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RESUMO 

O presente trabalho analisa os aspectos do ato infracional, sob a égide da doutrina da proteção 

integral de crianças e adolescentes, insculpida no artigo 227 da Constituição Federal de 1998 

e na Lei n. 8.069/1990, especialmente quanto aos direitos fundamentais conferidos às crianças 

e aos adolescentes, a efetivação destes e o sistema de responsabilização pela prática 

infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os conceitos de infância e 

adolescência, hoje definidos sob critérios biológico-objetivos no art. 2º do ECA, foram 

construídos na história recente, implicando no reconhecimento de particularidades dessa 

população. No cenário brasileiro, anteriormente à doutrina da proteção ilegal, era adotada a 

doutrina da situação irregular, em que a atuação estatal destinava-se exclusivamente ao 

público infantojuvenil em situação irregular, qual seja, os jovens abandonados ou em conflito 

com a lei, tratando-os como objeto de tutela com constantes violações de direitos, inclusive ao 

direito à liberdade, sob a alegada necessidade proteção e controle. Atualmente, o número de 

adolescentes cumprindo medidas privativas de liberdade (internação provisória, internação e 

semiliberdade) beira meio milhão, a revelar a inefetividade da proteção integral no modelo 

atual de responsabilização por ato infracional e a necessidade de adoção de alternativas tais 

como a justiça restaurativa. 

  

Palavras chave: criança, adolescente, ato infracional, direitos fundamentais, violência, justiça 

restaurativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 03 de setembro de 2018, segundo a ferramenta Cadastro Nacional de 

Adolescentes em Conflito com a Lei – CNACL criada pelo Conselho Nacional de Justiça, 

havia 496.968 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, entre estes 128.061 

estão cumprindo medidas privativas de liberdade (internação provisória, internação e 

semiliberdade), ou seja, mais de um quarto dos adolescentes em execução de medidas 

socioeducativas tem o seu direito à convivência familiar e comunitária violado. 

Sabe-se que o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos é 

recente no Brasil, conquistado apenas há 30 anos com o advento da Constituição Cidadã, fato 

que foi fruto das conquistas de movimentos sociais na luta pela redemocratização do país, 

como Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), e influência do direito 

internacional, especialmente da Declaração dos Direitos da Criança de 1959 elaborada pela 

Organização das Nações Unidas, grande marco na doutrina da proteção integral. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a doutrina da proteção integral de 

crianças e adolescentes, insculpida no artigo 227 da Constituição Federal de 1998 e na Lei n. 

8.069/1990, examinando os direitos fundamentais conferidos às crianças e aos adolescentes, a 

efetivação destes e, em especial, a prática de atos infracionais. 

Cumpre asseverar que o ordenamento jurídico brasileiro conferiu, em razão da 

condição especial de pessoa em desenvolvimento, prioridade absoluta no atendimento de 

políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil (artigo 227 da Constituição Federal c/c 

artigo 3º Lei n. 13.257/2016). Contudo, nota-se entre os adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas de privação de liberdade a violação de direitos como antecessora da prática 

infracional, especialmente no que tange ao direito à educação, o direito ao respeito à 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente e o direito à dignidade, a 

revelar a inexecução de tais políticas. 

Desse modo, serão analisados: a evolução histórica dos direitos da criança e do 

adolescente, partindo-se da construção social de infância e adolescência e do histórico legal 

brasileiro à proteção a crianças e adolescentes; o sistema de responsabilização pela prática de 

ato infracional instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; e dados sobre a 

população juvenil inserida no sistema socioeducativa.  
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Por fim, atendendo aos princípios constitucionais, conforme convenções 

internacionais sobre o tema e, ainda, respeitando o estabelecido no Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo –Sinase (Lei n. 12.594/2012), propõe-se o uso da justiça 

restaurativa para a solução dos conflitos com a lei praticados por adolescentes. 

Este trabalho aborda a justiça restaurativa como proposta para o tratamento dos casos 

de adolescentes em conflito com a lei, entendo que este modelo pode contribuir para a 

redução da reincidência, pois não se apoia na pura e simples punição, infligida com o 

propósito de causar dor, mas na responsabilização e na real identificação e tratamento das 

causas que levam à prática do ato infracional. 

Inicialmente, a motivação pessoal para a escolha do objeto de pesquisa foi a minha 

experiência de estágio forense no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na 2ª 

Promotoria de Justiça de Infância e Juventude na Comarca de Volta Redonda. Durante o 

estágio pude acompanhar a execução de medidas socioeducativas na cidade, especialmente de 

medida de internação cumprida no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara 

Ustara – CENSE Volta Redonda, onde notei a violação pretérita dos direitos fundamentais 

dos reeducandos, hipótese que foi confirmada na elaboração do trabalho por meio dos dados 

aqui compilados.   

A metodologia adotada é dedutiva, eis que serão analisados dados a partir da regra 

geral para os casos específicos, buscando descrever as características a partir desses dados, 

sendo, portanto, descritiva, pois pretende expor e interpretar o fenômeno da delinquência 

juvenil, usando para tanto abordagem quali-quantitativa. Será feita revisão bibliográfica sobre 

o assunto, coleta de dados e análise de jurisprudência. 
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1.  CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

A Lei n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente define em seu artigo 2º o 

conceito de criança e de adolescente, qual seja: “art. 2º Considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade”. Enquanto, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, 

promulgada pelo Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, dispõe que “Artigo 1. Para 

efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de 

dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a 

maioridade seja alcançada antes.”. 

No entanto, o que se entende atualmente como infância e adolescência é resultado de 

um processo social e histórico, que foi construído ao longo dos séculos.  

Na Idade Antiga, mais precisamente em Roma, a família era essencialmente 

patriarcal e assentava-se em torno do pater familiae. A família não era estabelecida pelas 

relações consanguíneas, tampouco pelos laços afetivos, designava o grupo submetido à 

autoridade do homem chefe da família, detentor do pátrio poder. Assim, os escravos, as 

mulheres e os filhos eram considerados propriedades do pai, o qual exercia poder absoluto 

sobre seus “pertences”, podendo decidir, inclusive, sobre a vida e a morte dos filhos, enquanto 

estes vivessem em sua casa. Nesse período, não existiam os conceitos de maioridade e 

menoridade.1 

O historiador francês Philippe Ariés, em seu livro “A história social da criança e da 

família” (1981), defende que no início da Idade Média o conceito de infância limitava-se ao 

período de total dependência do filhote humano. Tão logo que o pequeno ser adquirisse algum 

desembaraço físico, era misturado aos adultos, desenvolvendo os mesmos trabalhos que estes. 

Não havia, portanto, período de transição: “De criancinha pequena, ela se transformava 

imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem 

                                                           
1AMIN, Andréia Rodrigues. Evolução histórica do direito da criança e do adolescente. In: AMIN, Andréia 

Rodrigues e outros. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 

Coordenação Kátia Regina Ferreira Lobo Maciel. 10. Edição. São Paulo. Saraiva, 2017, p. 48. 
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praticadas antes da Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das sociedades 

evoluídas de hoje”. 2 

Ainda segundo Ariés, a pouca importância destinada a infância na Idade Média era 

resultado da alta taxa de mortalidade infantil3. Esse comportamento se reflete na transmissão 

dos valores e dos conhecimentos da época, que era feita por meio de “aprendizagem”, ou seja, 

o infante aprendia por meio de experiência com adultos, ajudando estes em seus ofícios. Tal 

modo de transmissão de conhecimento é incompatível com o sistema de classes e idades, pois, 

crianças e adolescentes eram inseridos no cotidiano de adultos. Comumente, as crianças 

viviam em casas de terceiros e não de sua família biológica, para a aprendizagem. Contudo, a 

partir do final do século XVII, iniciou-se o reconhecimento e valorização da infância, devido 

ao início da vida escolar. A escola substituiu o sistema de aprendizagem, separando as 

crianças dos adultos e, portanto, diferenciando-as destes. O autor ressalta, entretanto, que o 

processo de escolarização consistia (e consiste) num enclausuramento dos infantes. 

Com a revolução escolar a criança deixa de viver com outras famílias para 

aprendizagem e isso resulta numa redução voluntária da natalidade no século XVIII. Esse 

processo está associado também ao que Ariés chama de “processo de moralização dos 

homens”, tornando a família um lugar de afeição necessária e ocorrendo privatização da vida 

familiar. 

Cumpre ressaltar que, em que pese o conceito atual de infância ter se desenvolvido 

substancialmente no final do século XVII, a descoberta da infância começou no século XIII, 

conforme a observação do historiador sobre a história da arte: 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da 

infância não existia- o que não quer dizer que as Crianças fossem negligenciadas, 

abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não significa o mesmo que 

afeição pelas crianças. Corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 

particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. 

Essa consciência não existia.4 

 

Na obra publicada no século XVI Le grand Propriétaire de toutes choses, em seu 

livro VI, que trata sobre as idades, estas são divididas em sete, correspondendo ao número de 

planetas, sendo a primeira a infância, do francês enfant, que significa não falante, com início 

no nascimento e duração até os sete anos aproximadamente. A segunda idade denomina-se 

                                                           
2 ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Tradução de Dora Flaksman. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 1986., p. 10. 
3 “O sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas algumas era e durante muito tempo 

permaneceu muito forte”. Ibid., p. 58. 
4 Ibid. p. 156. 
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pueritia, com duração até os 14 anos, comumente era confundida com a infância. A terceira 

idade, por sua vez, é a adolescência, cuja característica é o crescimento, força e procriação, 

com duração até os 28 anos5. Nota-se que a concepção de adolescência se distinguia da atual. 

Ademais, essa classificação de idades não era usual, possuía uma característica 

eminentemente erudita, sendo desconhecida pela grande maioria da população, que confundia 

as idades, especialmente as três primeiras.6 

Entretanto, do século XIV até o século XVIII, “as idades da vida não correspondiam 

apenas a etapas biológicas, mas a funções sociais”7, havendo a idade dos brinquedos, idade da 

escola, as idades do amor ou dos esportes da corte e da cavalaria, as idades da guerra e da 

cavalaria e, por fim, as idades sedentárias, dos homens da lei, da ciência ou do estudo. Esse 

fenômeno se deve, em parte, ao fato de que não era habitual que as pessoas soubessem a 

própria idade, apenas no século XVII, párocos começaram a anotar os registros de nascimento 

com exatidão. 

Consoante Ariés, até o século XVIII, a adolescência era confundida com a infância, 

fato observado nos termos em latim empregados nos colégios, usando indiferentemente a 

palavra puer e a palavra adolescens. Por outro lado, a partir do século XVII, enquanto as 

classes sociais menos abastadas seguiam indiferentes à diferenciação entre infância e 

adolescência, a burguesia restringiu o uso da palavra infância a seu sentido moderno. Apenas 

no século XX, na ópera Siegfried de Richard Wagner de 1876, surge o conceito moderno de 

adolescência.  

Ana Paula Wanderlind Gorges conceitua a adolescência como: 

Nesta etapa da vida passa-se por alterações físicas, psíquicas e sociais, 

características desta fase. As alterações físicas são praticamente iguais para os 

grupos de adolescentes do sexo feminino e masculino, já as alterações psíquicas e 

sociais são interpretadas e significadas através da cultura em que está inserido. 

Portanto, podemos afirmar que adolescente é aquele indivíduo que está em 

transformação, ou seja, passou da fase infantil para a adolescente e prepara-se para a 

fase adulta, de amadurecimento, de aumento de responsabilidades e desafios.8 

Philippe Ariés em sua obra aqui citada foi um importante marco da teoria moderna 

nos estudos da infância. Entretanto, cabe aqui destacar a crítica realizada por Ligia Regina 

                                                           
5 ANGLICUS, Bartholomaeus. Le Grand proprietaire de toutes choses. Farget, Pierre. Paris, 1556 apud ARIES, 

Ibid. p. 36. 
6 VERONESE, Josiane Rose Petry. A proteção integral da criança e do adolescente no direito brasileiro. Revista 

do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./mar. 2013, p. 40. 
7 ARIÉS, P. Op. cit. p. 39. 
8 GORGES, Ana Paula Wanderlind. Adolescente autor de ato infracional: representações sociais na mídia 

escrita. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Graduação em Serviço Social, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis. 2008. 
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Klein às fontes de pesquisa utilizados pelo historiador em seu estudo – diários e dossiês de 

família, registros de batismo, inscrições em túmulos e a iconografia religiosa e leiga, que não 

seriam aptas a representar a criança geral da época: 

[...] ao centrar‐se em fontes que constituem expressão privilegiada, praticamente 

exclusiva, da nobreza e da aristocracia do período estudado, Ariès toma essa classe – 

que é formada por uma fração minoritária – como representação legítima da 

totalidade social.9 

 

Klein ressalta, ainda, fazendo referência a Marx e Engel, que durante o século XIX, a 

criança, assim como seus genitores, estava submetida a árduas jornadas de trabalho nas 

fábricas, recebendo significantemente menos que os homens adultos. Assim, o parâmetro 

socioeconômico influi diretamente nas concepções de infância e adolescência, sendo 

impossível categorizar uma infância universal e homogênea. 

Voltando aos conceitos de criança e adolescente no ECA, conclui-se que o estatuto 

acertou em defini-los com base em um critério biológico, portanto, objetivo, igualitário e mais 

seguro.  

1.1. PANORAMA EXEMPLIFICATIVO DA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO BRASIL AO LONGO DO TEMPO 

Durante a ocupação10 portuguesa, atendendo aos interesses econômicos de Portugal, 

as crianças nativas tiveram um papel fundamental no processo de controle dos índios, 

tornando-os mais suscetíveis à exploração para trabalho escravo, uma vez que os jesuítas 

encontraram grande resistência em catequizar os adultos. Desse modo, as crianças indígenas 

eram “adestradas” para se tornarem mais dóceis e cristãs, em um processo de apagamento de 

sua cultura tradicional e, consequentemente, “os filhos passaram a educar e adequar os pais à 

nova ordem moral”11. O modelo de catequização pode ser considerado uma das primeiras 

formas de atenção às crianças índias, órfãs ou abandonadas no Brasil.12 

                                                           
9 KLEIN, Ligia Regina. CADÊ A CRIANÇA DO ÁRIES QUE ESTAVA AQUI? A FÁBRICA COMEU... In: 

IX SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E 

EDUCAÇÃO NO BRASIL. Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa – 31/07 a 03/08/2012. p. 3386. 
10 Adota-se o termo ocupação para o que se convencionou chamar de “descobrimento”, na esteira do pensamento 

do historiador Caio Prado Junior. PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. 
11 AMIN, Andréia Rodrigues. Op. cit. p. 49. 
12 PAULA, João Carlos de. Panorama Histórico Da Atenção À Criança No Brasil. In: ABDALLA, Janaina de 

Fatima Silva; SILVA, Saturnina Pereira (Org.). AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS SABERES E PRÁTICAS 

FORMAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. Rio de Janeiro: DEGASE, 1 edição, 2013. p. 151. 
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Importa destacar que, no período de colonização, crianças portuguesas eram trazidas 

ao Brasil, na condição de órfãs do Rei, para se casarem com os súditos da Coroa. As 

condições da viagem eram péssimas e muito comum que os pajens (meninos) e as grumetes 

(meninas) fossem submetidos a abusos sexuais, além de serem deixados de lado em caso de 

naufrágio.13 

No Brasil colônia, o sistema jurídico vigente era o mesmo de Portugal. Assim, as 

Ordenações do Reino foram amplamente aplicadas no país. Durante a vigência das 

Ordenações Filipinas, a maioridade era alcançada aos 25 anos de idade, a atenção voltada aos 

menores limitava-se aos órfãos, pessoas menores de 25 anos com pai falecido ou ausente. As 

crianças órfãs a partir de 07 anos de idades poderiam ser objetos do contrato de soldada, que 

consistia em alugar os pequenos para contratos de trabalho, sob a justificativa de ensinar a 

eles um ofício, retribuindo-os com moradia, saúde, educação, alimentação e um pagamento, o 

soldo14. 

Ainda sobre as Ordenações Filipinas, o tratamento penal dado aos maiores de 20 

anos era idêntico ao dos adultos. Se o agente do ilícito possuísse idade entre 17 e 20 anos, o 

julgador poderia atenuar a pena a ele atribuída. De todo modo, era vedada a aplicação de pena 

de morte aos menores de 17 anos. 

No século XVIII, foi trazido ao Brasil a Roda dos Expostos, modelo de assistência a 

crianças órfãs ou cujos pais não possuíam condições de cria-las exportado da Europa, 

prestado pelas Santas Casas de Misericórdia. A roda consistia em um equipamento cilíndrico 

que girava através de uma parede onde se colocava a criança enjeitada, garantindo o 

anonimato do expositor. Os infantes deixados na roda eram destinados a famílias, que 

obtinham remuneração pelos cuidados dispensados, ou permaneciam na casa dos expostos até 

completarem sete anos, idade em que eram apresentadas ao juiz dos órfãos.  

