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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma analise da importância da medida 
socioeducativa e sua aplicação, ao desenvolver um estudo voltado à execução das 
medidas socioeducativas no município de Maringá, construindo uma analise acerca 
da importância e eficácia na execução função pedagógica da medida 
socioeducativa, que trará ao adolescente a responsabilização e proteção social por 
meio da educação, possibilitando a reconstrução de projetos de vida que rompam 
com as práticas infracionais cometidas pelos jovens, auxiliando-os na busca e 
identificação de suas posições sociais. Tendo uma metodologia a partir de pesquisa 
bibliográfica e tendo como resultado o enfrentamento das dificuldades encontradas 
no processo de execução das medidas socioeducativa em Maringá e concluindo 
com as ações municipais que estão sendo estudadas e implantadas para uma 
melhor execução dessas medidas tendo como foco descentralizar principalmente as 
medidas de meio aberto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: reeducação; medida socioeducativa; adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

The present work had as objective to make an analysis of the importance of youth 
and measure your application, to develop a study back bad implementation of socio-
educational measures in the municipality of Maringá, building an analysis about the 
importance and effectiveness in implementing educational function of socio-
educational measure, which will bring the teen to accountability and social protection 
through education, enabling the reconstruction of life projects that break with 
infracionais practices committed by young people, helping them to meet their social 
positions. Having a methodology from bibliographical research and resulting in the 
confrontation of difficulties encountered in the process of socio-educational measures 
in Maringá and concluding with the municipal actions that are being studied and 
implemented to better implementation of these measures focusing mainly 
decentralization measures half open. 

 

KEYWORDS: reeducation, socio-educational measure, adolescent 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A proteção e a garantia do sistema educacional no mundo antigo eram 

materializadas por meio de práticas rígidas que tinham como objetivo separar a 

criança e o adolescente do meio social. Tais práticas eram sinônimo de êxito, ou 

seja, quanto mais severo era o sistema educacional, mais bem-sucedido. 

Com passar do tempo, percebeu-se a necessidade de assegurar o direito à 

educação, a vida, a saúde, a segurança, a alimentação, etc., bem como à criança e 

ao adolescente, a fim de alcançar o sucesso na privação dos mesmos frente à 

criminalização. Diversos são os mecanismos adotados com a finalidade de garantir 

ao jovem um sistema eficaz de educação e ao mesmo tempo mantê-lo afastado das 

consequências de um ato criminal, haja vista o período de desenvolvimento o qual 

se encontra. 

Nesse sentido, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE), foi instituída com a finalidade de regulamentar a execução das medidas 

destinadas aos adolescentes que pratiquem ato infracional, sendo esse sistema de 

medidas estruturado em princípios, regras e critérios que envolvem a sua execução, 

incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distritais e municipais, bem 

como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao 

adolescente em conflito com a lei. 

Desta forma, tem o presente trabalho a finalidade de abordar o mecanismo o 

qual o município de Maringá trabalha para o desenvolvimento desse fluxograma, 

pois apesar do SINASE ser uma lei nova, desde sua implementação, o município 

tem trabalhado de forma árdua para estabelecer um fluxo, através de uma efetiva e 

ordenada execução às medidas tanto em meio aberto quanto em meio fechado. 

Veremos, ao longo do desenvolvimento, que a medida socioeducativa possui 

um método para sua execução, compreendendo todo procedimento desde o 

cometimento da infração até a execução da medida socioeducativa que resultará em 

seu cumprimento, remissão ou progressão. Ademais, abordaremos, também, com 

detalhes, a forma como se desenvolve no município de Maringá. 

O desenvolvimento se deu a partir de pesquisas bibliográficas. 
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O presente trabalho está dividido da seguinte forma: primeiro, falaremos do 

desenvolvimento histórico relacionado à evolução do sistema educacional, bem como 

os fatores determinantes que contribuíram para a melhoria no âmbito da educação e 

das garantias mínimas às crianças e adolescentes. Em seguida, abordaremos sobre 

os instrumentos legais nacionais no que se refere às garantias de proteção do ser 

humano em desenvolvimento físico e psicológico, a saber, a Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Por conseguinte, falaremos sobre as 

medidas socioeducativas, ou seja, seu conceito, amparo legal e finalidade. Por fim, 

abordaremos sobre a prática dos atos infracionais e como se dá a aplicação das 

medidas socioeducativas no caso concreto. 
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2. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. 

 

 

 A educação infantil, na antiguidade, tinha como pilar a função social, a 

tradição e a formação, época em que sempre houve uma segregação entre classes 

separadas em dominantes e dominadas, com grupos governantes e subalternos1. 

