mais alta Corte da nação depois que primeiramente foi imposto 

ao menor, pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico ilícito 

de entorpecentes, a medida socioeducativa de liberdade assistida e de tal decisão 

recorreu o MP que conseguiu sucesso em sua intentada passando o menor a ter de 

cumprir medida socioeducativa de internação. A Defensoria Pública recorreu ao STJ 

que indeferiu o HC impetrado, o que deu causa ao HC em exame. 

O relator fez questão de mencionar que é pacífico no STF o entendimento de que 

é inadmissível a impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento de mérito 

anteriormente impetrado, o que deu vida à Súmula de número 691 do STF que leciona: 



25  
 

 

“Não compete ao Supremo Tribunal Federal  conhecer de habeas corpus 

impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 

tribunal superior, indefere a liminar” 

O Ministro Joaquim Barbosa sustenta em seu voto o abrandamento desta Súmula 

no caso concreto,  vez que o cerceamento de liberdade de locomoção do assistido pela 

Defensoria Pública é resultado de uma ilegalidade ou, no mínimo, de abuso de poder. 

Por isso, expõe que “identifica a plausibilidade jurídica do pedido veiculado na 

impetração”. 

Contribuindo ainda mais para a valorização da criança e do adolescente no 

Brasil o relator diz que a Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de 

prestação positiva e em particular conjunto normativo-tutelar aos indivíduos em 

desenvolvimento, citando para fundamentar seu pensamento o art.227, parágrafo 3, que 

tem redação voltada a demonstrar a excepcionalidade quando da aplicação de qualquer 

medida privativa de liberdade. 

Apesar do verdadeiro “Direito Penal do inimigo” que se impõe na mídia e nos 

tribunais brasileiros contra o tráfico de drogas e seus “funcionários” o Supremo 

Tribunal Federal tem mostrado no tipo de decisão ora analisada e em outras, como no 

HC 93.900, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, que a medida de internação só pode 

ser imposta quando presentes os requisitos do art.121 e 122 do ECA (Lei 8069/90) e 

não pela simples gravidade abstrata da conduta. 

Para enfatizar sua posição quanto à superação da Súmula 691 para casos 

envolvendo crianças e adolescentes o relator do HC114.450/STF finaliza sua exposição 

dispondo que não obstante o óbice da Súmula, defere a medida cautelar requestada pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Como não podia deixar de ser tal decisão virou referência e fez sucesso no meio 

jurídico como se depreende da notícia veiculada na página virtual da Defensoria Pública 

de São Paulo no dia 13 de agosto de 2012: 

“A pedido da Defensoria Pública de SP, STF concede liminar em habeas corpus 

para reverter internação ilegal de adolescente. 

Veículo:DPE 

 

Data: 13/08/12 

Estado: SP 

 A Defensoria Pública de SP obteve no último dia 23/7 uma liminar favorável em 

sede de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a 

imediata cassação de ordem de internação que havia sido imposta a um 

adolescente. A decisão foi concedida pelo Ministro Presidente, Carlos Ayres Britto. 
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 O adolescente havia sido acusado da prática de ato infracional equiparado ao 

delito de tráfico de drogas, na cidade de Taubaté. Em primeira instância, foi-lhe 

aplicada uma medida socioeducativa de liberdade assistida. Após recurso de 

apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) agravou 

sua situação, impondo-lhe a medida de internação. 

 O Defensor Público Ruy Freire Ribeiro Neto impetrou um habeas corpus ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê a medida de internação apenas para casos excepcionais, nas 

hipóteses taxativas descritas em seu art. 122. O STJ denegou o pedido liminar, o 

que motivou novo habeas corpus ao STF. 

 O Ministro Ayres Britto apontou que o TJ-SP “havia embasado a ordem de 

internação na gravidade abstrata da conduta” e entendeu ser pertinente superar no 

caso a súmula nº 691 do próprio tribunal, que diz ser excepcional a concessão de 

ordem de habeas corpus antes do julgamento de mérito de instância inferior. 

 Para o Defensor Ruy, a superação da súmula nº 691 do STF “é um aspecto 

importante da decisão e demonstra como uma atuação ágil perante aquele tribunal 

pela Defensoria Pública deve impor a tempo a observância do Estatuto da Criança 

e do Adolescente em casos urgentes”. 

A aplicação da Súmula 691 do STF aos casos envolvendo crianças e 

adolescentes também foi alvo de artigo escrito pela Defensora Pública do Estado de São 

Paulo Bruna Nunes na Revista Especial da infância e juventude número1-ano2011. 

O texto aponta que dentro do âmbito penal, apesar de questionável, pode 

admitir-se a aplicação desta Súmula. Esta situação, por outro lado, não ocorre nos 

“habeas corpus” impetrados a favor de adolescentes, tendo em vista a celeridade do 

procedimento observado no art.183, ECA, que dispõe que o prazo máximo para 

conclusão do processo na hipótese de o adolescente encontrar-se internado 

provisoriamente é de 45 dias. 

A Defensora Pública diz que para elucidação do raciocínio teórico basta 

fixarmos como prazo médio o período de 1 ano para cumprimento da medida 

socioeducativa restritiva de liberdade. Contrapondo-o com prazo mínimo do julgamento 

de mérito de um “habeas corpus” por um Tribunal de Justiça, que gira em torno de 6 

meses, facilmente verificamos que há patente incompatibilidade entre os prazos 

delineados. 

Aplicado o teor da Súmula, as Instâncias Superiores só poderiam ser acessadas 

depois de todo esse trâmite, tornando por algumas vezes desnecessária ou 

demasiadamente tardia a manifestação dos Tribunais Superiores; ou porque o 

adolescente já teve o seu direito de liberdade restituído ou porque já cumpriu mais da 

metade da medida socioeducativa. 
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Por fim, tal situação viola o acesso integral à justiça, pois, ao mesmo tempo, 

tolhe ao adolescente o direito de acessar aos Tribunais Superiores, restringe o alcance 

das garantias e ainda o coloca em extrema desvantagem em relação ao adulto. 

 

2.2 – DA VISITA À FUNDAÇÃO CASA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

No segundo semestre de 2012 viajei até Taubaté, interior de São Paulo para 

conhecer a Fundação Casa – antiga FEBEM – e poder tornar mais palpável o objeto de 

estudo. 

Tal visita teve êxito graças a um projeto da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo que seleciona pessoas para conhecerem a Fundação Casa e assistirem a 

reprodução de um filme junto aos menores internados em sala especial para tal fim, 

seguido de um debate. 

A parte externa da instituição é similar a de um presídio comum, com muros 

altíssimos, muito policiamento e extrema burocracia para conseguir agendar uma visita. 

No hall de entradas a semelhança continua presente, percebendo-se diversos agentes 

carcerários, grades de proteção e revista pessoal. 

O interior da Fundação Casa é que realmente a diferencia de um presídio para 

maiores de idade. A semelhança agora se dá com uma escola, vez que existem diversas 

salas de aula, muitos professores e voluntários circulando pelo ambiente e quadros 

negros preenchidos de lições de português. 

Tive a oportunidade de conversar com a diretora daquela Fundação, Dra. 

Moradei, e notei empenho e dedicação em sua fala quando abordava a questão da infra-

estrutura da instituição. Me explicou que existe hoje uma parceria público-privada para 

tentar melhorar as condições da Fundação Casa e que já estava apresentando resultados 

dignos de aplausos.  

Até entrar na sala reservada para a reprodução do filme não havia notado 

nenhum menor internado circulando pelos corredores, o que me causou estranhesa. 