Os juízes, por sua vez, encaminhavam os meninos para a marinha e as meninas para 

o recolhimento das órfãs, onde deveriam trabalhar em troca de moradia e alimentação, ou 

seja, os infantes eram submetidos a uma espécie de escravidão.15 Ademais, os recursos 

                                                           
13 OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com ênfase no 

ordenamento jurídico brasileiro. Revista Interdisciplinar de Direito, [S.l.], v. 10, n. 2, out. 2017. ISSN 2447-

4290.  ROBERTI JUNIOR, João Paulo. Evolução jurídica do direito da criança e do adolescente no Brasil. 

Santa Catarina. Revista da Unifebe (Online). Vol. 10, p.- 105-122. jan/jun. 2012. 
14 ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro I, Título LXXXVIII: Dos Juízes dos Órfãos. Disponível em: 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm>. Acesso em 01 de setembro de 2018. 
15 PAULA, João Carlos de. Panorama Histórico Da Atenção À Criança No Brasil. In: ABDALLA, Janaina de 

Fatima Silva; SILVA, Saturnina Pereira (Org.). AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS SABERES E PRÁTICAS 
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materiais e humanos eram insuficientes na casa dos expostos, em razão disso muitas crianças 

não sobreviviam às condições precárias16. 

Já durante a fase imperial, foi decretado o primeiro código penal brasileiro, O Código 

Criminal do Império do Brazil – Lei de 16 de dezembro de 1830. Embora a maioridade fosse 

atingida aos 21 anos no referido código, a imputabilidade penal era alcançada aos 14 anos17, 

entretanto, uma das circunstâncias atenuantes da pena era possuir menos de 21 anos.18 

Ademais, o Código Imperial introduziu o exame da capacidade de discernimento 

para a aplicação da pena. Assim, se fosse comprovado que o autor do ilícito menor de 14 anos 

agiu com discernimento, poderia ser encaminhado às Casas de Correção19.  

As Casas de Correção, reguladas pelo Decreto n. 678 de 1850, destinavam-se a 

crianças e adolescente que se envolviam em atos ilícitos e aos “mendigos e vadios” e e a pena 

era cumprida mediante trabalho:  

Art. 1º do Decreto n. 678 de 1850. A Casa de Correcção é o edificio destinado á 

execução da pena de prisão com trabalho, dentro do respectivo recinto. 

Art. 2º do Decreto n. 678 de 1850. Os condemnados á prisão com trabalho serão 

classificados em duas divisões. 

1ª Correccional. 

 2ª Criminal. 

Art. 3º do Decreto n. 678 de 1850. A divisão correccional se comporá de duas 

classes; a saber: 

 1ª Menores condemnados em virtude do art. 13 do Codigo Criminal. 

 2º Mendigos e vadios condemnados em conformidade dos arts 295 e 296 do Codigo 

Criminal, e art. 4º da Lei de 26 de Outubro de 1831, assim como quaesquer outros 

condemnados pelas autoridades policiaes a trabalho na Casa de Correcção. 

                                                                                                                                                                                     
FORMAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. Rio de Janeiro: DEGASE, 1 edição, 2013. p. 151/152. 
16 VERONESE, Josiani Rose Petry, 1999, apud SILVA, Karina Olindina da. Estudo do perfil do adolescente 

autor de ato infracional que recebeu a medida socioeducativa de liberdade assistida ou prestação de 

serviços à comunidade em Florianópolis nos anos de 1998, 2002 e 2010. Dissertação de Mestrado. 

Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 2010.  
17 “Art. 10 do Código Criminal do Império do Brazil. Tambem não se julgarão criminosos: 

1º Os menores de quatorze annos.”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-

1830.htm>. Acesso em 06 de setembro de 2018. 
18 Art. 18 do Código Criminal do Império do Brazil. São circumstancias attenuantes dos crimes:  

[...] 

10. Ser o delinquente menor de vinte e um annos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em 06 de setembro de 2018. 
19 Art. 13 do Código Criminal do Império do Brazil. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem 

commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás casas de correção, pelo tempo que ao 

Juiz parecer, com tanto que o recolhimento não exceda á idade de dezasete annos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em 06 de setembro de 2018. 
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Nota-se, inclusive, que tanto os considerados “mendigos”, quanto “os vadios 

condenados” ambos ocupavam o mesmo espaço: 

Art. 5º do Decreto n. 678 de 1850. Cada uma destas classes, de ambas as divisões, 

occupará, sempre que fôr possivel, a mesma galeria.20 

Em 1890, após o advento da República, foi promulgado o Código Penal dos Estados 

Unidos do Brasil – Decreto n. 847/1890. Nesse diploma legal a imputabilidade penal era 

atingida aos 09 anos, sendo que a aplicação da lei penal à população entre 09 e 14 anos 

dependia do discernimento do agente21, ou seja, manteve-se o critério subjetivo adotado pela 

legislação pretérita e, ainda, representou um retrocesso aos direitos da criança e do 

adolescente, uma vez que reduziu a menoridade penal. 

Nota-se que durante o século XX, devido ao aumento da população pobre nas ruas, 

especialmente de crianças, resultado da maneira como foi realizada a abolição da escravidão, 

do êxodo rural, foram adotadas no Brasil práticas médicas higienistas, com tendência a 

associar a pobreza à criminalidade. Manteve-se o sistema de acolhimento de crianças e 

adolescentes pobres ou em conflito com a lei, suprimindo os direitos destes e marginalizando 

a pobreza sob o argumento de protege-los.  

Em 1927, foi publicado o Decreto n. 17.943-A, conhecido como Código Mello 

Mattos. A referida lei conceituava a palavra menor como “pessoa abandonada ou delinquente 

menor de 18 anos”. Nota-se que o termo menor não era utilizado para se referir 

indistintamente aos que ainda não alcançaram 18 anos, mas apenas àqueles que estavam em 

situação irregular, seja pelo abandono ou cometimento de ilícitos, sendo comum na época (e 

atualmente também) o jargão popular “menor mata criança”. O termo menor trata-se, 

portanto, de um conceito pejorativo e estigmatizante.  

Assim, consolidou-se a chamada Doutrina da Situação Irregular:  

Compreendia o menor privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 

instrução obrigatória, em razão da falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; as 

                                                           
20  Decreto n. 678 de 1850. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-

678-6-julho-1850-560002-publicacaooriginal-82510-pe.html>. Acesso em 15 de setembro de 2018. 
21  Art. 27 do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Não são criminosos: 

§ 1º Os menores de 9 annos completos; 

§ 2º Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento; 

[...]  

Art. 30 do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Os maiores de 9 annos e menores de 14, que tiverem 

obrado com discernimento, serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares industriaes, pelo tempo que ao juiz 

parecer, comtanto que o recolhimento não exceda á idade de 17 annos. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.htmimpressao.htm>. Acesso em 11 de setembro 

de 2018.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-678-6-julho-1850-560002-publicacaooriginal-82510-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-678-6-julho-1850-560002-publicacaooriginal-82510-pe.html
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vítimas de maus-tratos; os que estavam em perigo moral por se encontrarem em 

ambientes ou atividades contrárias aos bons costumes; o ator de infração penal e 

ainda todos os menores que apresentassem ‘desvio de conduta, em virtude de grave 

inadaptação familiar ou comunitária.22  

O Código de Menores atribuía à família o dever de suprir as necessidades básicas dos 

filhos, independente da condição financeira. A assistência estatal destinava-se exclusivamente 

aos jovens em situação irregular, que eram vistos como vagabundos, desocupados e 

baderneiros. A tutela do Estado pretendia restabelecer o “controle da ordem”, retirando a 

juventude da rua e mantendo-a em instituições penais. 

No campo infracional sob a égide do Código Mello Mattos, a pessoa com menos de 

14 anos não era submetida a nenhum tipo de processo penal, sendo-lhe aplicada medida de 

caráter educativo, enquanto a população entre 14 e 18 anos era passível de punição atenuada. 

Cabe destacar, ainda, que a criança ou adolescente envolvida em ato ilícito que não fosse 

“abandonada ou pervertida” não se submetia à repressão estatal da mesma forma, havendo 

possibilidade em se manter em companhia da família e esta aplicar-lhe-ia a punição que bem 

entender: 

Art. 68 do Código Mello Mattos. O menor de 14 annos, indigitado autor ou 

cumplice de facto qualificado crime ou contravenção, não será submettido a 

processo penal de especie alguma; a autoridade competente tomará sómente as 

informações precisas, registrando-as, sobre o facto punivel e seus agentes, o estado 

physico, mental e moral do menor, e a situação social, moral e economica dos paes 

ou tutor ou pessoa em cujo guarda viva. 

[...] 

§ 2º Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a 

autoridade competente proverá a sua collocação em asylo casa de educação, escola 

de preservação ou confiará a pessoa idonea por todo o tempo necessario á sua 

educação comtando que não ultrapasse a idade de 21 annos. 

§ 3º si o menor não fôr abandonado. nem pervertido, nem estiver em perigo do 

o ser, nem precisar de tratamento especial, a autoridade o deixará com os paes 

ou tutor ou pessoa sob cuja guarda viva, podendo fazel-o mediante condições 

que julgar uteis. 

[...] 

Art. 69 do Código Mello Mattos. O menor indigitado autor ou cumplice de facto 

qualificado crime ou Contravenção, que contar mais de 14 annos e menos de 18, 

será submettido a processo especial, tomando, ao mesmo tempo, a autoridade 

competente as precisas informações, a respeito do estado physico, mental e moral 

delle, e da situação social, moral e economica dos paes, tutor ou pessoa incumbida 

de sua guarda 

 

                                                           
22 AMIN, Andréia Rodrigues. Doutrina da proteção integral. In: AMIN, Andréia Rodrigues e outros. Curso de 

Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Coordenação Kátia Regina Ferreira Lobo 

Maciel. 10. Edição. São Paulo. Saraiva, 2017, p. 60. 
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Art. 92 do Código Mello Mattos. A liberdade vigiada, consiste em ficar o menor 

companhia e sob a responsabilidade dos paes, tutor ou guarda, ou aos cuidados de 

um patronato, e sob a vigilancia do juiz, de accôrdo com os preceitos seguintes.23 

(grifos nossos) 

 

No cenário internacional, intensificavam-se os movimentos de reconhecimento dos 

direitos de crianças e adolescente, especialmente, em razão dos horrores vividos pela 

população infantojuvenil durante as duas Grandes Guerras. Em 1924, foi promovida pela Liga 

das Nações a Declaração dos Direitos da Criança de Genebra, primeiro documento 

internacional nesse sentido. Em 1959, a Organização das Nações Unidas elabora Declaração 

dos Direitos da Criança, marco no reconhecimento de crianças como sujeitos de direito, 

dependentes de cuidados e proteção, originando a doutrina da proteção integral. 

Voltando ao quadro nacional, a Constituição de 1934 foi a primeira no país a fazer 

referência aos direitos das crianças e adolescentes, tratando-os de forma indistinta, em seu 

Título IV – “Da Ordem Econômica e Social”, artigo 138, incumbindo aos entes federativos o 

cuidado aos infantes. O feito manteve-se na Constituição de 1937, sob a vigência da qual foi 

instituído o Serviço de Assistência do Menor (SAM), modelo deficitário de atendimento 

infantojuvenil similar ao das casas de correção. Já em 1940, com o advento do atual Código 

Penal brasileiro – Decreto-lei n. 2.848/1940, a imputabilidade penal foi estabelecida a partir 

dos 18 anos.  

No entanto, após o golpe militar, o Brasil não acompanhou a evolução internacional 

supramencionada. O regime militar extinguiu o SAM, em razão dos inúmeros desvios de 

verba e ineficácia na recuperação dos menores, e criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor (Funabem), que apresentava uma proposta pedagógico-assistencial progressista, 

porém, na prática, era mais um instrumento de controle da ditadura militar, com escopo de 

anular ou reduzir pressões ou ameaças antagônicas ao regime repressivo, ainda que partidos 

de crianças e adolescentes.24 

Ainda durante o governo repressivo, foi publicado em 1979 o novo Código de 

Menores – Lei n. 6.697, que em nada inovou em relação ao anterior, vindo a consolidar a 

doutrina da Situação Irregular, tratando a segregação como única solução para a delinquência 

e pobreza. Nesse arcabouço de ideias, crianças e adolescentes eram objetos da 

proteção/atuação estatal, não eram tidos como sujeitos de direitos: 

                                                           
23 Decreto n. 17.943-A de 12 de outubro de 192 – Código de Menores. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943Aimpressao.htm>. Acesso em 15 de setembro 

de 2018. 
24 AMIN, A. R. Op. cit. p. 52. 
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Art. 1º da Lei n. 6.697/1979. Este Código dispõe sobre assistência, proteção e 

vigilância a menores: 
I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular; 
II - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei. 
Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de 

dezoito anos, independentemente de sua situação. 
Art. 2º da Lei n. 6.697/1979. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 

irregular o menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, 

ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 

responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 

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

comunitária; 
VI - autor de infração penal. 

 

O cenário nacional vivido nos anos 80, com forte atuação dos movimentos sociais na 

luta pelo resgate da democracia e a busca pelo reconhecimento dos direitos humanos, 

contribuiu também pela concretização dos direitos infantojuvenis. Entre os movimentos 

sociais, cabe destacar o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), 

consequência do 1º Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua em 1984, o qual 

possuía o objetivo de discutir e sensibilizar a sociedade para a questão dos “menores 

abandonados”. 

A Constituição da República de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, atendeu 

aos anseios da população brasileira. A Carta Magna definiu expressamente os direitos das 

crianças, adolescentes e jovens, incumbindo a garantia destes ao Estado, à família e à 

sociedade, bem como adotou a Doutrina da Proteção Integral: 

Art. 227 da CRFB/88. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, 

de 2010) (grifos nossos) 

Também sobre a Égide da Constituição Cidadã, a imputabilidade penal alcançada aos 

18 anos de idade ganhou status de norma constitucional, conforme disposto no art. 228 da 

CRFB/88. Importa ressaltar que os artigos 227 e 228 da Constituição federal são resultados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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dos esforços populares, uma vez que a proposta para a Constituinte “Criança, prioridade 

nacional” recebeu mais de 1 milhão e 400 mil assinaturas de crianças e adolescentes.25 

Em julho de 1990, regulamentando e implementando o novo sistema de garantia e 

defesa aos direitos infantojuvenis, foi promulgada a Lei n. 8.069/1990 – o Estatuto da Criança 

e Adolescente (ECA), consagrando efetivamente a Doutrina da Proteção Integral no Brasil e 

absorvendo os valores insculpidos na Convenção dos Direitos da Criança, promulgada no país 

no mesmo ano. 

A doutrina da proteção integral rompe com a lógica anterior, de tutelar a infância 

pobre e desassistida, para conceber as crianças e adolescentes como titulares de direitos 

fundamentais, respeitando a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento26 e sem 

adotar critérios distintivos27. Entre os direitos fundamentais destinados a essa população 

estão: 

Art. 4º do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

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

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

 

Art. 7º do ECA. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

 

                                                           
25  Plenarinho, o jeito criança de ser cidadão. As crianças na Constituinte. Disponível em: 

<https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/03/17/as-criancas-na-constituinte/>. Acesso em 17 de setembro de 

2018. 
26 “Art. 6º do ECA. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento.”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em 17 de setembro de 2018. 

27 Art. 3º do ECA. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 

deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 

região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em 

que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em 17 de setembro de 2018. 
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Art. 15 do ECA. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e 

à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

 

Art. 19 do ECA.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral. (grifos nossos) 

 

A “nova” lei prevê um conjunto de medidas governamentais a ser adotadas pelos três 

entes federativos, implementando políticas sociais básicas, programas de assistência social, 

serviços de prevenção e proteção a vítimas de maus tratos, abusos e negligência, trazendo a 

participação direta da comunidade, como no Conselho Tutelar e Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e do Adolescente, consequência do Princípio da Municipalização.  

Aliás, três são os princípios gerais e norteadores do ECA: princípio da prioridade 

absoluta; princípio do superior interesse da criança e do adolescente; e princípio da 

municipalização.  

O primeiro deles estabelece a primazia no atendimento a crianças e adolescentes, 

conforme o art. 4º do ECA supramencionado, conferindo prioridade aos interesses 

infantojuvenis quando cotejados com os interesses dos demais cidadãos, em quaisquer 

circunstâncias, inclusive referente à destinação de recursos públicos, tendo em vista a escolha 

do constituinte originário.  

Já o princípio do superior interesse da criança e do adolescente orienta a aplicação da 

norma, a qual sempre deve ser interpretada com a finalidade de garantir os direitos 

fundamentais titularizados por crianças e adolescentes, ainda que confronte com os interesses 

de sua família. 

Por fim, o princípio da municipalização implica na descentralização da política 

assistencial, ainda que os Estados-membros e a União tenham competência concorrente com 

os Municípios28, a fiscalização, implementação e cumprimentos das metas determinadas no 

                                                           
28

Art. 100 do ECA. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 

aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) 

[...] 