Nesse contexto, Leila Pessôa da Costa e Rubiana Brasilio Santa Bárbara, reafirmam 

essa ideia: 

A educação da criança, a princípio, era de responsabilidade da mãe 
até aos sete anos e, a partir desta idade, o pai é quem conduziria a 
educação, que era de forma rígida e abarcava a moral até os estudos 
das letras. Quintiliano coloca a importância da educação da criança 
desde a tenra idade e aponta a família como responsável pelo início 
dos ensinamentos. A pedagogia de Roma foi marcada pela sua 
rigidez, as crianças apanhavam para aprender, elas estendiam a 
mão à palmatória. Com o passar dos tempos, uma educação mais 
amena foi surgindo e a brincadeira começou a fazer parte da 
educação das crianças.2 

A escola tinha uma participação muito importante na formação do caráter da 

criança, todavia a disciplina encontrada nos colégios era bem mais rigorosa, também 

havia palmatória e o principal objetivo das instituições educacionais era de segregar  

as crianças e os adolescentes da sociedade dos adultos3.  

 

A família e a escola retiraram juntas as crianças da sociedade dos 
adultos. A escola confinou uma infância outrora livre num regime 
disciplinar cada vez mais rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX 
resultou no enclausuramento total do internato. A solicitude da 
família, da Igreja, dos moralistas e dos administradores privou a 
criança da liberdade de que ela gozava entre os adultos. Infligiu-lhe o 

                                                           
1 DA COSTA, Leila Pessôa e SANTA BÁRBARA, Rubiana Brasilio. A educação da criança 
na idade antiga e média. Disponível em: < 
http://www.ppe.uem.br/jeam/anais/2008/pdf/c008.pdf>.  Acesso em: 25/05/2017 
2 DA COSTA, Leila Pessôa e SANTA BÁRBARA, Rubiana Brasilio. A educação da criança 
na idade antiga e média. Disponível em: < 
http://www.ppe.uem.br/jeam/anais/2008/pdf/c008.pdf>.  Acesso em: 25/05/2017 
3 ARIÈS, P. 1978. História Social da Criança e da Família. Tradução de Dora Flaksman. 
1981. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 



15 
 

chicote, a prisão, em suma, correções reservadas aos condenados 
das condições mais baixas4.”  

A educação infantil passou por um processo histórico gradativo, onde com o 

tempo o princípio da dignidade começou ser respeitado e ser considerado intrínseco 

ao ser humano. Pouco a pouco foi alicerçado na sociedade brasileira, a proteção da 

criança e do adolescente respeitando os documentos nacionais e internacionais.5 

 O surgimento dos tratados e declarações tornou-se suporte, com objetivo de 

evitar perversidades, trazendo proporção aos castigos estipulados para manter a 

disciplina da criança. Essas mudanças objetivaram adotar àquela sociedade 

debilitada de valores, novos conceitos e exemplos de compaixão e cidadania, 

trazendo um novo olhar em relação à criança e ao adolescente e sua necessidade 

de proteção. 

A criança e o adolescente são sujeitos vulneráveis, sem capacidade de lutar 

por si nem para melhorar sua condição social e sua qualidade de vida. O Estado tem 

o poder e o dever de assegurar-lhes os direitos e garantias constitucionais 

estabelecidos. Essa exigência surgiu com a Declaração dos Direitos Humanos 

quando a comunidade internacional exigiu dos governos a adoção de políticas 

públicas e uma legislação que reconheça a situação de necessidade dos indivíduos 

em formação que vivem em extrema pobreza em todo mundo. Sendo assim, um dos 

principais objetivos foi criar uma espécie de escudo para proteção especial dos 

destinatários, a saber, as crianças e os adolescentes6.  

Em relação ao Brasil, essa concepção relacionada à educação humanizou o 

direito da criança e do adolescente, de forma que a disciplina infantil cujo objetivo é 

a formação do caráter do indivíduo, antes baseada nos castigos e na rigidez, passou 

a ser mais digna, tendo com pilar o bem-estar dos menores. Atualmente, é direito de 

todo indivíduo ter sua dignidade e garantias respeitadas, sendo de suma importância 

que ao se tratar da criança e do adolescente, exista uma legislação própria, voltada 

                                                           
4ARIÈS, P. 1978. História Social da Criança e da Família. Tradução de Dora Flaksman. 
1981. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 
5Tratados, Convenções, declarações e Pactos são documentos internacionais, onde se 
declaram direitos, onde os Estados signatários assumem o compromisso de reconhecê-los e 
protegê-los, havendo diferença entre tratados convencionais e tratados sobre direitos 
humanos. 
6 JÚNIOR, Victor Hugo Albernaz e FERREIRA, Paulo Roberto Vaz. “CONVENÇÃO SOBRE 
OS DIREITOS DA CRIANÇA”, Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Centro de 
estudos/ biblioteca virtual. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado11.html>. Acesso 
em: 25/05/2017. 
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à vulnerabilidade destes indivíduos, como é o caso do Estatuto Da Criança e do 

Adolescente7. 