Após alguns minutos os menores apareceram enfileirados, de cabeça baixa, vestidos 

exatamente iguais e guiados por um agente carcerário nada simpático. 

Apesar de quase todos ostentarem tatuagens que faziam referência à vida do 

crime, percebia-se que tratava-se de crianças que cresceram rápido demais, com 

expressões sofridas no rosto e muitas cicatrizes pelo corpo. 
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Ali comecei a perceber que a “escola” que eu havia notado era quase que uma 

farsa em função da visita que naquele dia ocorria. Percebi grades que separavam os 

“quartos” e uma tensão no ar que não era comum. 

Durante a exibição do filme aqueles que se atreviam a rir ou a comentar alguma 

coisa eram prontamente advertidos pelos funcionários da Fundação Casa e voltavam a 

ficar estáticos e mudos. 

Ao final do filme fez-se uma mesa redonda para discussão do filme, onde o 

defensor público fez algumas considerações e abriu para perguntas, que não foram feitas 

por nenhum dos menores por razões óbvias. 

Quando saí da Fundação Casa fiquei com a impressão de que tudo não passava 

de uma encenação, que aqueles garotos deviam sofrer muito naquele local, mas eram 

“arrumados” para aquele tipo de visitas. Impressionante também era a falta de liberdade 

de expressão destes jovens e a perda da personalidade, vez que estavam todos 

uniformemente disciplinados, sem vontade própria e sem possibilidade de expressar 

seus sentimentos. 

A visita foi satisfatória, tendo em vista que consegui tornar mais palpável o 

objeto de estudo e perceber que não se consegue ressocializar ninguém com a simples 

impossibilidade de se expressar. O que ocorre ali é uma neutralização dos impulsos e 

sentimentos de uma criança para conseguir vê-la adaptada a não pensar, não querer e 

não questionar. 

A ressocialização é impossível nestes moldes e a visita mostrou que apesar da 

estrutura da Fundação Casa estar adaptada aos fins da internação a ideologia de 

tratamento baseado em calar o interno não alcança estes objetivos e deve ser repensado 

para que não criemos um “rebanho de ovelhas” que só seguem o que lhes é indicado, 

sem pensar, questionar, protestar. 

Em suma, a experiência serviu para demonstrar que a parceria público-privada 

neste caso pode ser muito útil e que já trouxe mudanças importantes em relação à infra-

estrutura da Fundação Casa, mas que o que deve mudar mesmo é a forma de 

ressocializar as crianças e adolescentes que lá estão, tratando-as como seres pensantes 

que são, e não como um estorvo à sociedade que deve aceitar tudo aquilo que a ele é 

imposto. 

  

2.3 – PARÂMETROS PARA A ALICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

DE INTERNAÇÃO. 
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Baseado em artigo escrito pelo Defensor Público do Estado de São Paulo Ruy 

Freire Ribeiro Neto na revista especial da infância e juventude, percebe-se que a partir 

da compreensão da dissensão entre a sistemática orientadora da jurisprudência da justiça 

da infância e juventude que vezes opta por uma decisão com forte conotação repressiva 

e outras vezes, em menor número, toma decisões orientadas pela proteção integral, faz-

se necessário abordar a espécie normativa da excepcionalidade e analisar sua real 

aplicação na prática forense. 

O trabalho do Defensor Público analisa a medida socioeducativa de internação 

nas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concluindo que, embora 

escassas, há decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que se orientam pela 

excepcionalidade da aplicação da medida de internação. Todavia, grande parte ainda 

despreza tal fundamento. 

As hipóteses previstas para a aplicação da medida socioeducativa são 

correntemente interpretadas de forma genérica, sem a utilização dos critérios 

qualitativos para a sua aferição. Segundo o autor, o emprego da internação passa a ser 

analisado por um julgamento mecânico, desvencilhando-se totalmente da necessidade 

da sua excepcionalidade. 

Para exemplificar esta situação Ruy Freire aponta alguns julgados onde trata-se 

de forma genérica a gravidade do ato infracional, como no julgamento da apelação 

994.08.011417-0 de relatoria de Maia da Cunha, onde a magistrada dispõe: 

“O ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado é 

evidentemente cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, o que, 

sem dúvida, perfaz a hipótese do art. 122, I, do ECA e, assim, autoriza a 

aplicação da medida de internação”. 

O conteúdo arbitrário de tais decisões extrapola inclusive a própria previsão 

legal para justificar internação, vez que em nenhum momento cita alguma circunstância 

do caso concreto que demonstre sua necessidade e adequação. 

Em casos de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, mesmo que sem 

previsão legal, é comumente empregada a medida de internação, como exemplifica o 

julgamento da apelação 990.10.010296-6, de relatoria de Encinas Manfré, que expõe: 

“ Não obstante a gravidade desse comportamento do adolescente, equiparado a 

tráfico de drogas – e a apreensão de 24 invólucros contendo crack- , o que 

autoriza aplicação da medida socioeducativa de internação, é de consideração 

que o representado tem outras passagens pela Vara da Infância e Juventude por 

idêntico ato infracional”. 
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Nesta decisão, a simples menção a “passagens” na Vara da Infância e Juventude 

foi propícia para aplicação da internação, sem sequer mencionar se estas 

“passagens”resultaram em representações, se foram julgadas procedentes ou mesmo se 

tiveram o trânsito em julgado. 

Conclui o autor do artigo que a argumentação em que a carga arbitrária e a 

dissimulação à excepcionalidade é mais evidente é aquela em que se aproxima o tráfico 

de drogas como uma conduta que atinge de forma violenta a coletividade, usando como 

exemplo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível 

número 174.278-0/3-0, que julga assim:  

“Apelação Cível. Ato infracional equiparado ao tráfico ilícito de entorpecentes. 

Materialidade e autoria comprovadas. Insurgência ministerial quanto à medida 

socioeducativa aplicada ao adolescente. Necessidade da medida de internação no 

caso concreto. Ato infracional, que por constituir crime contra a saúde pública, 

reveste-se por sua natureza de grave ameaça ou violência à pessoa e, sobretudo, à 

coletividade, justificando a imposição de medida mais gravosa.” 

São decisões como esta que fazem o judiciário brasileiro perder credibilidade e 

mostrar-se imparcial, sobretudo quando abordamos a questão do tráfico de drogas. Este 

crime é explorado pela mídia como o mais grave dos delitos e magistrados sem a visão 

crítica necessária proferem julgados no mesmo sentido, ficando cegos para o respeito às 

garantias tão importantes aos adolescentes, como o da excepcionalidade, uma vez que 

transformam a internação em regra para este tipo de ato infracional. 

Conclui o autor do texto que a excepcionalidade se caracteriza justamente pelo 

oposto do que apontam as decisões citadas, já que exige uma discrição muito mais 

profunda e considerações acerca de aspectos múltiplos capazes de identificar a 

internação como única medida possível para atingir as finalidades da medida 

socioeducativa, levando em conta, para isso, sua restrição quanto à sua utilização e seu 

caráter de “ultima ratio”. 

A internação aplicada em qualquer ocasião legitima em demasia os danos 

causados no processo de desenvolvimento de tais pessoas, ressaltando toda a 

problemática depreendida de uma privação de liberdade. 

   

2.3.3 – O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES COM O NARCOTRÁFICO. 
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A partir da leitura deste último acórdão, faz-se mister analisarmos a atual 

situação dos adolescentes brasileiros e o que os levam ao cometimento de ato 

infracional equiparado ao disposto no art.33 da Lei 11.343/06. 