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a 

crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente 

ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da 

municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não 

governamentais; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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Estatuto são facilitadas no âmbito municipal, o qual reúne melhores condições de aplica-las a 

realidade local, ante a proximidade, conforme se verifica no art. 88 do ECA.  
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2. SISTEMA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO INFRACIONAL 

Como dito no capítulo supra, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o critério 

biológico e, portanto, objetivo para definir a imputabilidade penal. Assim, a Constituição 

Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 228 a imputabilidade penal aos 18 anos de idade, 

seguindo o modelo já firmado no art. 27 do Código Penal e, posteriormente, também adotado 

no artigo 104 do Estatuto da Criança e do adolescente, veja: 

Art. 228 da CRFB/88. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 

sujeitos às normas da legislação especial 

Art. 27 do Código Penal.  Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Art. 104 do ECA. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato. 

Bianca Mota de Moraes e Helane Vieira Ramos defendem que o critério biológico 

adotado pelo legislador baseia-se na possibilidade de absorção às propostas pelos adolescentes 

durante o cumprimento das medidas socioeducativas, uma vez que o adolescente está em fase 

de sociabilização, enquanto o adulto apresenta engessamento das ideias29 

Desse modo, a pessoa menor de dezoito anos, em razão da sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, não está sujeita ao processo penal. Todavia, em consonância 

com o disposto no art. 227, §3º, inciso IV, da CRFB/88, o ECA estabeleceu um novo sistema 

para responsabilização do adolescente em conflito com a lei: o sistema de responsabilização 

por ato infracional. 

Segundo o artigo 103 da Lei n. 8.069/1990, “considera-se ato infracional a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal”, ou seja, ato infracional é a conduta definida 

como crime ou contravenção penal, quando praticada por crianças ou adolescentes.  

O adolescente autor de ato infracional responderá a um procedimento para apuração 

de sua conduta, respeitando as garantias processuais previstas nos artigos 110 e 111 do ECA, 

e, se ao final for comprovada autoria e materialidade do ato, o inimputável poderá receber 

uma medida socioeducativa.  

A ação socioeducativa é pública e incondicionada, sendo o Ministério Público o 

titular exclusivo da demanda, não havendo previsão legal no direito infantojuvenil de "ação 

                                                           
29 AMIN, A. R. Op. cit. p. 1115 
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socioeducativa privada", mesmo que em caráter "subsidiário", ou seja, não se aplicam as 

disposições do art. 29 do CPP e art. 5º, inciso LIX, da CRFB/88.30 Sobre esse tema, veja a 

valiosa lição de Paulo Afonso Garrido de Paula: 

No que concerne à legitimatio ad causam, deflui do Estatuto da Criança e do 

Adolescente que somente o Ministério Público pode promover a ação sócio-

educativa. É ela, portanto, sempre pública. Somente o Estado, através da instituição 

encarregada de defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, tem 

legitimidade para invocar a tutela jurisdicional, pretendendo a aplicação de medida 

que funcione como meio de defesa social e, ao mesmo tempo, instrumento de 

intervenção positiva no processo de desenvolvimento do adolescente infrator. 

Assim, inexiste a figura da ação sócio-educativa privada, ou ação sócio-educativa 

condicionada, não só pelo fato de inexistir menção legal expressa, como, também, 

decorre do sistema adotado pelo Estatuto a titularidade exclusiva do Ministério 

Público para promover a aplicação coercitiva de medida sócio-educativa.31 

 

Quanto à criança autora de ato infracional, destaca-se que esta não está sujeita ao 

processo infracional, bem como à aplicação de medidas socioeducativas, cabendo a ela as 

medidas protetivas previstas no art. 101 do ECA, conforme disposição expressa no art. 105 do 

mesmo diploma legal. Aliás, a aplicação de medida protetiva à criança autora de ato 

infracional é atribuição precípua do Conselho Tutelar (art. 136, inciso I, do ECA), sem 

dispensar, no entanto, a atuação da polícia judiciária e/ou do Ministério Público na necessária 

investigação acerca da eventual participação de adultos ou adolescentes no ilícito do qual a 

criança é originalmente acusada32. 

Isso porque o Conselho Tutelar não é órgão encarregado de investigação (art. 136 do 

ECA), não havendo previsão legal sobre procedimento de apuração de ato infracional 

praticado por criança. A propósito, diga-se de passagem, a aplicação de medidas de proteção à 

criança acusada da prática de ato infracional e à sua família dispensa a comprovação da 

participação daquela no ato ilícito, bastando que a criança esteja em situação de risco ou 

violadora de seus direitos, conforme prevê o art. 98, da Lei nº 8.069/1990.33 

É salutar lembrar que as medidas protetivas previstas no art. 101 do ECA não 

possuem natureza coercitiva ou retributiva, mas sim preventivo-protetiva, que deverá ser 

                                                           
30 ___. Ministério Público do Paraná. Criança e adolescente - Procedimento para apuração de Ato Infracional. 

Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1661.html>. Acesso em 10 de outubro de 2018. 
31 PAULA, Afonso Garrido de. In: Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, sob coordenação de Munir 

Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio García Mendez, Ed. Malheiros, 2ª ed., 2ª tiragem, p. 512, 

apud, TJRS. Apelação Cível n. 70020488763. Sétima Câmara Cível. Rel. Desembargadora Maria Berenice Dias. 

Data de julgamento: 08/08/2007. 
32 DIGIÁCOMO, Murillo José. Criança acusada da prática de ato infracional: como proceder. Disponível 

em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/politica_socioeducativa/doutrina/Crianca_acusada_da_pratica

_de_ato_infracional.pdf>. Acesso em 11 de setembro de 2018. 
33 Ibid. p. 02. 
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adequada à condição pessoal, familiar e social da criança, com o fito de neutralizar a situação 

de ameaça ou efetiva violação a seus direitos fundamentais.34 

Em relação ao jovem-adulto que tenha praticado ato infracional às vésperas de 

atingir a maioridade civil, as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente são aplicadas a 

ele de maneira excepcional até os 21 anos de idade (art. 2º, parágrafo único, do ECA), 

podendo ser submetido ao cumprimento de medidas socioeducativas até atingido esse limite 

(art. 121, §5º, da Lei n. 8.069/1990). 

O Superior Tribunal de Justiça recentemente editou súmula a esse respeito, veja: 

Súmula 605 do STJ: A superveniência da maioridade penal não interfere na 

apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em 

curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 

 

Contudo, em que pese a possibilidade de responsabilização após o advento da 

maioridade, os atos infracionais praticados não configuram maus antecedentes35. 

 

2.1  DOS DIREITOS INDIVIDUAIS DO AUTOR DE ATO INFRACIONAL E 

DAS GARANTIAS PROCESSUAIS 

O escopo de toda e qualquer ação socioeducativa é a ressocialização e reeducação do 

adolescente em conflito com a lei, que deverá ser efetivada por meio de um trabalho 

psicossocial com orientação, acompanhamento, tratamento, escolarização e profissionalização 

pautados no eixo pedagógico, a fim de proporcionar ao adolescente condições de vida mais 

dignas e perspectivas de um futuro melhor36.  

Murillo José Digiácomo, defende que a criança e o adolescente possuem o direito de 

serem corrigidos, quando violarem leis ou regras de conduta, corolário ao direito à educação. 

Este não se resume à simples transferência de conteúdo das disciplinas curriculares nas 

escolas, devendo ser interpretado em toda amplitude do art. 205 da Constituição Federal, 

especialmente em relação ao "pleno desenvolvimento da pessoa" e "seu preparo para o 

                                                           
34 Ibid. p. 02.  
35 AMIN, A. R. Op. cit. p. 1114. 
36 DIGIÁCOMO, Murillo José. O direito de ser corrigido. Disponível em: 

<http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/8/docs/o_direito_de_ser_corrigido.pdf>. Acesso em 11 de setembro de 

2018 
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exercício da cidadania”. Assim, conclui o promotor “o direito à educação compreende o 

direito a receber limites e este, por sua vez, traz ínsito o direito a ser corrigido”37. 

Evidentemente, há o dever da família, da sociedade e do Estado (atores do art. 227 da 

CRFB/88) em corrigir, orientar, tratar e impedir que infantes e adolescentes pratiquem ou 

tornem a praticar condutas antissociais, correspondente ao direito à correção de crianças e 

adolescentes.  

Assim, a responsabilização do adolescente está relacionada a sua proteção integral, 

desde que, obviamente, sejam respeitados os princípios legais e constitucionais e com respeito 

à pessoa do jovem e a seus direitos fundamentais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 106 a 109, previu os direitos 

individuais do autor de ato infracional, os quais devem ser interpretados em conjunto com as 

normas constitucionais e demais disposições estatutárias. 

O art. 106 da Lei n. 8.069/1990 dispõe que “nenhum adolescente será privado de sua 

liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente”, em concordância com os direitos fundamentais à livre 

locomoção (art. 5º, inciso XV, da CRFB/88), à liberdade individual (5º, caput, da CRFB/88) e 

à legalidade da prisão (art. 5º, inciso LXI, da CRFB/88). Em caso de desobediência, o 

responsável pela prisão ilegal do adolescente poderá ser punido pelo crime descrito no art. 

230 do ECA. 

Ainda, o adolescente em conflito com a lei tem o direito de ser informado sobre 

identificação dos responsáveis por sua apreensão, bem como ser informado acerca de seus 

direitos (art. 106, parágrafo único, da Lei n. 8.069/1990), em clara obediência aos comandos 

constitucionais previstos no art. 5º, incisos LXIII e LXIV. 

A família do adolescente apreendido ou pessoa por ele indicada, bem como o juiz da 

vara de infância e juventude ou juiz de plantão devem ser comunicados imediatamente da sua 

apreensão e do local onde se encontra recolhido, conforme disposição do art. 107 do ECA, 

mais uma vez repetindo determinação constitucional (art. 5º, inciso LXII, da CRFB/88). A 

falta de comunicação imediata da apreensão de adolescente configura crime previsto no art. 

231 do ECA. 

                                                           
37 Ibid. p. 03. 
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Simultaneamente às providencias acima descritas, a autoridade policial (art. 172 do 

ECA) deve examinar a possibilidade de liberação imediata do adolescente apreendido, sob 

pena de ser responsabilizada pelo crime tipificado no art. 234 do ECA, conforme art. 107, 

parágrafo único, do mesmo diploma legal.  

A medida restritiva de liberdade em sede provisória pode ocorrer pelo prazo máximo 

de 45 dias, de acordo com art. 108, caput, da Lei n. 8.069/1990. Ademais, a internação 

provisória só é cabível quando existirem indícios suficientes de autoria e materialidade e para 

garantir a segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública, em função da 

gravidade do ato infracional praticado, conforme art. 108, parágrafo único, c/c art. 174, ambos 

do ECA. O desrespeito injustificado ao prazo da internação provisória também constitui crime 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 235. 

O art. 109 do ECA, em consonância com o art. 5º, inciso LVIII, da CFRB/88, garante 

que o adolescente apreendido “civilmente identificado não será submetido a identificação 

compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, 

havendo dúvida fundada”. Isto é, aquele que apresentar documento válido de identificação 

não será submetido à “identificação criminal”, prevista na Lei n. 12.037/2009, ressalvada a 

hipótese de confrontação devido à dúvida fundada, que pode ocorrer, por exemplo, quando o 

documento apresentado estiver rasurado ou indício de falsificação. 

Quanto às garantias processuais do processo socioeducativo, elas estão previstas nos 

artigos 110 e 111 da Lei n. 8.069/1990.  

O art. 110 determina que “nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o 

devido processo legal”, ou seja, o processo socioeducativo deve seguir o rito previsto em lei, 

bem como todas as normas constitucionais e estatutárias que regem a matéria, sob pena de ser 

decretada a nulidade absoluta do feito38.Trata-se da mesma garantia processual aplicável no 

processo penal e prevista no art. 5º, inciso LIV, da CRFB/88, sendo essencial a obediência as 

regras para que o processo seja justo, no qual serão observados os princípios do contraditório, 

da ampla defesa, do tratamento paritário dos sujeitos processuais, da publicidade dos atos 

processuais. 

O art. 111 do ECA garante aos adolescentes acusados de praticar ato infracional: 

                                                           
38 DIGIÁCOMO, Murillo José, DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim Estatuto da criança e do adolescente anotado 

e interpretado. Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

da Criança e do Adolescente, 2017. 7ª Edição, p. 193 
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Art. 111 do ECA. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes 

garantias: 

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação 

ou meio equivalente; 

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 

testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

III - defesa técnica por advogado; 

IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei; 

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 

procedimento. 

 

Os incisos I, II e III do referido artigo repetem a disposição contida no art. 227, §3º, 

inciso IV da CRFB/88.  

O inciso I do art. 111 do ECA garante ao adolescente o direito de conhecer a 

acusação que é a ele imputada, sendo instrumento necessário ao exercício pleno do direito de 

defesa, uma vez que não é possível defender-se de algo que desconhece ou não conhece 

integralmente. Veja que o “pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional” é 

importante e necessário também para que o adolescente entenda o caráter ilícito de sua 

conduta, tendo um forte caráter pedagógico.  

Já o inciso II prevê a isonomia no tratamento igualitário das partes, defesa e 

acusação. 

O direito à defesa, previsto no art. 111, inciso III, é garantido a todo adolescente a 

quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido39. Caso não seja 

constituído defensor, o juiz nomear-lhe-á um, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir 

outro de sua preferência (art. 207, §1º, do ECA), observando a garantia processual da 

assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados (art. 111, inciso IV, do ECA). 

O direito de ser ouvido pela autoridade competente, esculpido no inciso V do art. 111 

do ECA, compreende não apenas o juiz natural do processo de apuração de prática infracional 

(art. 186 do ECA), mas também o membro do Ministério Público (arts. 124, inciso I, e 179, 

ambos do ECA) e o defensor público (art. 141 do ECA). 

Por fim, o inciso VI do art. 111 do ECA assegura ao autor de ato infracional o direito 

solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento, a fim de 

efetivar o apoio familiar no curso do procedimento e no eventual cumprimento de medida 

socioeducativa. 

                                                           
39 AMIN, Andréia Rodrigues. Op. cit. p. 1134. 
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2.2. APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL 

O Estatuto da Criança e do Adolescente determinou um rito processual diferenciado 

para a apuração de ato infracional. O procedimento é composto por três fases distinta, são 

elas: a fase policial, a fase de atuação do Ministério Público e a fase judicial40. 

2.2.1. Fase policial 

A fase de atuação policial se inicia com a apreensão em flagrante do adolescente em 

conflito com a lei (art. 172 do ECA), que será encaminhado à delegacia especializada, se 

houver, onde o adolescente será ouvido, bem como eventuais testemunhas e serão 

apreendidos os produtos e instrumentos da infração, além de serem requisitados os exames e 

perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração (art. 173 do ECA). 

Se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, será 

lavrado o auto de apreensão do adolescente (art. 173, inciso I, do ECA), o chamado Auto de 

Apreensão de Adolescente por Prática de Ato Infracional (AAAPAI). Caso o ato infracional 

não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a lavratura do auto 

poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada (art. 173, parágrafo único, do 

ECA). 

Não se tratando de flagrante, o início da atividade policial se dará após o registro de 

ocorrência, que pode ser realizado por qualquer cidadão tenha conhecimento da conduta 

ilícita, hipótese em que será instaurado o procedimento investigatório, similar ao inquérito 

policial, conhecido como Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI). 

Em todos os casos descritos, deve a autoridade policial consignar a completa 

identificação do adolescente e dos seus pais ou responsáveis, com dados suficientes a sua 

posterior localização, assim como a descrição detalhada dos fatos, oitiva do adolescente e 

testemunhas41, para que seja apurada a autoria do ato infracional investigado. Do mesmo 

modo, em todos os casos, a autoridade policial deverá requisitar os exames e perícias 

necessários a comprovar a materialidade do ato. 

Como dito anteriormente, a apreensão do adolescente respeitará todos os direitos 

individuais e as garantias processuais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

                                                           
40 Ibid. p. 1134. 
41 Ibid. p. 1135. 
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devendo ser comunicada à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou 

pessoa por ele indicada. Nesse contexto, a autoridade policial deve analisar a possibilidade de 

liberação imediata do adolescente aos seus responsáveis, mediante termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público. No entanto, a 

liberação do adolescente não acontecerá quando, pela gravidade do ato infracional e sua 

repercussão social, deva ele permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal 

ou manutenção da ordem pública (arts. 107 e 174 do ECA). 

Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o 

adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de 

apreensão ou boletim de ocorrência (art. 175, caput, do ECA). Ante a impossibilidade de a 

apresentação imediata do adolescente ao Parquet, o adolescente deverá ser encaminhado à 

entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no 

prazo de vinte e quatro horas (art. 175, §1º, do ECA). Nas localidades onde não houver 

entidade de atendimento, como ocorre na maioria dos municípios brasileiros42, o adolescente 

será mantido na sede policial especializada ou, na falta desta, em dependência diversa da 

destinada aos maiores (art. 175, §2º, do ECA). 

Nas hipóteses em que o suposto autor de ato infracional tenha sido liberado, a 

autoridade policial encaminhará ao Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim 

de ocorrência (art. 176 do ECA) ou não se tratando de flagrante, encaminhará ao Parquet 

relatório das investigações e demais documentos (art. 177 do ECA). 