Em primeiro lugar, a atuação do Estado deveria dirigir-se não à transformação 

de adolescentes envolvidos no narcotráfico em bodes expiatórios, como os verdadeiros 

responsáveis pela violência e de todos os seus efeitos que atormentam os “cidadãos de 

bem”, mas à intervenção junto a eles, retirando-lhes da ocupação em atividades ilícitas, 

garantindo a sua inserção social por meio de mecanismos desenvolvidos para atender as 

suas necessidades educacionais, físicas e psicológicas. 

Agregam-se às circunstâncias facilitadoras do ingresso de jovens no 

narcotráfico, a falta de visibilidade e aspirações sociais em meio às oportunidades de 

emprego que lhe são oferecidas, as quais os permitem almejar tão somente a inserção no 

mercado de trabalho como mão-de-obra barata, com baixas remunerações e restrita 

expectativa de crescimento pessoal e econômico. Desta forma, o envolvimento com o 

comércio ilícito de drogas se demonstra aos jovens, pessoas ainda dotadas de pouca 

responsabilidade e personalidade em desenvolvimento, como alternativas às 

condicionantes sociais e econômicas que praticamente lhe são impostas. 

Assim, conceituar adolescentes envolvidos com o narcotráfico como criminosos 

de extrema gravidade e periculosidade é partir de um pressuposto equivocado que 

enseja uma superestimação indevida de suas atividades e posição no mundo marginal. 

Tal juízo parece isentar de responsabilidade o Estado pelas condições 

degradantes às quais estão submetidas crianças e adolescentes em um contexto de 

marginalização e pobreza, aplicando-lhes o Estatuto da Criança e do Adolescente 

apenas no que concerne aos artigos correspondentes aos atos infracionais, desprezando 

toda a sistemática de direitos que lhe são constitucional e legalmente assegurados.   

 

2.4 – OS EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

Percebemos pelo exposto até este momento que a imposição da medida 

socioeducativa, por mais que suas definições constitucionais e legais sejam as 

condizentes com um Estado manifestamente democrático de direito, a sua aplicação 

conduz de forma sistematicamente hostil aos direitos de proteção à criança e ao 

adolescente constitucionalmente previstos e contraria seus mandamentos. 
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A resultante da privação da liberdade é inteiramente deletéria, vez que a vida 

social que se desenvolve em uma instituição desta espécie, em meio artificial e 

antinatural, favorece a aparição de uma consciência coletiva que reflete no 

amadurecimento criminoso, do mesmo modo, condiciona a pessoa a um meio distinto, 

sendo de difícil adaptação o seu retorno ao meio social. 

Tais fatores tendem a ser mais profusos se considerados em sua repercussão na 

pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, excluindo-a da vida comunitária e 

familiar. 

Além do mais, como examina Bitencourt, “os efeitos devastadores da renegação, 

ao mesmo tempo, impedem que a interiorização da renegação social possa converter-se 

em um sentimento de auto-recusa”. Isto permite que o interno repila aos que o renegam 

ao invés de fazê-lo com sua própria pessoa. 

Tendo em vista estes efeitos devastadores podemos concluir que a aplicação das 

medidas socioeducativas nunca devem corresponder a um viés de punição, mas são 

orientadas por um conteúdo ético destinado a proporcionar a intervenção junto ao 

adolescente em conflito com a lei, de modo a servir-se de um processo pedagógico 

possibilitando a sua reintegração social e permitindo o seu convívio com a comunidade. 

 

 

2.5 – EXCEPCIONALIDADE COMO REGRA 

 

O caráter de definitividade da excepcionalidade se exprime pela sua colocação 

na situação concreta. Para qualquer aplicação de medida socioeducativa a 

excepcionalidade deve ser satisfeita, deve-se exatamente fazer aquilo que ela exige, 

avaliar o caso concreto e estabilizá-lo com as possibilidades jurídicas para somente 

assim aplicar a internação. Se a excepcionalidade não for aplicada, conseqüentemente 

será considerada inválida, circunstância que ocasionará na sua extirpação do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A excepcionalidade exige que apenas na impossibilidade da aplicação de outras 

medidas socioeducativas, será aplicada a internação, assim determina que se realize 

exatamente o seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas. 

Portanto, como as regras contém determinações no âmbito daquilo que é fático 

ou juridicamente possível, conclui-se que a excepcionalidade tem uma estrutura 

normativa de regra, também por ser uma razão para um determinado juízo concreto, isto 
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porque impõe um dever para a aplicação da medida socioeducativa de internação, por 

isto a sua estrutura normativa é de regra.   
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3 – DA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

 

Para análise da real função da medida socioeducativa de internação faz-se 

necessário saber como é ela aplicada na prática e se tal aplicação tem como gerar efeitos 

benéficos aos adolescentes que se sujeitam a esta medida. 

Como existem diversos locais no Brasil em que tal medida pode ser executada, 

utilizaremos como modelo a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente – CASA – (antiga FEBEM), pois presume-se que deva esta servir de 

parâmetro para os demais centros de internação de adolescentes, tendo em vista tratar-se 

de instituto novo e que, ao menos na teoria, serve de parâmetro aos demais. 

Primeiramente devemos lembrar que a escolarização de adolescentes autores de 

atos infracionais é prioridade das medidas sócio-educativas determinadas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, cabendo aos executores municipais, estaduais ou 

Organizações Não-Governamentais, garantir aos adolescentes o acesso à educação e sua 

permanência na escola. 

Os professores que ministram aulas nas unidades são vinculados à Secretaria da 

Educação. Os adolescentes em privação de liberdade são matriculados como alunos que 

frequentam regularmente a rede pública de ensino, conforme estipulado no ECA e na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB9394/96. 

Entretanto, apesar de tantas medidas de mudança e reorganização e tentativas de 

“espancar” as antigas estruturas da FEBEM, o que podemos observar da análise de 

diversas resoluções da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do relatório final do 

programa Justiça ao Jovem no Estado de São Paulo, é que pouca coisa mudou. 

 

 

3.1 – DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005 
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Tal documento foi elaborado quando ainda vigorava no Estado de São Paulo a 

FEBEM e serve de parâmetro para os relatórios de 2006 e 2007, ano de transição e de 

implementação da Fundação CASA respectivamente. 

Neste relatório a situação de adolescentes submetidos à medida sócio-educativa 

de internação é tão alarmante que a pesquisa elabora uma solicitação de medidas 

provisórias apresentada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos com 

respeito República Federativa do Brasil. Tal atitude se deve ao caso das crianças e 

adolescentes privados de liberdade no “Complexo de Tatuapé” da FEBEM. 

É claro o relatório ao expor que durante os últimos meses ocorreram fatos que 

demonstram que a vida dos internos encontra-se em risco constante. As ameaças entre 

internos, brigas, pancadarias, alegação de torturas e motins são produzidos com 

excessiva frequencia, sem que as autoridades, que evidentemente têm conhecimento do 

problema, tenham adotado medidas eficientes para remediar a situação. 

O documento aponta ainda que no dia 17 de fevereiro de 2005, quando se 

produziu a despedida em massa de mais de 1.700 funcionários da FEBEM, os monitores 

da Unidade 39, em represália, teriam entregue as chaves dos dormitórios dos 

adolescentes que estavam na área de sol, mesmo sabendo que tinham vários rapazes em 

reclusão isolada por ameaça de morte. O jovem Guilherme Lima não recebeu ajuda por 

parte de nenhum funcionário enquanto estava sendo espancado e muito menos atenção 

médica oportuna, dando-se seu falecimento e de mais três internos naquela ocasião. 

O relatório traz à tona ainda que todo o Complexo do Tatuapé sofre problemas 

graves de saturação, deficientes condições de higiene e saúde e que a estrutura das 

unidades é semelhante a dos presídios para adultos e se encontram em péssimo estado 

de conservação. A alimentação dos adolescentes que estão confinados, segundo o 

documento ora analisado, não cumpre com as condições de higiene adequadas. 

O complexo do Tatuapé não possuía pessoal médico e os jovens não tinham 

acesso regular à educação, trabalho ou tarefa de ressocialização, o qual incrementa os 

níveis de tensão entre os jovens internos e propicia incidentes de violência. 

Além disso, chega o relatório à conclusão de que a estrutura elétrica, hidráulica e 

sanitária do edifício estava comprometida e os adolescentes eram mantidos em 

dormitórios com janelas fechadas e passavam a maior parte do tempo ociosos. A 

crescente aglomeração e a falta de separação entre processados e condenados agravam a 

tensão e a violência entre os jovens internos entre si e deles com os monitores. 
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3.2 – DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS DE 4 DE JULHO DE 2006 

 

Neste documento a Corte Interamericana procurava analisar se as medidas de 

urgência expostas no relatório de 2005 supramencionado haviam sido aplicadas e se a 

situação estava caótica no Complexo de Tatuapé da FEBEM ou se existiam melhoras 

desde a última visita. 

Já no início do documento pode-se perceber que a situação dos adolescentes 

sujeitos à medida sócio-educativa de internação continuava drástica, pois a redação do 

relatório é no sentido de apontar que as condições a que estão submetidos os 

adolescentes internos no “Complexo de Tatuapé” continuam se deteriorando. Desta 

forma, no dia 05 de dezembro de 2005, durante uma vistoria, aparentemente o Grupo de 

Intervenções rápidas disparou um tiro de goma contra os jovens, a uma distância de 

aproximadamente três metros. A bala acertou diretamente no olho do menino Djabilson 

dos Santos Soares, afetando seu nervo ótico e proporcionando a perda definitiva de sua 

visão.  

O relatório continua descrevendo que outro jovem morreu ao ser severamente 

ferido por outros companheiros durante uma partida de futebol e ao concluir que não há 

rotina, disciplina ou programa desenvolvido pelo grupo técnico. Em muitas das 

unidades os jovens têm o controle e são eles que decidem quais atividades realizarem. 

Neste mesmo contexto, segundo o relatório, há uma divisão hierárquica entre os jovens. 

De acordo com essa divisão, na maioria dos casos os adolescentes considerados 

vulneráveis são vítimas de abusos sexuais ou golpes, e prestam pequenos favores e 

serviços aos referidos “lideres”. 

Conclui o relatório que a ausência de acompanhamento médico, psicológico e 

psiquiátrico dos adolescentes aliada à escassez de atividades pedagógicas, esportivas, 

recreativas e religiosas, bem como à ausência de visitas dos familiares de muitos jovens 

gera um clima de tensão e insatisfação que contribui para o agravamento das condições 

de internamento e risco à vida e à integridade pessoal dos adolescentes. 

Por fim, é certo que o Estado não deu um cumprimento satisfatório a sua 

obrigação de prevenir os ataques contra a vida de e integridade pessoas dos adolescentes 

privados de liberdade no “Complexo de Tatuapé” e que não adotou ainda as medidas de 

segurança indispensáveis para impedir os incidentes de violência no interior do recinto 

que está sob sua proteção. 
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3.3 – DA RESOLUÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DE 03 

DE JULHO DE 2007 

 

Este relatório é de suma importância, pois é a partir de sua análise que 

identificaremos se a mudança de FEBEM para FUNDAÇÃO CASA é mero rearranjo 

ou se acarreta mudanças reais. Tal transformação se deu através da lei 12.469, de 22 de 

dezembro de 2006. 

Nota-se pela leitura do documento uma mudança real pequena, mas de 

gigantesca proporção, vez que qualquer transformação para melhor merece ser 

comemorada, sobretudo quando se trata de adolescentes submetidos à medida sócio-

educativa mais grave que existe em nosso ordenamento jurídico: a internação. 

Entre o documento realizado em 2006 e este se registraram duas rebeliões, dois 

tumultos, cinco tentativas de fuga, uma morte, e a fuga de 30 adolescentes. Apesar da 

diminuição do número de incidentes, a Fundação CASA continua realizando numerosas 

revistas na unidade. O relatório traz a satisfatória notícia de que várias atividades 

pedagógicas, culturais, religiosas e esportivas têm sido realizadas e a triste constatação 

de que não obstante tais medidas, o adolescente Ricardo Pereira Cunha foi agredido por 

companheiros de internação e faleceu no dia 28 de maio de 2006. 

O relatório aponta ainda que as práticas de maus-tratos diminuíram e que as 

sanções impostas aos adolescentes estão sendo aplicadas de acordo com o Regulamento 

Interno da Fundação Casa e têm caráter pedagógico. Os produtos de higiene pessoal, 

vestuário, e roupas de banho e cama, bem como os itens destinados à higiene das 

unidades, têm sido normalmente fornecidos. 

Outro ponto positivo deste documento é o reconhecimento pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de que os internos se encontram devidamente 

separados por critérios de idade, reincidência, infração cometida e gravidade do ato. 

Para assegurar a integridade física deles, a unidade 05 destina-se a abrigar os jovens de 

diversas idades, os quais não podem conviver em outras unidades por problemas com 

outros reclusos. Os jovens internos dispõem da atenção técnica de psicólogos e 

assistentes sociais, bem como de atendimento de saúde durante as 24 horas do dia, 

realizado no próprio centro de internamento. A proporção entre o número de 

profissionais e o de interno apresenta-se em conformidade com a legislação nacional. 
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O destaque negativo deste relatório, que já avalia a Fundação CASA, e não mais 

a FEBEM, está relacionado com a dificuldade de comunicação dos internos do 

“Complexo do Tatuapé” com as suas famílias. 

Concluindo o relatório, expõe que embora o Tribunal valore positivamente as 

ações adotadas pelo Estado no cumprimento das medidas provisórias ordenadas no 

presente assunto, os atos de violência ocorridos durante a vigência das mesmas 

evidenciam a necessidade de continuar adotando de maneira imediata medidas eficazes 

de proteção, razão pela qual a Corte estima conveniente manter as medidas provisórias a 

favor dessas pessoas. 

 

3.4 – RELATÓRIO FINAL DO PROGRAMA JUSTIÇA AO JOVEM NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Este documento, de titularidade do Conselho Nacional de Justiça e datado de 

março de 2012 demonstra os avanços com a implementação definitiva da Fundação 

CASA e os desafios que esta nova estrutura apresenta. 

Sua relevância para o tema abordado se mostra presente vez que percebemos 

pela leitura do documento que uma medida sócio-educativa de internação bem aplicada 

e que respeite os princípios norteadores do Direito Juvenil podem alcançar resultados 

positivos. 

O relatório já começa com ótimas novidades ao descrever que a situação que 

ficou muito marcada há 10 anos, com a ocorrência de constantes rebeliões e fugas, em 

grandes complexos da FEBEM que funcionava como verdadeiros presídios, hoje não 

mais existe. Segundo o relatório, problemas há, mas atualmente são pontuais, e não 

mais se vê grandes rebeliões ou perda do controle de unidades pela administração. 

Observa-se que, normalmente, o tratamento entre adolescentes e funcionários é 

respeitoso. 