Por fim, cuidou o Estatuto em esclarecer a necessidade de serem adotadas medidas 

necessárias pela autoridade policial, a fim de preservar a dignidade do adolescente a quem se 

atribua autoria de ato infracional ao ser conduzido ou transportado (art. 178 do ECA). 

2.2.2. Fase ministerial 

Após as diligências policiais e a autuação do APAAI ou do AIAI no juízo da infância 

e juventude, o qual deverá informar os antecedentes infracionais do adolescente suspeito, 

sendo este levado ao Ministério Público, onde se iniciará a segunda fase do procedimento de 

apuração.  

Incube ao promotor de justiça, com fulcro no art. 179, caput, do ECA, ouvir 

informalmente o adolescente, perquirindo acerca dos fatos, do seu grau de envolvimento com 
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a prática de atos infracionais, do cumprimento de medida socioeducativa anteriormente 

aplicada, do seu histórico familiar e social, do seu endereço, do grau de escolaridade e da 

frequência escolar, dentre outras informações que o Parquet julgar necessárias para avaliar a 

medida necessária para alcançar a ressocialização. E se possível, o membro do Ministério 

Público ouvirá pais ou responsável do adolescente, vítima e testemunhas, a fim de melhor 

apurar os fatos 43. 

Nota-se que o adolescente apreendido e liberado na fase policial, não será 

apresentado ao Ministério Público no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de 

ocorrência ou relatório policial, como descrito no art. 179, caput, do ECA. Em razão disso, a 

liberação do adolescente aos responsáveis ocorrerá mediante termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério, como mencionada na 

seção retro. Nesse caso, o promotor de justiça deverá notificar os responsáveis para 

apresentação do adolescente e caso não ocorra, poderá requisitar o concurso das polícias civil 

e militar para a diligência sem necessidade de autorização judicial (art. 179, parágrafo único, 

do ECA). 

Cumpre ressaltar que a oitiva ministerial do adolescente não é pressuposto de 

validade do processo socioeducativo, bem como a ausência do defensor no momento da oitiva 

informal não acarreta a nulidade do procedimento, por se tratar de ato extrajudicial, embora o 

procedimento já esteja tramitando perante a Justiça da Infância e da Juventude, conforme 

disposto no caput do artigo 179, indicando que o cartório judicial autuará as peças 

encaminhada pela autoridade policial. 

Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal da Cidadania: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE. 1. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL. NULIDADE. 

INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ATOS INFRACIONAIS DISTINTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO. 3. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oitiva 

informal do adolescente, ato de natureza extrajudicial, não é pressuposto para 

o oferecimento da representação, servindo apenas para auxiliar o representante do 

Ministério Público a decidir sobre a necessidade ou não da instauração da ação 

socioeducativa, nos termos do art. 180 da Lei n.º 8.069⁄90. Precedentes. 

2. Atos infracionais distintos não acarretam a cumulação de internação ou a extinção 

de um feito em decorrência de condenação em outros, sendo o prazo de 3 (três) anos 

previsto no art. 121, § 3º, da Lei n.º 8.069⁄1990, contado isoladamente para cada 

medida de internação aplicada. Precedentes. 
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3. Agravo regimental a que se nega provimento.44 

(grifo nosso) 

 

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

OITIVA INFORMAL. ATO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFESA 

TÉCNICA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IRREGULARIDADE DO 

ATO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFISSÃO RATIFICADA EM JUÍZO 

SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ART. 563 DO CPP. ORDEM 

DENEGADA. 1. A ausência de defesa técnica na audiência de oitiva informal do 

menor perante o Ministério Público não configura nulidade, mas mera 

irregularidade. 

2. Inexistindo prejuízo à Defesa, em razão da ratificação do depoimento do menor 

perante o Juízo competente, sob o crivo do contraditório, não há como reconhecer a 

nulidade apontada, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.  

3. Ordem denegada45. 

(grifo nosso) 

 

Realizada a oitiva informal ou na impossibilidade desta, o promotor de justiça, na 

forma do art. 180 do Estatuto, poderá: promover o arquivamento dos autos; conceder a 

remissão; e representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. 

Importa assinalar que, em se tratando de adolescente não liberado pela autoridade 

policial, poderá o membro do Ministério Público entregá-lo aos pais ou responsáveis, sendo 

que a falta desses não autoriza o pedido de internação provisória, a qual deve ser aplicada nos 

termos dos artigos 108 e 174 da Lei n. 8.069/1990. Nesse caso, deverá ser aplicada ao 

adolescente a medida de proteção prevista no art. 101 do ECA que melhor se adequar ao caso.  

Se constatado que o fato atribuído ao adolescente investigado é inexistente, não está 

provado, não constitui ato infracional ou que não há comprovação da participação do 

adolescente em sua prática (art. 189 do ECA), deverá o membro do Ministério Público 

promover o arquivamento dos autos por meio de manifestação fundamentada (arts. 181 e 205 

do ECA), submetendo à homologação judiciária. 

A aplicação de remissão será concedida, como forma de exclusão do processo, 

“atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à 

personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional”. A 

remissão pode vir a ser utilizada como “perdão puro e simples”, desde que se afigure o mais 

indicado ao caso, como também pode vir acompanhada de medida socioeducativa não 

privativa de liberdade e desde que o adolescente concorde expressamente em se submeter à(s) 

medida(s) proposta(s). 

                                                           
44 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 244.399 – SP. Quinta Turma. Relator 

Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do julgamento: 27/11/2012. 
45 Superior Tribunal de Justiça - HC: 109241 SP 2008/0136508-5. - SEXTA TURMA, Relatora Ministra Maria 

Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 17/03/2011. Data de Publicação: DJe 04/04/2011 
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Nesse ponto, convém trazer à colação o comentário de Murillo José Digiácomo46: 

A remissão visa evitar ou abreviar o processo envolvendo o adolescente acusado da 

prática infracional, permitindo uma rápida solução para o caso. Vale lembrar que o 

objetivo do procedimento socioeducativo não é a aplicação de uma sanção estatal, 

mas sim a efetiva recuperação do adolescente, sempre da forma mais célere e menos 

traumática possível, o que pode perfeitamente ocorrer via remissão, notadamente 

nos casos de menor gravidade, através do ajuste de uma ou mais medidas 

socioeducativas e/ou protetivas, conforme as necessidades pedagógicas especificas 

do adolescente (arts. 113 c/c 100 caput e 127, do ECA). 

 

Nos termos do artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é valido lembrar 

que a remissão “não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da 

responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes”. Assim como, poderá ser revista 

a judicialmente, a qualquer tempo (art. 128 do ECA). 

Além da remissão pré-processual aqui vista, como forma de exclusão do processo, o 

instituto pode ser aplicado após iniciado o procedimento socioeducativo, como forma de 

extinção ou suspensão do processo, com fulcro no art. 126, parágrafo único, do ECA. 

Assim como o pedido de arquivamento, a concessão de remissão deve ser submetida 

à homologação judicial. Em ambos os casos, discordando a autoridade judiciaria da 

providência adotada pelo Parquet “fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, 

mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do 

Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então 

estará a autoridade judiciária obrigada a homologar”, conforme redação do §2º do artigo 181 

do ECA, procedimento similar ao previsto no art. 28 do Código de Processo Penal.  

Por fim, a última hipótese de providências a serem adotadas pelo representante do 

Ministério Público é a representação socioeducativa, desde que não cabíveis o arquivamento 

dos autos ou concessão de remissão. Os aspectos formais da representação encontram-se 

previstos no §1º do art. 182 do Estatuto, quais sejam: 

Art. 182 do ECA. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não 

promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à 

autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da 

medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada. 
§ 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo 

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

testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela 

autoridade judiciária. 
§ 2º A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. 

(grifo nosso) 

                                                           
46 DIGIÁCOMO, Murillo José, DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Op. cit. p. 236 
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Nota-se que a representação socioeducativa representação deve conter basicamente 

os mesmos elementos da denúncia ou queixa-crime, peças iniciais do processo penal, 

conforme o art. 41 do Código de Processo Penal. 

Ademais, é no oferecimento da representação que deve ser requerida a medida 

provisória de internação, desde que existentes os elementos aptos para tal e respeitado o prazo 

máximo de 45 dias, como já esclarecido no ponto 2.2. deste capítulo.  

Por fim, a representação socioeducativa não deve postular a aplicação de uma 

medida específica, uma vez que a medida adequada será analisada durante a instrução 

processual. Nesse ponto, mais uma vez Murillo José Digiácomo47: 

Quando do oferecimento da representação, o representante do Ministério Público 

não deve indicar, de antemão, qual (ou quais) a(s) medida(s) socioeducativa(s) que 

entenda deva(m) ser aplicada(s), até porque não existe prévia correlação entre o ato 

infracional praticado e a sanção socioeducativa, sendo a aferição da solução mais 

adequada condicionada a inúmeros fatores, que demandam um estudo criterioso que 

vai muito além da singela comprovação da autoria e da materialidade da infração, 

passando por uma avaliação técnica (cf. arts. 151 e 186, §4º, do ECA) das 

circunstâncias em que esta foi praticada, da capacidade do adolescente em se 

submeter à medida e suas necessidades pedagógicas específicas (cf. arts. 112, §1º e 

113 c/c 100, caput, do ECA) dentre outros. 

 

2.2.3. Fase judicial 

Após a fase ministerial, adotada uma das medidas previstas no art. 180 do ECA pelo 

promotor de justiça, inicia-se a fase judicial do processo de apuração de ato infracional. 

Oferecida a remissão ou promovido o arquivamento dos autos, caberá ao magistrado 

a análise acerca da possibilidade de homologação e caso discorde da manifestação ministerial, 

encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 181, §§1º e 2º, do 

ECA. 

Por outro lado, oferecida a representação socioeducativa, o magistrado receberá ou 

rejeitará a admissibilidade daquela peça, em que pese ausência de dispositivo legal a respeito. 

Caso o Ministério Público tenha requerido a internação provisória do suposto infrator, é no 

momento de recebimento da representação que tal pedido deve ser analisado. 

O juiz, ainda, deverá designar audiência de apresentação do adolescente, cientificar 

os pais ou responsáveis e o adolescente do teor da representação e notificá-los para o 

comparecimento em audiência, acompanhados de advogado, ainda que esteja o adolescente 

                                                           
47 Ibid.  p. 315. 
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internado provisoriamente (art. 184, §§ 1º e 4º, do ECA). Na ausência dos pais ou 

responsáveis, será nomeado curador especial ao adolescente (art. 184, § 2º, do ECA) 

Se o adolescente representado estiver em local incerto e não sabido, a autoridade 

judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, 

até a efetiva apresentação, como determina o §3º do art. 184 da Lei n. 8.069/1990. Desse 

modo, conclui-se que nenhum adolescente acusado da prática de ato infracional pode ser 

processado à revelia, em total harmonia com a finalidade de responsabilização e reeducação 

do procedimento. 

Na data designada para audiência de apresentação é indispensável a presença do 

representante do Ministério Público, do advogado constituído ou do defensor público (arts. 

201, inciso II, 204 e 207 do ECA), não obstante a redação do art. 186, §2º, do ECA, 

independente da gravidade do fato, é necessária a constituição de defesa técnica, garantindo a 

ampla defesa e o contraditório. 

A audiência de apresentação, comparecendo o suposto autor do fato, iniciar-se-á com 

a oitiva deste e também serão ouvidos seus pais ou responsáveis (art. 186, caput, do ECA). A 

ausência do adolescente representado importa em expedição de mandado de condução 

coercitiva para comparecimento em nova audiência (art. 187 do ECA). 

Após, a autoridade judiciária poderá conceder remissão como forma de suspensão ou 

extinção do processo, desde que oportunize a manifestação ao representante do Ministério 

Público, podendo ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. (arts.186, 

§1º, 126, parágrafo único, e 188 do ECA) 

Havendo necessidade de produção de outras provas, como oitiva de testemunhas, 

será designada audiência em continuação, onde serão ouvidas as testemunhas arroladas na 

representação e as testemunhas de defesa, nessa ordem, bem como “será dada a palavra ao 

representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte 

minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em 

seguida proferirá decisão” (art. 186, § 4º, do ECA). 

Todavia, é comum que a apresentação de alegações finais pelo promotor de justiça e 

defesa técnica seja feita por memoriais e, consequentemente, a sentença seja proferida em 

gabinete. 
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Ressalta-se que a prova não pode se resumir à confissão do adolescente, em atenção 

à Súmula n. 342 do STJ, cuja redação dispõe que “no procedimento para aplicação de 

medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do 

adolescente.”. 

É cabível à autoridade judiciária, ainda, solicitar a confecção de estudos psicossociais 

à equipe técnica do juízo (art. 151 do ECA), a fim de apreciar as circunstâncias do caso, 

avaliando a situação familiar, a rotina de vida do jovem e as condições em que se deu a 

prática da infração e, assim, analisar a medida adequada ao caso (art. 186, caput, §4º, do 

ECA). 

Novamente é necessário assinalar que, conforme dispõe o promotor de justiça 

Murillo José Digiácomo48: 

[...]não existe prévia correlação entre o ato infracional praticado e a medida 

socioeducativa a ser aplicada (e muito menos a ‘obrigatoriedade’ da aplicação de 

medidas privativas de liberdade a infrações de natureza grave), razão pela qual a 

autoridade não poderá, de antemão, afirmar que será esta a solução adotada ao final 

do procedimento. 

Isso porque, a medida socioeducativa deve ser adequada às necessidades pedagógicas 

do adolescente e sua capacidade de cumprimento da medida a ser aplicada (art. 112, §1º, do 

ECA), sendo que as medidas privativas de liberdade somente podem ser adotadas quando não 

houver outra solução viável, atendendo ao princípio da excepcionalidade. 

Por fim, as medidas socioeducativas serão aplicadas apenas se a sentença reconhecer 

a comprovação da autoria e da materialidade da infração, conforme interpretação a contrario 

sensu do art. 189 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

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

na sentença: 
I - estar provada a inexistência do fato; 
II - não haver prova da existência do fato; 
III - não constituir o fato ato infracional; 
IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será 

imediatamente colocado em liberdade. 

 

Conclui-se que nas mesmas situações em que o acusado imputável seria absolvido da 

prática de crime (art. 386 do Código de Processo Penal), o adolescente deve ter a 

representação julgada improcedente, não podendo ser submetido a qualquer medida 

                                                           
48 Ibid. p. 324. 
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socioeducativa. Em havendo dúvida quanto à autoria e materialidade da infração, é de se 

aplicar o princípio do in dubio pro reo.49 

 

2.3.  DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 da Lei n. 8.069/1990, são 

elas: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade 

assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional; e 

as medidas protetivas previstas no art. 101, incisos I a VI do mesmo diploma legal. 

Em 2012, foi aprovada a Lei n. 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase). Esta lei elencou os objetivos das medidas 

socioeducativas, realçando a responsabilização do adolescente, sua integração social e sua 

conscientização da reprovabilidade da conduta praticada, veja: 

Art. 1o da Lei n. 12.594/2012 Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a 

adolescente que pratique ato infracional.  

[...] 

§ 2o  Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais 

têm por objetivos:  

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 

infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;  

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e 

sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e  

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença 

como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, 

observados os limites previstos em lei.  

 

Como já foi dito no presente trabalho, as medidas possuem caráter 

preponderantemente pedagógico, a fim de reintegrar o jovem em conflito com a lei. No 

entanto, não se pode negar o caráter sancionatório das medidas socioeducativas, sendo estas a 

resposta à sociedade pela lesão praticada50.  

Nota-se que a negativa do caráter punitivo das medidas socioeducativas tem levado 

os aplicadores do direito a graves violações de direito dos adolescentes em conflito com a lei, 

punindo-os em situações que não fariam se adulto fosse, contrariando o disposto no art. 35, 

inciso I, da Lei do Sinase, sob o argumento de que medidas socioeducativas não são penas e 

se destinam exclusivamente à reeducação. 

                                                           
49 Ibid. p. 327 
50 AMIN, A. R. Op. cit. p 1160 
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A esse respeito, está a crítica sobre os efeitos do não reconhecimento do caráter 

retributivo das medidas socioeducativas, publicada na Série Pensando o Direito n. 26/2010, 

projeto de incentivo a pesquisas do Ministério da Justiça, sobre os resultados do Projeto de 

Pesquisa “Responsabilidade e Garantias ao adolescente autor de ato infracional: uma proposta 

de revisão do ECA em seus 18 anos de vigência”, de responsabilidade da Universidade 

Federal da Bahia51: 

[...] De outra parte, o não reconhecimento de que as medidas socioeducativas 

previstas no ECA sejam sanções penais e que a justiça da infância e juventude, em 

matéria infracional, na condição de justiça especializada, atribua responsabilidade 

penal aos adolescentes, reforça não só um sentimento de impunidade perante os 

crimes cometidos por adolescentes, como alimenta o debate em torno da redução da 

idade pena. 

 

No mesmo sentido, como bem pontua Danielle Rinaldi Barbosa, em seu artigo “A 

natureza jurídica da medida socioeducativa e as garantias do direito penal juvenil”, citando 

Afonso Armando Konzen, se alguém perguntar a um adolescente qual é a sensação decorrente 

da imposição de uma medida socioeducativa, ele responderá que se sente como se estivesse 

sendo punido. 