Afirma o documento que hoje, o cenário nas unidades, de modo geral, é de 

organização, e os adolescentes têm seu tempo sempre preenchido com atividades de 

educação, profissionalização, esporte, lazer e cultura, estando bem atendidos no aspecto 

psicossocial. O ambiente não é tenso como se viu no passado, e a constatação é de que a 

decisão política tomada pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo ao extinguir a 

FEBEM realmente reverteu em melhoria substancial, traduzindo-se em modelo que 

pode inspirar mudanças positivas em outros estados da federação. Segundo o relatório 
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os adolescentes são tratados como tais, conforme os princípios constitucionais e legais, 

e não mais como adultos pequenos. 

Outra notícia excelente extraída do relatório é de que não se verifica, no Estado 

de São Paulo, problema de superlotação de adolescentes nas unidades de internação. 

Porém, algumas delas já começam a receber número de adolescentes superior à 

capacidade, de modo que se afigura de todo recomendável que prossiga o investimento 

do Governo Estadual para a construção de unidades descentralizadas. 

Há, porém um aspecto que merece ressalva. No Estado de São Paulo, ainda não 

está implantado nenhum programa de apoio e acompanhamento de egressos, como 

determina o art.94, XVIII, do ECA. Considera-se que programa desta natureza 

contribuiria significativamente para a consolidação dos progressos obtidos no processo 

de ressocialização que teve curso durante o período de internação, e com isso, diminuir 

as chances de retorno ao sistema sócio-educativo ou a entrada no sistema penal. 

Outro aspecto negativo exposto no relatório é a falta de investimento dos 

Tribunais nas Varas de Infância e Juventude, tendo em vista que algumas comarcas do 

Estado de São Paulo, com mais de 500.000 ou mesmo 1.000.000 de habitantes, ainda 

contam com apenas uma Vara da Infância e Juventude, e com um só juiz. Além disso, a 

capital ainda não conta com um Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), conforme 

previsão do art.88, V, ECA. 
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4 – DA VISÃO DO PROFISSIONAL DE DIREITO QUE LIDA DIARIAMENTE 

COM A QUESTÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

 

Em razão da complexidade do tema e das problemáticas por ele suscitada faz-se 

necessário uma entrevista com o Defensor Público do estado de São Paulo Ruy Freire 

Ribeiro Neto, tendo em vista que possui vasta experiência como Defensor da Vara de 

Infância e Juventude em atividade na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. 

Os questionamentos visam entender a visão de um profissional que esteja 

diretamente ligado às dificuldades na aplicação da medida sócio-educativa de 

internação, para assim podermos analisar se esta medida tem alguma funcionalidade 

prática ou se não passa de resquício de ditadura que deve ser rechaçado pelo Direito 

pátrio. 

 

4.1 – QUESTIONAMENTOS QUANTO AO RESPEITO PELO PRINCÍPIO DA 

EXCEPCIONALIDADE 

 

A primeira pergunta é se o princípio da excepcionalidade na aplicação da 

medida sócio-educativa de internação é realmente levado em conta pelos magistrados da 

Vara de Infância e Juventude. 

Responde o entrevistado que a Constituição Federal inspirada na proteção 

integral trouxe como parâmetro para aplicação da medida sócio-educativa extrema, o 

princípio da excepcionalidade bem como o da brevidade. 

 O ECA atuou neste sentido e reservou a internação para os casos de violência 

contra a pessoa, bem como para os casos de reiteração de atos infracionais. Nos demais 

delitos, ou seja, que não se constituam de violência ou grave ameaça ficou reservado à 

aplicação de medidas em meio aberto. 

 As decisões principalmente em relação aos atos infracionais praticados com 

violência são repreendidos, mesmo para aqueles que eram representados pela primeira 

vez, com internação, decisão que normalmente não se critica.  



41  
 

 

As dúvidas surgiram em relação ao ato infracional análogo ao tráfico de 

entorpecentes, quando mesmo sem violência, haja vista a consensualidade do 

adolescente infrator com o consumidor de entorpecentes, os julgadores aplicavam e 

ainda em alguns tribunais, teimam em aplicar a internação, mesmo sem amparo na 

legislação.  

Com o surgimento da Súmula 492, STJ parecia que a controvérsia cairia por 

terra, tal Súmula rejeitava, em princípio, a aplicação da internação nos casos de tráfico, 

exatamente por não vislumbrar que a conduta por si só poderia ensejar a medida 

extrema, tudo em obediência ao princípio da excepcionalidade. No entanto, como já 

disse, os Tribunais estaduais continuam aplicando a medida extrema, em nome de uma 

proteção da sociedade, mesmo àqueles adolescentes que visitam como representados, 

pela primeira vez o judiciário. Vislumbro nestas decisões clara inconstitucionalidade 

por desobediência ao princípio da excepcionalidade e ilegalidade diante da falta de 

previsão desta medida para os atos análogos a tráfico de entorpecentes. 

 

4.2 – QUESTIONAMENTOS QUANTO AOS OBJETIVOS DA MEDIDA 

SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

 

A segunda pergunta é se a medida sócio-educativa de internação, como é 

aplicada atualmente, se mostra capaz de alcançar objetivos positivos para a sociedade. 

Responde o entrevistado que a maioria dos estados federativos não tem uma 

política alinhada com o perfil exigido pelo ECA. É do conhecimento de todos, que os 

adolescentes são simplesmente separados da sociedade e colocados em instituições sem 

o menor suporte pedagógico para resgatar o adolescente e colocá-lo de novo na 

sociedade, melhor do que lá entrou. 

Parece-me que o governo paulista, apesar dos pesares, foi quem melhor se 

desenvolveu nesta matéria, quando extinguiu, por força de orientações internacionais, a 

falida estrutura da FEBEM e apostou, como aposta, na criação de uma instituição 

descentralizada e que se empenha na atuação de equipes multidisciplinares, compostas 

de profissionais, que ao menos dão aos jovens possibilidade de se estabelecerem 

profissionalmente e com dignidade. Apesar das sérias críticas que se podem fazer à 

instituição paulista (Fundação CASA), parece-me que foi a melhor receita para fazer 

cumprir parte do ECA e da Lei do SINASE em favor da sociedade e principalmente do 
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adolescente, que se tem alguma chance de se reintegrar à sociedade, pode fazê-lo com a 

ajuda dos incansáveis profissionais que atuam nestas instituições.  

  

4.3 – QUESTIONAMENTO QUANTO AOS FATORES A SEREM SEGUIDOS 

PELAS INSTITUIÇÕES DEDICADAS AO ACOLHIMENTO DE JOVENS 

 

A terceira pergunta é: Quais os principais fatores, em sua opinião, que devem ser 

obedecidos numa instituição dedicada a executar a medida sócio-educativa de 

internação? 

Responde o entrevistado que a principal é a contratação de material humano 

ligado a área pedagógica (assistente social, professores, pedagogos, psicólogos, etc.), 

através de concurso público. 

O segundo passo, e não menos importante, é a estrutura física que deve ser para 

alojar no máximo 60 adolescentes e todos devem ter cama, boa comida, higiene pessoal 

e que a instituição se localize o mais próximo possível da família nuclear do 

adolescente, enfim todos os petrechos necessários para a boa reflexão e que o período 

de internação sirva para orientá-los com bons argumentos, de como devem se portar 

perante seus familiares e a sociedade que os cerca. 

Grande desafio de qualquer instituição é o contato da equipe multidisciplinar 

com familiares do adolescente, que por muitas vezes, por ignorância são refratários e 

resistem a qualquer aconselhamento e/ou tratamento, dificultando assim o plano de 

atendimento ao adolescente. Por fim devemos falar do adolescente egresso, e para isso 

contar com o respaldo das empresas privadas, bem como das instituições tais como: 

SESI, SESC, SENAI, SEST, etc., que devem atuar não como favor, mas como parte 

integrante da sociedade, em convênios com o estado para ensinar profissões e 

possibilitar eventuais futuras contratações. 

Em suma, o adolescente que entra na internação deve ser tratado com dignidade 

e respeito, para que ele perceba, que a sua ação constituiu algo que não pode e não deve 

ser repetido, a sociedade que custeia a estadia do adolescente nas instituições não pode 

continuar negligenciando a fiscalização destas instituições, que ao contrário do ideal 

tratamento pedagógico, oferece, em sua maioria, uma prisão igual ou pior a oferecida 

aos condenados adultos, que ofende a dignidade humana. 
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4.4 – QUESTIONAMENTO QUANTO À REAL NATUREZA JURÍDICA DA 

INTERNAÇÃO DE MENORES 

 

Por fim, a última pergunta é se a internação, como aplicada atualmente, possui 

natureza jurídica de pena ou se pode ser vista como real medida sócio-educativa. 

Responde o entrevistado que o legislador ao elaborar o ECA, sucedâneo da 

Constituição Federal de 1988, idealizou um sistema diferenciado, estabelecendo 

medidas sócio-educativas, todas de caráter pedagógico e orientadas para impedir que o 

adolescente em conflito com a lei, passasse à vida adulta e fosse cumprir pena em 

algum presídio. A legislação se aperfeiçoou em 2012, com a Lei do SINASE. 

Do ponto de vista legislativo temos um material que podemos considerar 

próximo do ideal, mas que infelizmente restou apenas no campo teórico. A crescente 

delinqüência juvenil levou os gestores públicos, em nome de uma economia do erário, a 

desobedecerem todas as legislações e a encarcerarem por ordem judicial milhares de 

adolescentes em verdadeiras masmorras contemporâneas, sem a menor estrutura que 

possibilite ao adolescente refletir e mudar por conta de orientação profissional o 

comportamento que o levou à internação. 

Quero com isto dizer que temos uma legislação que é constantemente mal 

tratada e desrespeitada pelos gestores da coisa pública (poder executivo estadual), além 

do que tenho para mim, que o judiciário manda muitos jovens para internação, quando 

poderia aplicar, sem medo, outras medidas, tais como: liberdade assistida e prestação de 

serviço à comunidade, evitando com isso a superpopulação que em muitos casos impede 

a realização do previsto na legislação infanto-juvenil. A superpopulação é causa 

impeditiva da aplicação do plano individual exigido pelo SINASE.  

O poder executivo, por péssima gestão dos estabelecimentos destinados à 

internação de adolescentes (salvo raras exceções) e o poder judiciário impelido por um 

clamor público que exige o encarceramento imediato de todos aqueles que praticam 

condutas delituosas, acaba atuando passionalmente, deixando de lado a técnica e a 

razão, são em minha opinião os grandes responsáveis pela transformação de 

adolescentes em conflito com a lei em adultos criminosos, organizados e que atentarão e 

causarão, com certeza, muita tristeza na sociedade que os internou. Algumas pessoas, 

mesmo diante deste desprezo pela legislação, pregam que a redução da maioridade 

penal seria a grande solução para a diminuição da criminalidade juvenil. Não acredito 

nesta mágica e posso deixar consignado que em todas as instituições em que o 
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adolescente é bem tratado e bem orientado, as chances das estatísticas de criminalidade 

serem rebaixadas são inimagináveis, basta uma política séria e de longo prazo para que 

esta afirmação seja confirmada. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto nesta pesquisa percebe-se que a pergunta que serve de fonte 

para o título do presente trabalho não pode ser meramente respondida, não admite uma 

afirmação fechada às novas reflexões. Muito ao contrário, trata-se de um 

questionamento que deve ser constantemente explorado e analisado por diversos 

ângulos e óticas. 

O objetivo desta exposição é abordar com profundidade o instituto da medida 

sócio-educativa de internação e, ao final, emitir uma opinião construtiva, e não uma 

resposta, ao questionamento de ser a medida sócio-educativa de internação realmente 

um instrumento para educar e socializar o jovem ou se é apenas uma pena disfarçada. 

Para explorar o tema fez-se uma análise histórica da medida sócio-educativa de 

internação, uma pesquisa doutrinária a fim de entender os princípios e características 

que guiam o instituto estudado, a pesquisa de campo consistente em visita à Fundação 

CASA, onde se cumpre a medida de internação no estado de São Paulo, a análise de 

documentos internacionais e do CNJ que expõem a realidade da execução desta medida, 

além de entrevista com Defensor Público que atua junto à Vara de Infância e Juventude 

da Comarca de Taubaté, SP. 

 

5.1 – CONCLUSÕES A PARTIR DE UMA ANÁLISE HISTÓRICA 

 

Através da abordagem histórica da medida sócio-educativa de internação é fácil 

perceber que alcançamos hoje no ordenamento jurídico brasileiro a fase mais sóbria 

sobre a execução e características desta medida. 

É a partir de erros cometidos no passado que mais se aprende e podemos utilizar 

como exemplo negativo a etapa indiferenciada, vez que se tratarmos adultos e jovens da 

mesma maneira princípios que hoje são inquestionáveis como a condição especial de 

pessoa em desenvolvimento e a proibição de aplicação ao adolescente de medida mais 

gravosa que a imposta ao adulto cai por terra. 
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Na chamada etapa indiferenciada não há dúvidas de que a internação era igual, 

ou até pior, que a prisão. Logo, nesta fase triste de nosso ordenamento jurídico a medida 

sócio-educativa de internação tinha natureza de pena e isto deve servir de alerta, vez que 

políticas imediatistas e que visam apenas mostrar para a população um pulso forte 

podem fazer com que nosso país novamente aceite este absurdo de tratar adultos, com 

desenvolvimento psicossocial e físico completos, e adolescentes, serem em pleno 

desenvolvimento de sua personalidade, como iguais e sujeitos as mesmas penalidades. 

Da etapa tutelar podemos tirar a lição de que não se pode tratar pessoas humildes 

como indesejáveis na sociedade e predispostas ao cometimento de ilícitos. Isto fere 

diversos princípios constitucionais como a presunção de inocência e a dignidade da 

pessoa humana. 

Nesta fase a internação parece figurar como pena àqueles que cometiam atos 

infracionais, pois as arbitrariedades na execução desta medida e a falta de garantia aos 

jovens era gritante. Já para àqueles que eram sujeitos à medida de internação apenas em 

razão de não possuírem recursos financeiros trata-se de um absurdo que não encontra 

precedentes nem na pena e nem na medida sócio-educativa, podendo ser definida a 

natureza jurídica desta medida como uma verdadeira seleção daqueles que podiam viver 

em sociedade e daqueles que não podiam fazê-lo por representarem um perigo iminente 

para os aristrocatas. 

Por fim, chegamos à atual fase garantista, onde diversos direitos são aos jovens 

garantidos e a proteção integral é o alvo da medida sócio-educativa de internação. 

Como Teoria para aplicação da medida de internação esta etapa se mostra a mais 

adequada e devemos lutar para que continue existindo e resista aos apelos daqueles que 

crêem no caráter retributivo como o mais adequado a legitimar uma medida sócio-

educativa. 