Ademais, o cumprimento das medidas socioeducativas deve corresponder a um 

programa socioeducativo, individualizando o atendimento do reeducando. Isso é feito por 

meio do Plano de Atendimento Individual (PIA), o qual “será elaborado sob a 

responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a 

participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou 

responsável” (art. 53 da Lei do Sinase). O instrumento deverá conter, entre outras coisas, os 

resultados da avaliação interdisciplinar, os objetivos declarados pelo adolescente e a previsão 

de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional (art. 54, incisos I, II e II 

da Lei do Sinase). 

 

A medida socioeducativa de advertência, prevista no inciso I do artigo 112 e artigo 

115, ambos do ECA, consiste na “admoestação verbal feita pelo juiz da infância e juventude 

ao adolescente, devendo ser reduzida a termo e assinada pelo infrator, pais ou responsável, e 

                                                           
51 MINAHIM, Maria Auxiliadora e outros. SÉRIE PENSANDO O DIREITO Nº 26/2010. ECA: Apuração do 

Ato Infracional Atribuído a Adolescentes. Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador/Brasília, 2010. p. 

13  
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tem por objetivo alertá-los quanto aos riscos do envolvimento do adolescente em condutas 

antissociais”52. 

A aplicação de advertência não pressupõe a prova da autoria do ato infracional, 

bastando a confirmação da materialidade e existência de indícios de autoria, conforme 

determinação do art. 114, parágrafo único, do ECA. Geralmente é aplicada aos atos 

infracionais de natureza leve, sem violência ou grave ameaça à pessoa e a adolescentes sem 

antecedentes infracionais anteriores. 

A obrigação de reparar o dano (artigos 112, inciso II, e 116, ambos do ECA) somente 

é aplicada quando o ato infracional praticado possua reflexos patrimoniais, ou seja, existirem 

prejuízos materiais à vítima, determinado que o adolescente restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

A prestação de serviços à comunidade, que encontra previsão nos artigos 112, inciso 

III, e 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “consiste na realização de tarefas gratuitas 

de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais”. 

Obviamente, a atividade a ser realizada nessa medida socioeducativa não pode 

implicar em trabalhos proibidos a adolescentes (art. 67 do ECA), bem como não pode expor o 

reeducando a situações vexatórias. Ademais, “a medida não pode se restringir à ‘exploração 

da mão-de-obra’ do adolescente, devendo ter um cunho eminentemente pedagógico”53.  

O cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade, assim como o 

cumprimento das medidas socioeducativas de liberdade assistida, semiliberdade e internação, 

carece da elaboração de um programa socioeducativo pela entidade de atendimento 

responsável pela execução da medida (art. 90, inciso V, do ECA), que também deverá 

selecionar as entidades nas quais o adolescente irá prestar o serviço comunitário (art. 14 da 

Lei do Sinase) e indicar a pessoa responsável pela orientação do reeducando (art. 13, inciso 

III, da Lei do Sinase). Ademais, é obrigatória a elaboração do PIA nas execuções de medidas 

socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou 

internação, “instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas 

com o adolescente”, segundo o art. 52 da Lei do Sinase.  

                                                           
52 AMIN, A. R. Op. cit. p. 1171. 
53 DIGIÁCOMO, Murillo José, DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Op. cit. p. 204. 
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As tarefas executadas no cumprimento da prestação de serviços à comunidade 

atenderão às aptidões do adolescente, por jornada máxima de oito horas semanais, e sem 

prejuízo a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho (art. 117, parágrafo único, do 

ECA) e não podem ultrapassar o prazo de seis meses de cumprimento (art. 116, caput, do 

ECA). 

A medida de liberdade assistida está disciplinada nos arts. 118 e 119 do ECA, que 

“será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 

auxiliar e orientar o adolescente”, pelo período mínimo de seis meses. Nessa medida a figura 

do orientador assume especial destaque, visto que cabe a este a condução da medida com a 

realização dos compromissos previstos no art. 119 do Estatuto, tratando-se de rol meramente 

exemplificativo: 

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

competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: 

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

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

assistência social; 

II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo, inclusive, sua matrícula; 

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

mercado de trabalho; 

IV - apresentar relatório do caso. 

 

Outrossim, destaca-se o comentário de Murillo José Digiácomo sobre o tema54: 

Não se trata de uma mera “liberdade vigiada”, na qual o adolescente estaria em uma 

espécie de “período de prova”, mas sim importa em uma intervenção efetiva e 

positiva na vida do adolescente e, se necessário, em sua dinâmica familiar, por 

intermédio de uma pessoa capacitada para acompanhar a execução da medida, 

chamada de “orientador”, que tem a incumbência de desenvolver uma série de 

tarefas, expressamente previstas no art. 119, do ECA. 

 

A semiliberdade é medida socioeducativa privativa de liberdade, na qual o 

reeducando pode realizar atividades externas, como frequentar instituição de ensino e/ou 

cursos profissionalizantes, estágio ou emprego, independentemente de autorização judicial. 

Aliás, a educação e profissionalização são obrigatórias e, sempre que possível devem ser 

utilizados os recursos existentes na comunidade, ou seja, escolas e cursos ofertados no 

município. O adolescente permanecerá recolhido na unidade de cumprimento apenas durante 

determinados períodos, de acordo com o previsto no programa em execução. É comum nesse 

regime de atendimento que o socioeducando retorne à companhia familiar aos finais de 

semanas. 

                                                           
54 DIGIÁCOMO, Murillo José, DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Op. cit. p. 206. 



39 

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

transição para o meio aberto”, contudo, não há obrigatoriedade que a medida de internação 

aplicada originalmente receba a progressão para semiliberdade, uma vez que a medida 

socioeducativa deve ser sempre a necessária ao caso. 

À medida de semiliberdade são aplicáveis, no que couber, as normas destinadas à 

internação, inclusive os princípios da brevidade e excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento. A semiliberdade não comporta prazo determinado, 

respeitando o prazo máximo três anos (artigo 121, §3º, do ECA) e deve ser reavaliada no 

prazo máximo de seis meses (artigo 120, §2º, do ECA). 

A internação (artigos 121 a 125 do ECA) é a mais gravosa entre as medidas 

socioeducativas elencadas no ECA, possui natureza segregadora e, em função disso, está 

sujeita aos princípios da brevidade e excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento (artigo 227, §3º, inciso V, da CFRB/88), ou seja, a internação 

deve ser aplicada pelo menor período possível da vida do adolescente e apenas quando as 

medidas menos graves não forem indicadas ao caso (artigo 122, §2º, do ECA). 

Considerando que a adolescência é um período curto da vida e ao mesmo tempo 

fundamental no processo de formação do ser humano, bem como o caráter aflitivo da medida 

privativa de liberdade, o legislador limitou as hipóteses de aplicação da internação quando: o 

ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves; e por descumprimento reiterado e injustificável da 

medida anteriormente imposta (artigo 122, incisos I, II e III, do ECA). 

No mesmo sentido está o disposto nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça, da Infância e da Juventude (Regras De Beijing), veja: 

17. Princípios norteadores da decisão judicial o das medidas 
17.1 A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes princípios: 
a) a resposta à infração será sempre proporcional não só às circunstâncias e à 

gravidade da infração, mas também às circunstâncias e às necessidades do jovem, 

assim como às necessidades da sociedade; 
b) as restrições à liberdade pessoal do jovem serão impostas somente após estudo 

cuidadoso e se reduzirão ao mínimo possível; 
c) não será imposta a privação de liberdade pessoal a não ser que o jovem tenha 

praticado ato grave, envolvendo violência contra outra pessoa ou por reincidência no 

cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja outra medida 

apropriada; 
d) o bem-estar do jovem será o fator preponderante no exame dos casos. 

 

No entanto, como se verá adiante, é muito comum a internação de adolescentes que 

não praticaram ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa e nem estão 
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inseridos nas demais hipóteses, especialmente quando se trata de ato infracional análogo ao 

tráfico de drogas. 

Aliás, a internação aplicada por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta (artigo 122, inciso III, do ECA) é chamada de “internação-sanção” e 

prescinde de devido processo legal, garantindo a ampla defesa e contraditório, sendo 

decretada judicialmente e pelo prazo máximo de três meses. 

Ademais, a duração da medida de internação foi limitada ao máximo de três anos 

(artigo 121, §3º, do ECA), o qual ultrapassado importará na colocação do reeducando em 

regime de semiliberdade ou liberdade assistida (artigo 121, §4º, do ECA), não comporta prazo 

determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada a cada seis meses (artigo 121, §2º, do 

ECA), ou seja, a duração da internação está condicionada ao êxito do trabalho socioeducativo, 

que será avaliado de acordo com o projeto estabelecido no PIA do adolescente e não na 

gravidade abstrata do ato infracional. 

Convém ressaltar que, com fulcro no artigo 45, caput, §§1º 2º, da Lei do Sinase, o 

prazo máximo de duração da internação engloba todos os atos infracionais anteriores à 

sentença que a decretou e ao início de sua execução. Assim, não há o que falar em somatório 

de medidas socioeducativas, devendo estas serem unificadas. 

Por fim, como todas as normas previstas na Lei n. 8.069/1990, a internação pode ser 

aplicada excepcionalmente ao jovem entre 18 e 21 anos, ocorrendo a liberação compulsória 

atingido esse limite.  
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3. PERFIL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

 

A adolescência é uma fase da vida marcada pelas transformações biológicas, 

notadamente a puberdade, e sociais, em que o indivíduo se encontra em processo de 

construção de sua autonomia, identidade e pensamento crítico.  

Nesse cenário, o jovem estabelece relações com agentes externos à sua família com 

maior frequência, se comparado ao que ocorre na infância, buscando identificação com seus 

pares e interesse em pertencer a um grupo, ou mesmo ser “popular”. Ao mesmo tempo em 

que a família – primeiro núcleo de socialização do indivíduo e instrumento para 

desenvolvimento da personalidade de seus membros, fundada no afeto55 – diminui o 

monitoramento sobre o comportamento do jovem, uma vez que este adquiriu certa 

desenvoltura para realizar algumas de suas atividades cotidianas. Assim, as relações 

interpessoais são fundamentais para a construção e definição do “eu”56. 

Em virtude da busca pela concepção da própria individualidade, serão analisados os 

dados relativos aos adolescentes que se encontram cumprindo medidas socioeducativas, a fim 

de verificar os traços comuns entre esses jovens. 

O Conselho Nacional de Justiça instituiu em 2009, por meio da Resolução-CNJ n. 

77, de 26 de maio de 2009, o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – 

CNACL57, importante e necessária ferramenta que reúne dados fornecidos pelas Varas de 

Infância e Juventude de todo o país sobre os adolescentes em conflito com a lei. 

É necessário esclarecer que os dados fornecidos pelo CNACL apresentam algumas 

divergências, uma vez que o sistema é abastecido por informações cadastradas pelos Juízos de 

Infância e Juventude. Todos os gráficos utilizados no presente trabalho do CNACL foram 

obtidos no sítio do Conselho Nacional de Justiça, utilizando-se os parâmetros “Situação de 

Guias: Todas”, “Data Inicial: 01/01/2009” e “Data Final: 03/09/2018”. No entanto, foi 

                                                           
55 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, Curso de direito civil: famílias, 9. ed. rev. e atual - 

Salvador: Ed JusPodlvm, 2016. p. 36. 
56 CID, M.F.B.; GARCIA, N.R.P.; SILVA, J.F. Famílias de adolescentes em Medida Socioeducativa: práticas 

parentais, cotidiano e contexto familiar, apud STUDZINSKI, Natasha Gouveia. Fatores de Vulnerabilidade 

que Influenciam a Conduta Infracional na Adolescência: uma Revisão. In: Revista Brasileira Adolescência e 

Conflitualidade, v. 1, n. 15, 2016, p. 62/69. 
57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – 

consulta pública. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. Acesso em 03 de setembro de 

2018. 
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verificado que o número de adolescentes cadastrados por natureza da medida socioeducativa 

em guias expedidas é de 496.968, sendo que o número total de adolescentes cadastrados por 

sexo é 376.526 e por idade 340.202. 

Conforme os dados obtidos no CNACL58, cerca de 88,2% (300.104 de um universo 

de 340.202) dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa no país está na faixa etária 

entre 17 e 21 anos. Enquanto, o percentual de socioeducandos com idades entre 12 e 14 anos 

não chega a 2% da população em execução de MSE. Tais dados revelam que a prática 

infracional é menos comum no início da adolescência e que, embora as normas do Estatuto e 

da Criança e do Adolescente sejam de aplicação excepcional às pessoas entre dezoito e vinte e 

um anos de idade (art. 2º, parágrafo único, do ECA), muitos jovens-adultos estão inseridos no 

sistema socioeducativo. 

 

Tabela 1. Quantidade de adolescentes cadastrados por idade e com guia ativa 

 

Fonte: Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei –Conselho Nacional de 

Justiça59 

                                                           
58 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, 

parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 01/01/2009” e “Data Final: 03/09/2018. Disponíveis em: 

< https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
59 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. 

Adolescentes por Idade, parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 01/01/2009” e “Data Final: 

03/09/2018. Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
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Assim como ocorre no sistema penitenciário60, o sistema de medidas socioeducativas 

é majoritariamente composto por pessoas do sexo masculino, sendo estes 90,2% (339.585 do 

total de 376.526) dos adolescentes cumprindo MSE.  

 

Gráfico 1. Quantidade de adolescentes cadastrados por sexo e com guia ativa 

 

Fonte: Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei –Conselho Nacional de 

Justiça61 

Atualmente, o ato infracional mais praticado no país é o tráfico de drogas, o qual 

corresponde a 204.884 guias de execução de medida socioeducativa expedidas, seguido por 

atos infracionais análogos aos crimes contra patrimônio com o total de 326.43762 das guias de 

execução expedidas, atos infracionais análogos aos delitos previstos Estatuto do 

                                                           
60 Conforme dados do Infopen, a população carcerária masculina corresponde a aproximadamente 93,6% do 

total, ao passo que as mulheres representam 6,4%. Veja em Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias INFOPEN MULHERES – junho de 2014. Disponível em: < 
http://www.justica.gov.br/news/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-

infopen-mulheres.pdf>. Acesso em 09 de outubro de 2018. 
61 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. 

Adolescentes por Sexo, parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 01/01/2009” e “Data Final: 

03/09/2018. Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
62 Somados os atos infracionais classificados pelo CNACL como “Roubo”, “Roubo Majorado”, “Roubo 

qualificado”, “Furto” e “Furto Qualificado”, malgrado não exista no direito brasileiro o tipo penal de roubo 

qualificado. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório de Guias Expedidas Por Atos Infracionais e o 

Relatório de Atos Infracionais Por Adolescentes, parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 

01/01/2009” e “Data Final: 03/09/2018. Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>.)  
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Desarmamento com o total de 27.037 guias e ato infracional análogo ao crime de homicídio 

qualificado com 23.078. Veja o gráfico: 

 

Gráfico 2. Gráfico com os 20 atos infracionais mais registrados nas guias  

 

Fonte: Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei –Conselho Nacional de 

Justiça63 

A situação repete-se ao analisar os referenciais fornecidos pelo CNACL64 em relação 

a quantidade de adolescentes que praticou cada ato infracional em espécie, sendo o tráfico de 

drogas o ato infracional mais executado pelos adolescentes no país, correspondendo ao total 

de 112.169 jovens. Assim como verificado em relação a expedição de guias por ato 

infracional, os crimes contra o patrimônio ocupam o segundo lugar na lista, seguidos por atos 

infracionais análogos aos delitos previstos Estatuto do Desarmamento.  

 

                                                           
63 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. Guias 

agrupadas por atos infracionais, parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 01/01/2009” e “Data 

Final: 03/09/2018. Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
64 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. 

Adolescentes por Ato Infracional, parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 01/01/2009” e “Data 

Final: 03/09/2018. Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
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Tabela 2. Guias por Natureza da Medida Socioeducativa 

Fonte: Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei –Conselho Nacional de 

Justiça65 

Em relação à natureza das medidas socioeducativas já aplicadas, observa-se a maior 

prevalência das medidas a serem executadas em meio aberto, compatível com os princípios 

existentes no ECA. Todavia, o número de guias de execução expedidas para a medida de 

internação é superior ao da medida de semiliberdade.  

É possível, aliás, muito comum que o mesmo adolescente esteja em cumprimento de 

mais de uma medida socioeducativa, podendo elas serem da mesma natureza, hipótese em que 

serão unificadas em uma única guia de execução, se as sentenças que as aplicou forem 

definitivas (art. 45, caput, da Lei do Sinase), ou de natureza distinta, havendo a possibilidade 

de serem cumpridas de forma concomitante, se houver compatibilidade entre elas (art. 113 do 

ECA). 

 

 

 

 

 

                                                           
65 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. Guias 

agrupadas por natureza da medida socioeducativa, parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 

01/01/2009” e “Data Final: 03/09/2018. Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
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Tabela 3. Quantidade de adolescentes por natureza de medida socioeducativa 

Fonte: Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei –Conselho Nacional de 

Justiça 66 

Além das tabelas aqui colacionadas, o CNACL também fornece informações sobre a 

quantidade de guias de execução de medida socioeducativa expedidas por Tribunal de Justiça, 

o qual aponta São Paulo como Unidade da Federação com o maior número de guias 

expedidas, ao todo 257.055, enquanto o estado do Rio de Janeiro está em segundo lugar, 

correspondendo a 73.420 guias de execução, ou seja, menos da metade que São Paulo67. 

Conforme “Panorama Nacional: a execução das medidas socioeducativas de 

internação” elaborado pelo CNJ68, o percentual dos adolescentes entrevistados analfabetos 

atingiu o índice de 8% no país, havendo disparidade entre as regiões: 

 

 

 

 

                                                           
66 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. 

Adolescentes por natureza da medida socioeducativa, parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 

01/01/2009” e “Data Final: 03/09/2018. Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
67 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório de Guias Expedidas Por Tribunais Estaduais fornecido 

pelo CNAL parâmetros “Situação de Guias: Todas”, “Data Inicial: 01/01/2009” e “Data Final: 03/09/2018. 

Disponíveis em: < https://www.cnj.jus.br/cnaclnovo/publico/>. 
68  Conselho Nacional de Justiça. Panorama Nacional: a execução das medidas socioeducativas de 

internação. Programa Justiça ao Jovem. Brasília: CNJ, 2012. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/panorama_nacional_doj_web.pdf>. Acesso em 

setembro de 2017. 
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Gráfico 3. Alfabetização de adolescentes entrevistados por região 

 

O Panorama Nacional informa que 57% dos jovens não frequentavam a escola antes 

de ingressar na unidade de internação e que 86% dos adolescentes entrevistados tinha 

interrompido a escolaridade no ensino fundamental, especialmente na  quinta e na sexta série 

do ensino fundamental, ou seja, este altíssimo percentual de adolescentes não concluiu a 

formação básica69.  

No tocante às relações familiares, constatou-se que 14% dos jovens internados têm 

filhos, enquanto a criação dos socioeducandos foi exercida exclusivamente pela mãe entre 

43% dos adolescentes entrevistados, 4% exercida pelo pai sem a presença da mãe, 38% foram 

criados por ambos e 17% pelos avós. Atentando-se que um mesmo adolescente pode ter sido 

criado por mais de um ente familiar, como pelos pais e avós simultaneamente, explicando o 

fato de o total das porcentagens somar mais de 100%70. 

Em relação ao uso de drogas ilícitas, o Panorama Nacional registrou que 

aproximadamente 75% jovens internados no Brasil faziam uso de drogas ilícitas, sendo a 

droga mais citada a maconha71. 

O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP) publicou em 

2015 a terceira edição do Dossiê Criança e Adolescente, “trazendo não apenas uma análise 

                                                           
69 Ibid. p. 16. 
70Ibid. p. 18. 
71 Ibid. p. 19. 
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descritiva dos dados do estado do Rio de Janeiro, mas contribuindo também com uma 

discussão sobre políticas de proteção à criança e ao adolescente e de prevenção da 

criminalidade na juventude”72. 

Confirmando o cenário nacional, a pesquisa do ISP atesta que os atos infracionais no 

Rio de Janeiro começam a ser praticados por volta dos 15 e 16 anos, aumentando o número de 

adolescentes conflito com a lei na medida em que a idade aumenta73. Os dados revelam 

também que entre 2010 e 2014 as autuações em flagrante de adolescentes quadruplicaram no 

item “envolvimento com drogas” de 677 para 2.705, sendo esta a razão de 43,3% das 

autuações dos adolescentes. Enquanto as autuações em flagrante de adolescentes por atos 

infracionais análogos aos “crimes contra o patrimônio” triplicaram de 484 para 1.418. Por 

outro lado, os flagrantes de adolescentes por “Envolvimento com armas” tiveram um 

crescimento muito pequeno, e “letalidade violenta” e “crimes contra a pessoa” mantiveram 

quase o mesmo número nos dez semestres analisados74. 

Isso contraria a ideia recorrentemente propagada de que adolescentes são os grandes 

responsáveis pela violência em nosso país, praticando atos bárbaros em razão da suposta 

ausência de punição. Por outro lado, os jovens entre 15 e 29 anos são a maioria das vítimas de 

homicídio no Brasil, especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores das 

periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos, segundo o “Mapa do Encarceramento: 

os jovens do Brasil” elaborado pela Secretaria-Geral da Presidência da República: 

Sabe-se que os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 

anos no Brasil e atingem especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores 

das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Dados do SIM/DATASUS 

do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos 56.337 mortos por 

homicídios em 2012 no Brasil eram jovens (27.471, equivalente a 52,63%), dos 

quais 77% negros (pretos e pardos) e 93,30% do sexo masculino75. 

 

Continuando a analisar os dados do Estado do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa 

elaborada pelo Instituto Pereira Passos (IPP) no projeto “Cadernos da juventude carioca- 

agentes da transformação”, que realizou entrevistas com jovens entre 14 e 24 anos de idade 

residentes em comunidades da cidade do Rio de Janeiro, bem como com reeducandos em três 

unidades de cumprimento de medida socioeducativa de internação do Departamento Geral de 

                                                           
72  Instituto de Segurança Pública (RJ). Dossiê criança e adolescente 2015. Organização: Bárbara Caballero e 

Joana C. M. Monteiro. 3 ed. - Rio de Janeiro: Riosegurança, 2015 
73 Ibid. p. 17. 
74 Ibid. p. 18 e 19. 
75 BRASIL. Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil. Secretaria-Geral da Presidência da República. 

Brasília. 2014. 



49 

Ações Socioeducativas – DEGASE (Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos 

Gomes da Costa, Escola João Luiz Alves e Educandário Santo Expedito) no ano de 2016, 

7,59% dos reeducandos são analfabetos e apenas 47,5% dos jovens estavam estudando antes 

de serem internados, sendo a taxa de distorção idade-série dos internos de 83,1%76. 

A taxa de analfabetismo entre os socioeducandos é alarmante, especialmente quando 

comparada a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade do Estado do 

Rio de Janeiro que é de 4,3%, segundo o Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 201077. 

Embora, seja menor que a taxa de analfabetismo do país de 9,6% da população de 15 anos ou 

mais78 e que o percentual de internos não alfabetizados no país de 8%. 

No tocante ao índice de evasão escolar de adolescentes internados no Rio de Janeiro, 

a situação é igualmente desproporcional ao percentual de pessoas que não frequentavam 

escola nas populações de 7 a 14 anos de idade (3,1%) e de 15 a 17 anos de idade (16,7%) no 

Brasil em 201079, embora compatível com o cenário nacional de adolescentes em 

cumprimento de internação, como visto. 

Retomando à pesquisa elaborada pelo IPP, atinente à estrutura e renda familiar dos 

jovens internados: apenas 32% entre os internos do DEGASE analisados na pesquisa citada 

contavam com a presença paterna no domicílio; aproximadamente 19% têm filhos, sendo 15,3 

anos a idade média em que tiveram o primeiro filho; 25,2% dos reeducandos declararam ser 

responsáveis pelo seu domicílio; e aproximadamente 70% trabalhavam ou procuravam 

                                                           
76 Instituto Pereira Passos. Agentes da Transformação: Cadernos da Juventude Carioca. Bloco 4: JOVENS 

NO DEGASE. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/b8743975-26ff-4647-9604-

1dc3156a4f89>. Acesso em novembro de 2017. 
77 CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, total 

e respectivas taxas de analfabetismo, por cor ou raça e grupos de idade, segundo os municípios e as classes 

de tamanho da população dos municípios do Rio de Janeiro - 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível 

em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/indicadores_so

ciais_municipais_tab_uf_zip.shtm>. Acesso em 15 de novembro de 2018. 
78 CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade Brasil - 

1940/2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000011363712202012375418902674.pdf>

. Acesso em novembro de 2017. 
79 CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Trabalho e Rendimento Educação e Deslocamento. Percentual de 

pessoas que não frequentavam escola na população de 15 a 17 anos de idade, por sexo, situação do 

domicílio e grupos de idade, segundo as Grandes Regiões - 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível 

em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000011363712202012375418902674.pdf>

. Acesso em novembro de 2017. 
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emprego antes de serem internado, sendo que três quartos desses o faziam no mercado 

informal, trabalhando por conta própria ou sem carteira assinada80.  

Assim, é possível notar uma relação entre a evasão escolar e a inserção no mercado 

de trabalho, uma vez que mais da metade dos adolescentes internados no estado do Rio de 

Janeiro não estava frequentando instituição de ensino na data de sua apreensão, porém, a 

maior parte deles trabalhava ou procurava emprego, ainda que no mercado informal. Todavia, 

a baixa escolaridade acaba por influenciar negativamente uma possível contratação. 

Em relação ao uso de drogas, o IPP comparou os dados sobre consumo de drogas 

lícitas e ilícitas entre os jovens internos e demais jovens residentes em comunidades do Rio de 

Janeiro, o resultado foi: 85,3% entre os internos declararam já terem consumido álcool, 

enquanto o percentual entre os jovens das comunidades foi de 75,6%; o índice de consumo de 

drogas ilícitas é consideravelmente maior entre os reeducandos, sendo que 90,4% dos internos 

declaram ter consumido ao menos uma droga ilícita listada, contra 32,9% entre os jovens das 

comunidades; a idade média do primeiro consumo é 13,8 anos entre os internos, ligeiramente 

menor do que a dos jovens da pesquisa nas comunidades 14,3 anos.81 

Retomando ao que foi dito no início deste capítulo, sabe-se que a adolescência é um 

período de fragilidade, em razão das constantes mudanças e procura pela própria identidade. 

Nesse cenário é imprescindível a efetiva concretização dos direitos da criança e do 

adolescente presentes na Carta Magna e reafirmados no ECA. 

Na busca pela nova identidade, o adolescente costuma amparar-se naquilo que mais 

lhe favorece, lhe traz segurança e estima no momento. Por isso, é importante o 

acesso a papéis diversificados para que o adolescente tenha possibilidade de 

conhecer e escolher quais entre estes ele desempenhará.82 

Analisando os dados referentes aos adolescentes inseridos no sistema de 

cumprimento de medidas socioeducativas, observa-se que estes compartilham as seguintes 

variáveis: evasão escolar e/ou baixa escolaridade; uso precoce de drogas lícitas e ilícitas, 

necessidade de auxiliar a composição da renda familiar e monoparentalidade, havendo 

predomínio de genitoras como únicas responsáveis pela criação dos filhos. 

Tais variáveis podem ser classificadas como “fatores de risco”, ou seja, 

“acontecimentos (genéticos ou ambientais) relacionados ao aumento de prejuízos emocionais 

                                                           
80 Instituto Pereira Passos. Op. cit. p. 59. 
81 Ibid. p. 60. 
82 STUDZINSKI, Natasha Gouveia. Fatores de Vulnerabilidade que Influenciam a Conduta Infracional na 

Adolescência: uma Revisão. In: Revista Brasileira Adolescência e Conflitualidade, v. 1, n. 15, 2016, p. 62/69. 
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e/ou comportamentais no desenvolvimento de determinada pessoa”83. Longe de estabelecer 

uma relação rígida de causalidade entre a presença de fatores de risco e a prática de atos 

infracionais, não se nega a influência.  

A esse respeito escreve Natasha Gouveia Studzinski: 

No caso específico de adolescentes em conflito com a lei, os fatores de risco são 

características consideradas como preditoras do comportamento delituoso, situados 

em diferentes contextos (como o familiar, escolar e social) (BAZON; SILVA; 

FERRARI, 2013; DIB; BAZON; SILVA, 2012). 

Entretanto, já é importante ressaltar que a realização de um ato infracional não pode 

ser explicada pela presença isolada de um único fator de risco, mas como um 

processo multideterminado pelo contexto e por uma série de eventos da história de 

vida do adolescente (PEREIRA et al., 2015; CASTRO; TEODORO, 2014; NUNES; 

ANDRADE; MORAIS, 2013).84  

 

Todavia, é imprescindível lembrar que existem “muitos adolescentes que foram ou 

são expostos a uma série de fatores de risco, mas são socialmente adaptados, não exibindo 

níveis de agressões e comportamentos infracionais”, sendo que em muitos desses casos há a 

influência de fatores de proteção, como frequência escolar e ambiente familiar saudável85.  

De acordo com os dados analisados sobre os atos infracionais mais praticados, quais 

sejam, análogos ao crime de tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio e 

considerando o alto índice de internos no Rio de Janeiro que exercia atividade remunerada ou 

estava em busca de emprego, embora não estejam presentes informações sobre a renda 

familiar dos socioeducandos, nota-se que a maior parte dos integrantes do sistema 

socioeducativa vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica86. 

Foi verificado que o contato dos adolescentes com substâncias precede a idade em 

que praticam atos infracionais87, sendo inferior a 14 anos a idade média do primeiro contato 

com drogas entre os internos do Rio de Janeiro, enquanto a maior parte dos infratores está na 

faixa etária acima de 15 anos. Isso leva a concluir que o uso precoce de drogas ilícitas põe o 

adolescente em contato com o tráfico de drogas, influenciando o jovem a ingressar no tráfico 

a fim de sustentar o vício, uma vez que o uso exige dinheiro. 

                                                           
83 CID, M.F.B.; GARCIA, N.R.P.; SILVA, J.F. Famílias de adolescentes em Medida Socioeducativa: práticas 

parentais, cotidiano e contexto familiar, apud STUDZINSKI, Natasha Gouveia. Fatores de Vulnerabilidade 

que Influenciam a Conduta Infracional na Adolescência: uma Revisão. In: Revista Brasileira Adolescência e 

Conflitualidade, v. 1, n. 15, 2016, p. 62/69. 
84 STUDZINSKI, N. G.. Op. cit. p. 64. 
85 GALLO, Alex Eduardo.; WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Adolescentes em conflito com a 

lei: fatores de risco para a conduta infracional. In: Psicologia: Teoria e Prática, v.7, n.1, p.87-97, 2005. 
86 Ibid. p. 68. 
87 MARTINS, Mayra Costa; PILLON, Sandra Cristina. A relação entre a iniciação do uso de drogas e o 

primeiro ato infracional entre os adolescentes em conflito com a lei. In: Caderno de Saúde Pública. Rio de 

Janeiro, v. 24, n. 5, p. 1112-1120, maio 2008. 
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É imperioso destacar que o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não 

se enquadra na hipótese do inciso I do art. 122 do ECA, ou seja, não é cometido mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, razão pela qual as medidas privativas de liberdade não 

devem ser aplicadas com este fundamento. Todavia, inúmeros magistrados justificam a 

imposição de medidas de internação e/ou semiliberdade alegando que o de tráfico de drogas é 

equiparado aos crimes hediondos88.  

No entanto, a população que reside em áreas comandadas por grupos ou facções 

criminosas ligados ao tráfico de drogas é diretamente influenciada pelas normas sociais 

impostas por eles, em razão da relação de poder que os criminosos estabelecem na 

comunidade, acabando por “naturalizar” condutas ilícitas89.  

Outrossim, o alto índice de cometimentos de atos infracionais análogos aos delitos 

contra o patrimônio guarda relação com a baixa renda e exclusão social. 

A estrutura familiar dos adolescentes no sistema socioeducativa evidencia a 

sobrecarga materna, fato que se associado a uma prole numerosa, reduz o nível econômico da 

família –uma vez que a renda média das mulheres brasileiras é aproximadamente 30% inferior 

a renda dos homens90 – bem como o monitoramento das atividades de seus membros91. 

Não se pretende aqui qualificar as famílias monoparentais majoritariamente 

chefiadas por mulheres a “fábricas de desajustados92”, contudo, “a necessidade de conciliar o 

                                                           
88 Veja os comentários à Súmula n. 492 do Superior Tribunal de Justiça no sítio do Ministério Público do Paraná. 

Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1287.html>. Acesso em 20 de novembro de 2018. 
89 COSTA, Luciano Rodrigues; SANTOS, Ana Pereira dos. Os Jovens e seus territórios: um estudo de caso 

acerca da sociabilidade de uma adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa. In: Revista 

Brasileira Adolescência e Conflitualidade, v. 1, n. 10, 2014, p. 127/141. 
90 IBGE. Rendimento habitual de todos os trabalhos e razão de rendimentos das pessoas ocupadas de 14 

anos ou mais de idade, por sexo, com indicação do coeficiente de variação, segundo cor ou raça e as 

Grandes Regiões – 2012. In: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2012, consolidado de 

primeiras entrevistas. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-

brasil.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 20 de novembro de 2018. 
91 CASTRO, A.M.F.M.; TEODORO, M.L.M. Relações familiares de adolescentes cumprindo medida 

socioeducativa restritiva de liberdade: uma revisão narrativa da literatura. Trends Psychol. Temas Psicol., v.22, 

n.1, p.1-12, 2014., apud STUDZINSKI, Natasha Gouveia. Fatores de Vulnerabilidade que Influenciam a 

Conduta Infracional na Adolescência: uma Revisão. In: Revista Brasileira Adolescência e Conflitualidade, v. 