Nesta fase a internação parece estar associada à medida sócio-educativa 

propriamente dita, e não a pena. Todavia, como já exposto, tal afirmativa depende de 

uma aplicação prática daquilo que a Teoria Garantista prevê, respeitando as 

peculiaridades que cercam o adolescente e o tratando de forma a poder criar nele um 

sentimento de sujeito ativo da sociedade, através da educação e da disciplina que devem 

nortear a aplicação da medida sócio-educativa de internação. 

Em suma, a conclusão que se chega pela análise histórica é que hoje vivemos a 

etapa que mais valoriza os adolescentes e que parece ser a mais apta a colocá-lo em 

sociedade. Assim, a internação na etapa garantista ganha ares de medida sócio-
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educativa de verdade, necessitando apenas ser corretamente aplicada e respeitada para 

que produza resultados positivos. Apesar de se tratar de uma resposta a ser construída 

pelo tempo pode-se perceber que a internação com um caráter de proteção integral é 

aquele mais disposto a colher bons frutos. 

 

5.2 – CONCLUSÕES A PARTIR DE UM ESTUDO DA DOUTRINA 

 

Através da leitura de obras sobre o tema da internação conclui-se que os autores 

normalmente apontam a internação como uma medida sócio-educativa na teoria, mas 

criticam este mesmo instituto por ser na verdade uma pena disfarçada quando aplicado 

nos estabelecimentos destinados à sua execução. 

Não é raro encontrar na doutrina elogios ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente e à Constituição Federal de 1988, em razão de terem trazido ao 

ordenamento jurídico pátrio diversas garantias aos jovens e por resgatarem o caráter de 

excepcionalidade e brevidade ao instituto da internação. 

Porém, também nada raro é se deparar com textos que expõe o descaso na 

aplicação da medida sócioeducativa de internação, que faz com que o instituto na 

prática seja visto como pena, pois todos os avanços legislativos elogiáveis não 

conseguem transformar a execução da internação em um ambiente para educação e 

socialização, mas sim em um meio dos jovens cada vez mais entrarem no “mundo do 

crime”, sofrerem maus tratos e saírem dos estabelecimentos destinados a aplicar 

internação piores do que quando lá entraram. 

Portanto, resta claro que, para doutrina, a internação é medida sócio-educativa 

no papel, mas pena na prática, o que deve servir de alerta, pois leva a conclusão lógica 

de que estamos desperdiçando um ótimo momento legislativo de nosso país por não 

dispormos de instrumentos para modificar a realidade reacionária de antigas FEBEMs, 

que insistem em igualar jovens a adultos e a tratá-los de forma desumana e 

desproporcional com a sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento, o que 

causa um ciclo vicioso, tendo em vista que este jovem não se ressocializará voltará a 

praticar ato infracional e, quando adulto, se tornará um criminoso, trazendo muitas 

infelicidades à sociedade que o cerca, tudo isso em razão de uma má aplicação da 

medida que deveria ter um caráter sócio-educativo.  

     



48  
 

 

5.3 – CONCLUSÕES A PARTIR DA LEITURA DE RELATÓRIOS E DO 

ESTUDO DE CAMPO 

 

Após a visita feita à Fundação Casa de Taubaté, SP, torna-se presente no 

visitante um sentimento de que ainda existe uma forma de modificar a situação caótica 

em que estavam acostumados a viver os infelizes que cumpriram suas medidas “sócio-

educativas” de internação em instituições como a FEBEM. 

A análise dos relatórios da Corte Interamericana de Direitos Humanos antes da 

instituição da Fundação Casa, que se deu em meados de 2006, é alarmante e denuncia 

uma verdadeira carnificina dentro da FEBEM situada no “Complexo do Tatuapé”. 

Mortes inexplicadas de adolescentes eram comuns e a falta de higiene era precária. A 

educação dos jovens e a ressocialização baseada em um desenvolvimento psico-social 

adequado dentro daquele lugar não passavam de mais uma letra morta do ECA. 

A resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos realizada em 2006, 

para verificar se as medidas urgentes relativas à melhoria das condições no “Complexo 

do Tatuapé” requeridas ao Governo Brasileiro haviam sido cumpridas, ainda é drástico 

e aponta fatos impensáveis se nos limitarmos à leitura do ECA como um jovem perder a 

visão em razão de um tiro de borracha disparado por um guarda da FEBEM a 3 metros 

de seu olho. A alimentação dos jovens foi constatada pelos responsáveis pelo relatório 

como inconsumíveis e as atividades esportivas e o lazer anunciados no Estatuto da 

Criança e do Adolescente não eram praticados. 

No ano de 2007 – já com a implementação da Fundação Casa – a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos conseguiu, enfim, vislumbrar, uma substancial 

melhora nas condições em que se encontravam os jovens que estavam cumprindo a 

medida sócio-educativa de internação. 

Relata o documento que as atividades interdisciplinares acontecem, os jovens já 

se mostram mais bem alimentados e se encontram separados por critérios estabelecidos 

pelo ECA. As sanções não são mais arbitrárias e violentas, seguindo as normas 

estabelecidas em lei. 

Todavia, o relatório informa que os jovens encontram dificuldade em se 

comunicar com a família e noticia o falecimento de um dos jovens devido a um conflito 

físico com outros internos. 

Por este documento tem-se a impressão de que a situação dos institutos de 

cumprimento de medida sócio-educativa de internação, ao menos no Estado de São 
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Paulo, não mudaram apenas de nome, mas também de ideologia, de forma de trabalho e 

de infra-estrutura. 

Para poder vislumbrar se a melhora apontada no documento supracitado havia 

sido apenas pontual ou se obteve real êxito faz-se mister estudar um documento recente, 

que relate se a situação narrada em 2007 permanece em 2012. Para tanto a leitura do 

relatório final do Programa Justiça ao Jovem do Estado de São Paulo de março de 2012 

foi utilizado como material. 

Conclui-se pela análise do relatório que os jovens no Estado de São Paulo estão 

sendo tratados com a devida dignidade quando em cumprimento da medida sócio 

educativa que lhe fora aplicada. Comida, assistência médica, psicológica e pedagógica 

são uma realidade. A ideologia de descentralização, retirando as Fundações CASA da 

capital, muitas vezes longe demais para a família visitar o adolescente, para o interior de 

São Paulo se mostrou eficiente e comprovou que a comunicação entre os jovens e seus 

familiares aumentou sensivelmente. 

O lado triste deste documento e que justifica a inexistência de uma resposta 

imediata para a questão título deste trabalho é a ausência de qualquer tipo de programa 

para o egresso, ou seja, para aquele jovem que cumpriu integralmente a medida sócio-

educativa de internação. Tal falha do Poder Público afronta o art.94, XVIII, ECA que 

disciplina como direito do jovem o acompanhamento em seu reconvívio social. 

Outros dados que mantém a dúvida se a internação de jovens pode ser chamada 

de medida sócio-educativa ou se o certo seria denominá-la pena são o início de 

superlotação, a não implementação do Núcleo de Assistência Integrado, que serviria 

como uma central única de auxílio ao jovem em que ele poderia ser ouvido por 

promotores, defensores e assistentes sociais e a falta de infra-estrutura física nas Varas 

de Infância e Juventude do Estado de São Paulo, que muitas vezes contam com apenas 

um juiz responsável por todos os processos de uma comarca de até um milhão de 

habitantes. 

Pela leitura dos documentos acima explanados percebe-se que a decisão política 

tomada pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo ao extinguir a FEBEM realmente 

reverteu em melhoria substancial, traduzindo-se em modelo que pode inspirar mudanças 

positivas em outros estados da federação. 