1, n. 15, 2016, p. 62/69 
92 Referência à lamentável fala do vice-presidente eleito do Brasil. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/casa-so-com-mae-e-avo-e-fabrica-de-desajustados-para-trafico-

diz-mourao.shtml>  

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1287.html
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trabalho com a vida doméstica dificulta a participação eficaz na vida dos filhos, o que pode 

contribuir de forma indireta na produção de risco para a delinquência juvenil”93. 

A violência intrafamiliar com o uso de castigos físicos pode influenciar na 

naturalização da violência entre crianças e adolescentes. A pesquisa elaborada pelo IPP 

assinalou o menor enquadramento na definição de violência a prática de bullying e formas de 

violência doméstica pelos adolescentes internados em comparação com classificação desses 

atos pelos jovens residentes em comunidades do Rio de Janeiro. Em contrapartida, o número 

de socioeducandos vitimizados (59% ) é superior ao dos jovens das comunidades (26%)94.  

Os índices de adolescentes entrevistados para compor o Panorama Nacional do CNJ 

que declaram ter sofrido violência durante a execução da medida de internação são 

preocupantes: “28% declararam ter sofrido algum tipo de agressão física por parte dos 

funcionários, 10%, por parte da Polícia Militar dentro da unidade da internação e 19% 

declararam ter sofrido algum tipo de castigo físico dentro do estabelecimento de 

internação95”. 

Por fim, a baixa escolaridade e o elevado índice de evasão escolar claramente estão 

associados à prática infracional. Isso porque a escola é uma instituição essencial na formação 

e socialização do indivíduo, porém, o “fracasso escolar” do aluno, especialmente quando este 

é estigmatizado como “aluno problema” pelos professores e funcionários de seu colégio, cria 

no adolescente o sentimento de incapacidade, motivando a desistência dos estudos.  

Ressalta-se a importância da concretização do direito à educação na formação dos 

indivíduos, especialmente em relação a crianças e adolescentes, que são pessoas em 

desenvolvimento. 

Sobre o direito à educação, destaca-se o seguinte trecho do livro Curso de Direito da 

Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos: 

É direito fundamental que permite a instrumentalização dos demais, pois sem 

conhecimento não há o implemento universal e de fato dos demais direitos. A 

ignorância leva a uma passividade generalizada que impede questionamentos, 

assegura a manutenção dos velhos sistemas violadores das normas que valorizam o 

ser humano e impede o crescimento do homem e o consequente amadurecimento da 

nação96. 

                                                           
93 STUDZINSKI, N. G. Op. cit. p. 65. 
94 Instituto Pereira Passos. Op. cit. p. 59/60. 
95 Conselho Nacional de Justiça. Op. cit. p. 128. 
96 AMIN, A. R. Op. cit. p. 108. 



54 

As causas da evasão escolar são diversas, existindo fatores socioeconômicos, como a 

responsabilidade de auferir renda e auxiliar as contas domésticas, até a falta de dinheiro para o 

transporte escolar; culturais; familiares e pessoais. Exemplificando, cita-se Luiz Antonio 

Miguel Ferreira: 

São várias e as mais diversas as causas da evasão escolar ou infreqüência do aluno. 

No entanto, levando-se em consideração os fatores determinantes da ocorrência do 

fenômeno, pode-se classificá-las, agrupando-as, da seguinte maneira:  Escola : não 

atrativa, autoritária, professores despreparados, insuficiente, ausência de motivação, 

etc.  Aluno : desinteressado, indisciplinado, com problema de saúde, gravidez, etc. 

 Pais/responsáveis : não cumprimento do pátrio poder, desinteresse em relação ao 

destino dos filhos, etc.  Social : trabalho com incompatibilidade de horário para os 

estudos, agressão entre os alunos, violência em relação a gangues, etc. Estas causas, 

como já afirmado, são concorrentes e não exclusivas, ou seja, a evasão escolar se 

verifica em razão da somatória de vários fatores e não necessariamente de um 

especificamente. Detectar o problema e enfrentá-lo é a melhor maneira para 

proporcionar o retorno efetivo do aluno à escola97. 

Ademais, a baixa perspectiva de ascensão social por meio da educação entre crianças 

e adolescentes pobres desestimula a permanência na escola, assim como o modo em que o 

conteúdo é repassado nas escolas brasileiras, descontextualizando os efeitos práticos das 

matérias escolares no dia a dia dos jovens. 

O ato de estudar acaba sendo pouco valorizado por esses adolescentes, pois não 

encontram sentido para o conteúdo estudado, tampouco conseguem fazer uma 

relação disso com seu dia a dia. O desinteresse escolar é produzido por ações 

advindas da própria instituição escolar que, ao homogeneizar as características 

esperadas dos alunos, reproduz desigualdades e desvincula da aprendizagem os 

aspectos psicossociais dos seus respectivos estudantes (CID; GARCIA; SILVA, 

2014; PADOVANI; RISTUM, 2013) 

[...] 

Este é compelido a executar atividades mais estruturadas, que exigem concentração, 

empenho e disciplina. O adolescente precisa respeitar horário e respeitar regras e 

hierarquia. Ao se imaginar um aluno, que já venha para a escola com problemas no 

âmbito social e familiar, especialmente, no que se refere às práticas educacionais 

ineficazes (como já citado anteriormente), entende-se que o mesmo, possivelmente, 

apresente insucesso frente a tais demandas. A escola, por sua vez, não estando 

preparada para ater-se ao aluno com um olhar diferenciado, se utiliza de estratégias 

também ineficazes (mediante estabelecimento de regras inapropriadas, controle 

excessivo, punições exageradas ou mesmo por meio de processos sutis de exclusão), 

o que compromete ainda mais o vínculo do aluno com o ambiente escolar (SILVA; 

BAZON, 2014; BAZON; SILVA; FERRARI, 2013).98 

 

Por outro lado, o retorno aos bancos escolares é muitas vezes dificultado em virtude 

do constrangimento do adolescente evadido pela distorção de idade em relação aos demais 

                                                           
97 FERREIRA. Luiz Antonio Miguel. Evasão Escolar. Disponível em: 

<https://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-

%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.10%20Combate%20

%C3%A0%20evas%C3%A3o/EVAS%C3%83O%20ESCOLAR.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2018. 
98 STUDZINSKI, N. G. Op. cit. p. 65 
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estudantes99. O ensino especial para jovens e adultos (artigos 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é importante e necessário para efetivar o 

direito à educação, evitar o agravamento da exclusão social do jovem e aumentar a 

possibilidade de inserção deste no mercado formal de trabalho, afastando-o, portanto, do 

contato com a criminalidade. 

  

                                                           
99 AJALA, Michelle Cristina. ALUNO EJA: motivos de abandono e retorno escolar na modalidade EJA e 

expectativas pós EJA em Santa Helena-PR. Disponível em: < 
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1647/1/MD_PROEJA_2012_IV_16.pdf>. Acesso em 20 de 

novembro de 2018. 
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4. A PROPOSTA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

No capítulo supra foram analisados dados sobre o perfil dos adolescentes inseridos 

no sistema socioeducativo, o que revelou a não concretização dos direitos destinados a 

crianças e adolescentes presentes no artigo 227 da Carta Magna Brasileira e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – aliás, direitos que são conferidos a todos brasileiros ou 

estrangeiros residente no País, o citado dispositivo constitucional e o ECA apenas reafirmam 

a condição de crianças e adolescentes como titulares de direitos – ou melhor, revelou a 

violação de direitos como antecessora da prática infracional, especialmente no que tange ao 

direito à educação, o direito ao respeito à integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente e o direito à dignidade. 

Isso porque restou demonstrado que a maior parte dos adolescentes em conflito com 

a lei estão afastados dos bancos escolares, sofreram algum tipo de violência intrafamiliar e 

estão em situação de risco devido o contato precoce com o uso de drogas lícitas e ilícitas. 

Ademais, observou-se um número excessivo de adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação. Embora menor que o total de medidas executadas em 

meio aberto, o número de adolescentes internados é desproporcional à natureza dos atos 

infracionais mais praticados, uma vez que a imposição de medida socioeducativa privativa de  

liberdade pressupõe que o ato infracional seja cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa ou  por reiteração no cometimento de outras infrações graves (art. 122, incisos I e II, 

do ECA), sendo que o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 

imposta enseja a chamada internação-sanção, cujo prazo máximo de imposição é de três 

meses e deve obedecer ao devido processo legal (Art. 122, inciso III, §1º, do ECA) e ainda 

que presentes tais requisitos, a internação rege-se pelos princípios da excepcionalidade e 

brevidade. Todavia, os atos infracionais mais praticados no país são análogos ao crime o 

tráfico de drogas e aos crimes contra patrimônio. 

Outrossim, as condições das unidades de atendimento em regime de internação 

reproduzem em sua estrutura, funcionamento e mazelas as características das prisões de 

adultos100, fato que obsta o alcance dos objetivos de ressocialização e de reintegração do 

                                                           
100 APELFELD, Amanda. A Justiça Restaurativa como Alternativa a Internação do Adolescente Infrator. Santa 

Cruz do Sul – RS: UNISC – I Seminário Internacional de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa, 2013. 

Disponível em: <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mediacao_e_jr/article/view/10901> Acesso em 

setembro de 2018. 
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adolescente a sociedade, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 

no processo socioeducativo, conforme a principiologia do Sinase. A superlotação presente no 

sistema penitenciário é também observada nas unidades de internação101, fato que “diminui a 

privacidade do apenado, o que propicia a ocorrência de vários abusos sexuais, inclusive, de 

presos recém chegados, comportamentos inadequados, e, favorece a utilização da violência 

como instrumento de sobrevivência102”, além de submeter o adolescente ao processo de 

identificação com o perfil do infrator, diametralmente oposto a almejada ressocialização. 

Acerca dos efeitos deletérios da segregação de crianças e adolescentes, extrai-se o 

seguinte trecho de Zaffaroni citado por Salo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert: 

[...] as medidas impostas a adolescente e crianças, quando configuravam 

institucionalizações, têm os efeitos deteriorantes das instituições totais agravados de 

uma maneira considerável, porque a deterioração institucional costuma produzir 

efeitos mais permanentes num indivíduo jovem do que em um adulto; uma vez 

empreendida, seja com o nome que for, pode provocar estragos irreversíveis, pois 

não opera no efeito regressivo com que atua sobre o adulto, mas sim de modo 

diretamente impeditivo da aprendizagem da sociabilidade mais ou menos comum da 

pessoa.103  

Ressalta-se que, como ocorre nos presídios no país, a separação dos adolescentes nos 

alojamentos das unidades de cumprimento de medida socioeducativa comumente é realizada 

de acordo com a facção que o reeducando diz pertencer, a fim de evitar conflitos no interior 

da instituição e garantir a integridade física dos internos, porém, desrespeitando os critérios 

estabelecidos pelo ECA em seu artigo 123. Ocorre que essa divisão provoca efeitos nefastos, 

pois, adolescentes que não tiveram contato anterior com o crime organizado acabam por se 

enquadrar e pertencer a uma das organizações criminosas que se fizerem presentes, seja para 

                                                           
101 MONTENEGRO, Manuel Carlos; EUZÉBIO, Gilson Luiz. Superlotação e ociosidade dos jovens ainda 
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sobreviverem aos maus-tratos e aos conflitos com os rivais, seja para se enturmar. Assim, o 

Estado proporciona uma espécie de legitimação do narcotráfico 104.  

A educação nos centros de internação é outro ponto que fica aquém do desejado. A 

precariedade da educação oferecida nos centros de internação é nítida, falta espaço, 

iluminação adequada, recursos materiais e humanos. Em mais da metade das unidades, o 

ensino ocorre na forma multisseriada, em que alunos de diferentes níveis de aprendizagem são 

inscritos numa mesma turma, havendo enxugamento de conteúdo e heterogeneidade no nível 

de conhecimento de cada aluno105. 

Ante a falência da medida de internação, é necessário buscar outras soluções, as 

quais devem atender aos princípios presentes no ECA e no Sinase. Necessário destacar o art. 

35 da Lei do Sinase: 

Art. 35 da Lei do Sinase.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos 

seguintes princípios:  

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o 

conferido ao adulto;  

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 

favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;  

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 

possível, atendam às necessidades das vítimas;  

IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;  

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que 

dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente);  

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias 

pessoais do adolescente;  

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da 

medida;  

VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, 

nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação 

ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e  

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 

socioeducativo. 

(grifos nossos) 

 

Os incisos I e II do dispositivo legal citado pretendem evitar a estigmatização do 

adolescente e atender aos anseios da vítima, estando em total harmonia com os princípios da 

justiça restaurativa. 

 

                                                           
104 VASCONCELOS, Tiago Santos de. GEOGRAFANDO AS UNIDADES PRISIONAIS E AS UNIDADES 

DE INTERNAÇÃO DE JOVENS INFRATORES: PENSANDO UMA GEOGRAFIA TRANSESCALAR. 

Disponível em: <http://geopuc.geo.puc-rio.br/media/Vasconcelos_geopuc03.pdf>. Acesso em 22 de novembro 

de 2018. 
105 Senado Federal. Educação é precária nas unidades para menores. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512219/noticia.html?sequence=1>. Acesso em 22 de 

novembro de 2018. 
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4.1. A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

A justiça restaurativa em contraponto a tradicional justiça retributiva, que enquadra o 

crime como “uma violação contra o estado, definida pela desobediência à lei e pela culpa” e 

retribui a dor causada ao agente106, entende o crime como violação de pessoas e 

relacionamentos que cria a obrigação de corrigir os erros, amparando-se nas necessidades da 

vítima primordialmente, do ofensor e da sociedade por meio de soluções que promovam 

reparação, reconciliação e segurança107. 

Howard Zehr, sociólogo estadunidense e pioneiro da Justiça Restaurativa, defende 

que é necessário mudar a forma de enxergar o processo penal, adotando “valores diferentes, e 

não tecnologias de punição diferentes”, a que metaforicamente descreve como abandonar “a 

lente retributiva” para analisar o crime e construir uma nova lente, a lente restaurativa108. Isso 

porque a justiça retributiva falhou em prevenir a ocorrência de crimes, limitando-se a punir 

insatisfatoriamente os fatos pretéritos. 

Ademais, a tradicional justiça retributiva negligencia a vítima, que necessita ser 

escutada sobre o trauma que sofreu, ter a confirmação de que não é culpada pelo que lhe 

aconteceu e que “algo foi feito para corrigir o mal e reduzir as chances de uma nova 

ocorrência. Querem ouvir os outros reconhecendo sua dor e legitimando sua experiência”109. 

O mesmo ocorre com a comunidade: 

[...]. Mas as comunidades também se sentem violadas, e têm necessidades análogas. 

Uma vez que não se pode ignorar as dimensões públicas do crime, em muitos casos 

o processo judicial não pode ser inteiramente privado. Também a comunidade quer 

estar segura de que o ocorrido é errado, algo está sendo feito a respeito, e medidas 

estão sendo tomadas para evitar a reincidência. Também nesse caso a informação é 

importante, pois pode ajudar a reduzir os estereótipos e medos infundados. E, 

novamente, a restituição desempenha um papel importante já que oferece um 

símbolo da restauração da integridade. De fato, o papel do simbolismo é 

fundamental. O crime perturba o sentido de inteireza da comunidade. A reparação da 

comunidade como um todo requer algum tipo de ação simbólica que tenha 

elementos de denúncia da ofensa, vindicação, restauração da confiança e reparação. 
110 

A justiça restaurativa privilegia a vítima, a fim de reparar o mal sofrido por esta e 

promover a cura, e ao mesmo tempo pretende responsabilizar e conscientizar o ofensor dos 

danos por ele causados, sendo o objetivo da justiça a reconciliação, uma vez que para essa 

                                                           
106 ZEHR, Howard. Capítulo 10- Uma lente restaurativa. In: Trocando as Lentes: um novo foco sobre o crime 

e a justiça. São Paulo: Palas Athena, 2008. p. 09. 
107 Ibid. p. 09. 
108 Ibid. p. 08. 
109 Ibid. p. 17. 
110 Ibid. p. 19. 
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teoria “o crime não é primeiramente uma ofensa contra a sociedade, muito menos contra o 

estado. Ele é em primeiro lugar uma ofensa contra as pessoas, e é delas que se deve 

partir”111. 

A restituição representa a recuperação de perdas, mas sua verdadeira importância é 

simbólica. A restituição significa um reconhecimento do erro e uma declaração de 

responsabilidade. A correção do mal é, em si, uma forma de expiação que poderá 

promover a cura mais eficazmente do que a retribuição112 

A reconciliação é construída por meio de um relacionamento positivo entre vítima e 

ofensor. Em razão disso, a justiça restaurativa não presta a solucionar todos os crimes ou atos 

infracionais, pois, a adesão do ofensor e da vítima devem ser voluntárias, não podendo 

consistir como um método de coerção ou sujeição. Inclusive, a vítima e o autor do delito 

devem ser livres para se retirarem do processo restaurativo, bem como serem plenamente 

informados de seus direitos, a natureza do processo restaurativo e as possíveis consequências 

de sua decisão. Desse modo, o ofensor participa do processo de escolha do método de 

reparação e sua responsabilização acaba por estimular o arrependimento, coibindo novas 

práticas. 

A pura e simples punição, infligida com o propósito de causar dor, se existente no 

processo restaurativo, não ocupa papel central113.  

Assim, não há uma definição concreta sobre o que é justiça restaurativa, porém, 

segundo Daniel Achutti e Raffaella Pallamolla, há um relativo consenso desde o conceito de 

Tony Marshall, qual seja, “justiça restaurativa é um processo pelo qual as partes envolvidas 

em uma específica ofensa resolvem, coletivamente, como lidar com as consequências da 

ofensa e as suas implicações para o futuro” 114. 

Os dois modelos de justiça não são totalmente opostos, pois convivem ou podem 

conviver paralelamente, especialmente ante a “necessidade a necessidade de que a justiça 

                                                           
111 Ibid. p. 10. 
112 Ibid. p. 17. 
113 Ibid. p. 29. 
114 MARSHALL, Tony. The Evolution of Restorative Justice in Britain. In: European Journal on Criminal Policy 

Research. v. 4, n. 4. Heidelberg: Springer, 1996, apud ACHUTTI, Daniel; PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça 

restaurativa breves considerações sobre um novo modelo de administração de conflitos. In: CRAIDY, Carmem 

Maria; SZUCHMAN, Karine (organizadoras). Socioeducação: fundamentos e práticas, coordenado pela 

SEAD/ UFRGS. 2. ed. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. 
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restaurativa seja acompanhada pelo Estado, ainda que minimamente, para que se evite a 

violação de direitos fundamentais”115. 

Os principais métodos restaurativos existentes e conhecidos são: mediação entre 

vítima e ofensor, conferências em família e dos círculos restaurativos116.  

O primeiro consiste no encontro da vítima com o ofensor acompanhados por um 

facilitador ou mediador, que tem por objetivo auxiliar o diálogo e evitar excessos entre as 

partes envolvidas, em um local seguro, e, se for possível, obter a conciliação. Contudo, o 

facilitador não fará propostas de acordo, tampouco forçará um entendimento entre as partes, 

apenas viabilizará o diálogo entre os envolvidos.117 Em alguns casos, principalmente em 

crimes sexuais, ofensores podem se encontrar com vítimas que não são suas, para que o autor 

do crime possa  a assumir a responsabilidade e partilhar informação sem que a vítima seja 

exposta ao seu algoz118. 

As conferências de família são sessões conjuntas entre vítima e infrator, seus 

familiares e/ou pessoas próximas àqueles. No caso de adolescentes infratores ou quando a 

vítima for criança ou adolescente, a participação dos responsáveis constitui-se um direito, 

conforme o disposta na Declaração de Lima sobre Justiça Juvenil Restaurativa de 2009. 

Enquanto, os círculos restaurativos são encontros entre a vítima, o ofensor e membros da 

comunidade e profissionais, e têm como objetivo central encontrar uma solução construtiva 

para os problemas e para os danos causados pela ofensa119. 

Em 2009, ocorreu o Primeiro Congresso Mundial de Justiça Juvenil Restaurativa no 

Peru, que contou com a participação de 63 países e, a partir das deliberações realizadas 

durante o Congresso, foi elaborado um conjunto de recomendações sobre ações futuras para 

promover, desenvolver e programar o enfoque restaurativo como parte integral da Justiça 

Juvenil: a Declaração de Lima sobre Justiça Juvenil Restaurativa120.  

                                                           
115 ACHUTTI, Daniel; PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça restaurativa breves considerações sobre um novo 

modelo de administração de conflitos. In: CRAIDY, Carmem Maria; SZUCHMAN, Karine (organizadoras). 

Socioeducação: fundamentos e práticas, coordenado pela SEAD/ UFRGS. 2. ed. – Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2017. p. 50. 
116 APELFELD, Amanda. Op. cit. p. 13/14. 
117 Ibid. p. 14 
118 ZEHR, Howard. Op. cit. p. 26. 
119 ACHUTTI, Daniel; PALLAMOLLA, Raffaella. Op. cit. p. 49. 
120 Declaração de Lima sobre Justiça Juvenil Restaurativa. Disponível em: 

<http://tdhbrasil.org/biblioteca/publicacoes/553-declaracao-de-lima-sobre-justica-juvenil-restaurativa>. Acesso 

em 25 de novembro de 2018. 
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A Justiça Juvenil Restaurativa é uma maneira de tratar com (crianças e) adolescentes 

em conflito com a lei e cuja finalidade é reparar o dano individual, social e nas 

relações causadas pelo delito cometido. Este objetivo requer um processo de 

participação conjunta no qual o agressor juvenil, a vítima e, conforme o caso, outros 

indivíduos e membros da comunidade, participem juntos ativamente para resolver os 

problemas que se originam do delito. Não existe um só modelo para a prática do 

enfoque da justiça restaurativa.121 

A Declaração de Lima sobre Justiça Juvenil Restaurativa reforça o respeito e 

aplicação de outros mecanismos internacionais sobre o direito infantojuvenil, bem como 

orienta introdução da Justiça Juvenil Restaurativa com base em práticas tradicionais 

inofensivas já existentes para o tratamento de adolescentes em conflito com a lei, devendo ser 

aplicada em todas as etapas do processo de justiça juvenil. 

No cenário brasileiro, as medidas tradicionais existentes podem ser entendidas como 

as medidas socioeducativas de obrigação de reparar o dano, de prestação de serviços à 

comunidade e a liberdade assistida. O instituto da remissão também pode integrar as práticas 

restaurativas. 

O documento internacional também alerta que a aplicação da justiça restaurativa não 

deve se restringir aos atos infracionais de menor gravidade ou aos adolescentes sem 

antecedentes infracionais, pois, as práticas restaurativas geram efeitos positivos mesmos na 

abordagem de delitos graves, citando o exemplo de crianças e adolescentes cooptados pelo 

crime para agirem como soldados em conflitos armados, afastando-os de suas próprias 

famílias, seus vizinhos e suas comunidades. Nesse caso, a justiça restaurativa é importante 

mecanismo de reconciliação entre as vítimas e os agressores, a fim de reinserir o infrator em 

seu meio social. 

A partir do ano de 2005, foram implementados três projetos-piloto de justiça 

restaurativa no Brasil, nos municípios de São Caetano do Sul/SP, Porto Alegre/RS e 

Brasília/DF. Esses projetos foram incentivados pelo Ministério da Justiça em parceria com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), na chamada “Reforma do 

Judiciário”122 

Em 2010, foi implementado em Porto Alegre/RS Projeto Justiça Juvenil Restaurativa 

na Comunidade por meio de uma parceria estabelecida entre Poder Judiciário, Ministério 

Público e instituições executoras do referido projeto. A experiência foi realizada no âmbito de 

competência do 3º Juizado da Vara Regional da Infância e da Juventude – 3º JIJ da Comarca 

                                                           
121 Ibid. p. 03. 
122 ACHUTTI, Daniel; PALLAMOLLA, Raffaella. Op. cit. p. 53. 
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de Porto Alegre e tinha como objetivo “como expectativa inicial a ampliação das 

oportunidades para a prevenção de violências e conflitos, bem como o aprimoramento das 

Políticas Públicas destinadas à Socioeducação”123. 

O desenvolvimento do projeto contou com: a cessão de uma servidora pública do 

TJRS com experiência na temática da Justiça Restaurativa, para auxiliar no processo de 

implantação em um dos Núcleos de Justiça Juvenil Restaurativa na Comunidade; a 

participação plural de representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Instituições 

executoras e parceiras, pautada no diálogo e troca de experiências; e implantação de um 

sistema informatizado, o chamado GPR – Guia de Procedimentos Restaurativos, a fim de 

viabilizar o registro das aplicações práticas desenvolvidas e de produzir dados estatísticos dos 

atendimentos realizado124. 

As parcerias foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto, o diálogo 

sistemático entre os envolvidos possibilitou a observação das particularidades das 

comunidades. A difusão de conhecimento sobre tema também foi imprescindível para “que 

todos tivessem o acesso e a possibilidade de desenvolver habilidades, para que, no âmbito 

comunitário, cada pessoa, cada instituição, pudesse resolver seus conflitos”125 e demonstrou 

efeitos positivos, pois, “comunidade apropriou-se aos poucos do conhecimento sobre a 

Justiça Restaurativa, vinculou-se com as equipes que trabalham nos Núcleos e passou a 

participar e solicitar, de forma gradual, auxílio na resolução dos seus conflito”126, 

transmitindo a cultura da não violência na solução de conflitos.  

A execução do projeto ocorreu nas comunidades da Vila Cruzeiro, Restinga, Lomba 

do Pinheiro e Bom Jesus, na cidade de Porto Alegre127. Em Porto Alegre foi criado o Centro 

de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente (CIACA), uma instituição que integra a 

delegacia de polícia especializada em infância e juventude, a Fundação de Atendimento 

                                                           
123 DEBONI, Vera Lúcia; OLIVEIRA, Fabiana Nascimento de. JUSTIÇA JUVENIL RESTAURATIVA NA 

COMUNIDADE E A ARTICULAÇÃO DO ESTADO, NA AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA 

A PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CONFLITOS. In: PETRUCCI, Ana Cristina Cusin (organizadora). 

Justiça juvenil restaurativa na comunidade: uma experiência possível. Porto Alegre: Procuradoria-Geral de 

Justiça, Assessoria de Imagem Institucional, 2012. 
124 Ibid. p. 58/59. 
125 Ibid. p. 60. 
126 Ibid. p. 60. 
127 TEJADAS, Silvia. JUSTIÇA RESTAURATIVA NA COMUNIDADE: ALGUMAS PERSPECTIVAS 

AVALIATIVAS In: PETRUCCI, Ana Cristina Cusin (organizadora). Justiça juvenil restaurativa na 

comunidade: uma experiência possível. Porto Alegre: Procuradoria-Geral de Justiça, Assessoria de Imagem 

Institucional, 2012. 
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Socioeducativo (FASE), Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário, todos 

partilhando o mesmo prédio.128 

A execução do projeto no Rio Grande do Sul enfrentou alguns impasses, 

especialmente em relação ao tradicional imaginário social, que associa “justiça” a uma 

punição. Assim, alguns profissionais responsáveis pela execução da proposta adotaram 

comportamento semelhante às atividades policiais, uma vez que o cumprimento do projeto 

demanda tempo aliado a estudos do tema, como o oferecimento cursos de iniciação e de 

aprofundamento para a formação dos coordenadores do projeto, centrado no processo de 

sensibilização desses profissionais e na identificação das particularidades da comunidade. 

Outro empecilho presenciado no Rio Grande do Sul foi a limitação de financiamento e 

recursos, uma vez que obsta a implementação de experiências novas junto às comunidades129. 

Em que pese as dificuldades encontradas, foram obtidos benefícios na proposta pela 

Justiça Restaurativa no estado, tais como: a) melhoria da qualidade da condução de situações 

de conflito nos locais nos quais se produzem, reduzindo o uso do aparato estatal repressivo; b) 

maior compreensão dos envolvidos sobre seus sentimentos e necessidades, com consequente 

melhoria da satisfação com o relacionamento mútuo; c) oferta de local seguro para a escuta e 

expressão; d) as situações são percebidas de modo totalizante, escapando dos usuais 

estereótipos e aumentando o repertório dos operadores das políticas sociais quanto ao manejo 

de situações de conflito; e) iniciativas que rompem com a perspectiva meramente punitiva130. 

Foi constatado, ainda, que alguns dos casos levados à justiça restaurativa não se 

tratavam especificamente de atos infracionais praticados, eram conflitos relacionados à 

convivência social, familiar e comunitária, indisciplina e dificuldades escolares131. Aliás, a 

escola foi a maior responsável pelo encaminhamento de adolescentes ao CPR132. 

Por fim, o mais relevante aspecto da experiência gaúcha de justiça restaurativa foi a 

confirmação da possibilidade de implementação desse modelo no âmbito socioeducativo, que 

gerou responsabilização, participação comunitária, oportunizando diálogo. Ademais, o projeto 

atendeu a finalidade de destinar atenção às vítimas, uma vez que estas correspondem a 

                                                           
128 Ibid. p. 148/149. 
129 Ibid. p. 158/160 e 164/165. 
130 Ibid. p. 153/154. 
131 AGUINSKY, Beatriz G. e outros. A JUSTIÇA JUVENIL RESTAURATIVA NA COMUNIDADE: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE PORTO ALEGRE. In: PETRUCCI, Ana 

Cristina Cusin (organizadora). Justiça juvenil restaurativa na comunidade: uma experiência possível. Porto 

Alegre: Procuradoria-Geral de Justiça, Assessoria de Imagem Institucional, 2012. 
132 Ibid. p. 185. 
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maioria dos participantes do CPR133, bem como resultou num alto nível de satisfação para os 

participantes134. 

  

                                                           
133 Ibid. p. 188. 
134 Ibid. p. 185. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, originada com a edição 

Declaração dos Direitos da Criança de 1959 e introduzida no ordenamento jurídico brasileiro 

no artigo 227 da Constituição Federal de 1998 e na Lei n. 8.069/1990, reconhece crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, os quais, em razão de sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento, têm prioridade absoluta no atendimento de políticas públicas destinadas 

à efetivação de seus direitos.  

A adoção da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes rompe com a 

lógica jurídica anterior, a chamada doutrina da situação irregular. Em 1927, foi publicado o 

Decreto n. 17.943-A, conhecido como Código Mello Mattos, instrumento normativo que 

inseriu a doutrina da situação irregular no solo brasileiro e foi seguido pelo o novo Código de 

Menores – Lei n. 6.697 de 1979, que consolidou a adoção da situação irregular no país. 

A doutrina da situação irregular limitava a atuação do poder público aos chamados 

“menores”, termo que não se destinava a tratar daqueles que ainda não atingiram a 

maioridade, mas sim àqueles que estavam em situação irregular, seja pelo abandono ou 

cometimento de ilícitos ou mesmo aqueles que apresentassem “desvio de conduta”. Sob a 

égide de tal doutrina, os menores eram objetos da proteção/atuação estatal, a fim de alcançar o 

“controle da ordem”. Portanto, menor é um termo estigmatizante, utilizado para enquadrar 

crianças e adolescentes que não correspondem aos estereótipos concebidos pela elite, sejam 

eles infratores, órfãos ou pobres.  

Todavia, passados 30 anos da adoção da doutrina da proteção integral, é visível o 

latente descumprimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Observa-se, 

ainda, que esse cenário é mais crítico em relação aos adolescentes que compõe o sistema 

socioeducativo. 

Desse modo, foi aqui analisado a construção histórica e social do conceito de 

infância e adolescência. Conceitos recentes que tiveram reconhecimento a partir do final do 

século XVII, com a introdução da vida escolar no cotidiano e, consequentemente, a separação 

de crianças e adolescentes, que antes participavam e compartilhavam a rotina de adultos. A 

partir da definição de infância e adolescência, passa-se à análise histórica do tratamento legal 

conferido a estes sujeitos no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente da evolução até o 

advento da doutrina da proteção integral. 
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Considerando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a 

inimputabilidade dos menores de 18 anos (art. 228 da CRFB/88 e art. 27 do Código Penal), 

bem como a proteção integral no que tange à “garantia de pleno e formal conhecimento da 

atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional 

habilitado” (art. 227, §3º, inciso IV, da CRFB/88), foi realizado um exame pormenorizado 

sobre o sistema de apuração de ato infracional estabelecido no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Em sequência, a fim de reconhecer os pontos de convergência e traçar um perfil do 

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, foi realizada a análise de dados 

públicos sobre essa população. Concluindo-se que os adolescentes em execução de medidas 

socioeducativas, antes de ingressarem nesse sistema, sofrem uma série de violações de 

direitos, especialmente no que tange ao direito à educação, o direito ao respeito à integridade 

física, psíquica e moral da criança e do adolescente e o direito à dignidade. 

Por fim, como alternativa ao modelo tradicional de justiça, que vem se revelando 

ineficaz, bem como atendendo aos princípios constitucionais e presentes em convenções 

internacionais sobre o tema e, ainda, respeitando o estabelecido no Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo –Sinase (Lei n. 12.594), propõe-se o uso da justiça restaurativa 

para a solução dos conflitos com a lei praticados por adolescentes. 

Isso porque os adolescentes, como pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, 

são muito suscetíveis às influências externas, uma das razões pelas quais o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo é tão necessário e importante 

para que o jovem construa soluções para a vida futura desassociada do ilícito. Por outro lado, 

a segregação e institucionalização de adolescentes produzem efeitos negativos na formação da 

personalidade e, consequentemente, na ressocialização e prevenção de novos delitos. 

A justiça restaurativa, por sua vez, atende às necessidades da vítima, reparando o mal 

sofrido com a efetiva responsabilização e conscientização do ofensor acerca dos danos por ele 

causados. Este encontro do ofensor com a vítima, implica naquele o reconhecimento dos 

efeitos concretos dos efeitos negativos de sua conduta, conscientizando-o de que suas ações 

fizeram mal a outrem, fato que aliado à responsabilização desestimula a reiteração do 

comportamento delituoso e/ou antissocial. 
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