Como a mera leitura de documentos não pode ser suficiente para uma análise 

real do instituto da internação de adolescentes no Brasil a visita à Fundação Casa era 

essencial para uma melhor exploração do tema abordado neste trabalho. 
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A visita à Fundação Casa de Taubaté, SP, conhecida como modelo de instituição 

para cumprimento de medidas sócio-educativas, levou a conclusão de que os jovens 

naquele lugar realmente podem se dizer cumprindo uma medida sócio-educativa, e não 

uma prisão. 

Os documentos relatados estavam apontando uma situação real e isto inflama a 

esperança de que o Poder Público pode reverter à situação caótica em que por muitos 

anos se tratou o jovem brasileiro. A Fundação Casa, apesar da forte segurança que cerca 

o local, se parece muito com uma escola, os adolescentes se mostram dispostos e 

limpos, os corredores são limpos, muitos profissionais circulam pelo local e a disciplina 

impera. 

A visita foi positiva em demonstrar um grande avanço àquilo que ocorria no 

Estado de São Paulo antes de 2006, porém ainda há muitos avanços a serem alcançados. 

A disciplina dos jovens não era comum, mas sim forçada por funcionários que mal 

deixavam os internos se expressarem. Isto não reeduca ninguém, isto cria robôs e paz 

sem voz, não é paz, é medo. 

Conclui-se por todo o exposto que a mudança foi real, mas que a pergunta sobre 

a natureza da internação há de ser construída com atitudes da sociedade e do Poder 

Público, que devem tutelar pelos jovens do Brasil, sobretudo aqueles que já erraram e 

que precisam de muita assistência interdisciplinar e oportunidades para não voltarem a 

frequentar os estabelecimentos de cumprimento de medida sócio-educativa de 

internação, muito menos estabelecimentos prisionais. 

 

5.4 – CONCLUSÕES A PARTIR DA ENTREVISTA COM O DEFENSOR 

PÚBLICO DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE TAUBATÉ 

 

Como lição da entrevista com um profissional que atua diretamente e 

diariamente com o problema da internação de jovens pode-se apontar que o quadro 

geral do sistema de cumprimento desta medida sócio-educativa no Brasil não é nada 

agradável, sendo certo que existem lugares no Brasil em que sequer existe água potável 

ou mesmo camas para os jovens lá internados. 

Isto nos leva a crer que se trata de uma pena e não de uma real medida especial 

destinada a um ser humano em uma fase especial de seu desenvolvimento. A regra geral 

é de descaso, imperando ainda em muitos lugares deste Brasil, sobretudo nas regiões 

mais humildes, o sistema que não diferencia jovens de adultos. 
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Porém vê o Defensor Público uma luz no fim deste extenso túnel chamado 

Brasil: A Fundação Casa. Como já exposto neste trabalho, a Fundação Casa, que nasceu 

para substituir a falida FEBEM, é hoje um modelo a ser seguido pelos demais estados 

da nação e que cria uma esperança de que ainda existe condição de se fazer valer a 

redação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Aponta o Defensor como deveria ser cumprida a medida, se referindo à infra-

estrutura física e profissional de ponta, especializados em ressocializar os jovens, 

tornando-os conhecedores de valores básicos de vida em sociedade e de bem-estar 

social. 

A entrevista denuncia que a excepcionalidade da aplicação da internação pelos 

magistrados de São Paulo não é seguida à risca, sobretudo quando se trata de casos de 

tráfico, em que a medida muitas vezes é a primeira a ser adotada, sem fazer uma 

distinção caso a caso e descumprindo os dizeres do ECA que somente possibilitam a 

internação quando existe violência no ato infracional praticado. 

Por esta razão e por ter o entrevistado anunciado que a situação dos egressos no 

estado de São Paulo continua sendo a de ausência de qualquer tipo de assistência em seu 

reconvívio social é que a resposta para a pergunta cada vez mais inclina-se para a de 

que a chamada medida sócio-educativa de internação, pelo menos como regra geral, não 

passa de uma pena disfarçada e simulada. 

 

5.5 – CONCLUSÃO FINAL 

 

Pela leitura de doutrina sobre o tema e de relatórios documentando a situação da 

internação de jovens no Brasil, aliado a pesquisa de campo consistente em visita à 

Fundação casa de Taubaté e entrevista com Defensor Público da Vara de Infância e 

Juventude só pode-se chegar à conclusão de que a medida de internação hoje em dia, na 

maioria de nosso país é pena, mas que pode se tornar medida sócio-educativa se atitudes 

como a tomada pelo governo paulista se tornem regra no Brasil. 

A Fundação Casa é um exemplo vivo de que a pergunta sobre a natureza da 

medida sócio-educativa de internação merece ser construída, pois não se trata de uma 

guerra vencida pelos fascistas vingativos que vêem na internação de jovens uma forma 

de retribuir o “mal” que eles fizeram à sociedade, mas sim uma luta dos revolucionários 

que acreditam em uma internação de jovens realmente destinada à prevenção especial 

positiva, ou seja, a ressocializar o adolescente, através da criação de base escolar, física 
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e psíquica que gera naturalmente o surgimento de oportunidades de crescimento 

profissional e humano àquele que parecia estar destinado a trilhar o rumo do ilícito. 

Não obstante se trate de um avanço substancial, necessário para se poder falar 

verdadeiramente em medida sócio-educativa que exista um sistema de assistência ao 

egresso, pois de nada adianta tratar o jovem dentro da unidade de internação se depois 

de cumprido sua medida será abandonada na sociedade. 

Assim, a pergunta está aberta e quem irá responder será a própria sociedade e o 

Poder Público através dos representantes do povo, haja vista que a mudança pode 

existir, basta vontade política e apoio social para tanto. 

Os jovens merecem que esta resposta a ser construída seja no sentido da 

natureza de medida sócio-educativa, pois trata-se de pessoa incapaz de cumprir uma 

pena, por sequer ter a condição mental completa de entender o caráter ilícito de seu ato. 

O Brasil possui uma das mais completas legislações sobre o tema de garantias 

aos direitos de crianças e adolescentes e a prática não pode se afastar deste exemplo 

dado no mundo das leis. Leis não podem ser apenas papel, sob pena de se desrespeitar a 

dignidade da pessoa humana. 

Por fim, não se pode falar em internação como medida sócio-educativa sem uma 

estrutura muito bem definida e arquitetada com o fim de levar ao jovem que cometeu 

ato infracional toda possibilidade de se distanciar deste tipo de atitude e fornecendo-lhe 

condições de ser incorporado ao mercado de trabalho ou ao ensino. 

Existindo esta estrutura básica que permita a ressocialização e a construção de 

um caráter humanitário no jovem estaremos diante de uma medida sócio-educativa. 

Já, se visualizarmos arbitrariedades, tratamentos desumanos, sentenças 

desproporcionais, falta de comprometimento do Poder Público com o problema 

apresentado e ausência de uma política de Estado assistencialista ao jovem egresso só 

poderemos estar diante de uma pena, e esta não pode ser cumprida por jovem algum 

deste país, sob pena de rasgarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria 

Constituição Federal. 

Assim, se o cumprimento de pena por jovem é inconstitucional claro está que em 

todos os lugares em que o cumprimento da medida de internação tenha características 

de pena o jovem lá internado deve ser posto imediatamente em liberdade, ou - o que 

seria o ideal - encaminhado a uma instituição que dispusesse de todos os meios 

necessários para sua ressocialização, educação e desenvolvimento psicossocial.   
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