 

2.1. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi em elaborada em 10 de 

dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Nela foi adotada e 

proclamada a resolução 217. Para se entender o motivo porque foi criada a 

Declaração dos Direitos Humanos é necessário analisar o momento histórico do 

término da Segunda Guerra Mundial, que gerou consequências negativas, como 

conflitos entre os países. Nesse contexto, famílias foram rompidas, plantações 

dizimadas, e ainda o psicológico das pessoas estava completamente abalado. O 

homem precisava de uma proteção universal que abrangesse todos os países. 

Sendo assim era necessária uma proteção universal consubstanciada num 

documento internacional.8 

A Declaração dos Direitos Humanos transporta um rol de direitos 

fundamentais, como princípio da dignidade humana. É importante dizer que as 

garantias contidas neste instrumento não necessitam de previsão legal para serem 

reconhecidos, pois seu objetivo é legislar, proteger e fazer cumprir os direitos 

previstos e destinados a todo ser humano. No escopo da Declaração estão contidos 

os direitos básicos como o direito à liberdade, à igualdade e à dignidade, de forma a 

assegurar o gozo sem distinção de raça, nacionalidade, sexo, religião, etc. 9 

Obtido em um período pós-guerra imediata, plantou a semente da paz em um 

mundo devastado e sangrando diante ao horror gerado pelas demonstrações de 

poder bélico de países potencialmente militares. Foi adotado em um momento onde 

se acreditava que a humanidade havia se entregue ao ódio e às atrocidades, e 

                                                           
7 LIMA, Miguel M. Alves. O Direito da Criança e do Adolescente: fundamentos para uma 
abordagem principiológica. Tese (Doutorado em Direito) - Curso de Pós-Graduação em 
Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 
8 Representação da UNESCO no Brasil, Declaração universal dos direitos humanos, 
Brasília 1998. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf> Acesso em: 26/04/2017. 
9 SIMON, Pedro. Declaração universal dos direitos humanos ideal de justiça, caminho da 
paz.p. 7. BRASÍLIA – 2008. Disponível em: 
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sTJvbZE4bzMJ:https://www2.se
nado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/505869/declaracao.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=9&hl=
pt-BR&ct=clnk&gl=br>.  Acesso em: 26/04/2017. 
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nesse momento, pensou-se que havia outra forma de fazer com que aquelas vidas 

tiradas não fosse em vão, fazer com que o mundo visse a proporção de tal 

selvageria.10  

Fica claro e sintético o conceito de direitos humanos nas palavras de Helder 

Baruff: 

Os Direitos Humanos, ideia política de base moral, estão 
intimamente relacionados com os conceitos de justiça, igualdade e 
democracia e exprimem o relacionamento entre os membros de uma 
sociedade e entre indivíduos e Estados. Podem ser conceituados 
como a categoria jurídica instituída com a finalidade de proteger a 
dignidade humana em todas as dimensões. Por isso, tal qual o ser 
humano, tem natureza polifacética, buscando resguardar o homem 
na sua liberdade (direitos individuais), nas suas necessidades 
(direitos sociais, econômicos e culturais) e na sua preservação 
(direitos relacionados à fraternidade e à solidariedade).11 

O autor citado afirma, em outras palavras, que é da natureza do homem 

buscar uma proteção de seus direitos, sendo essas normas um meio de preservar a 

dignidade humana em suas várias peculiaridades como individuo uno que necessita 

ter resguardada sua liberdade, necessidade e preservação. 

Os direitos humanos passaram a servir de inspiração para formulação de 

outros tratados e declarações, com objetivo de evitar novas perversidades de tal 

proporção e trazer àquela sociedade debilitada de valores novos conceitos e 

exemplos de compaixão e cidadania, adotando, com passar do tempo, um despertar 

e um novo olhar em relação às crianças e a sua necessidade de serem protegidas. 12 

 

2.2. Declaração Universal dos Direitos da Criança 

 

                                                           
10 SIMON, Pedro. Declaração universal dos direitos humanos ideal de justiça, caminho da 
paz.p. 7. BRASÍLIA – 2008. Disponível em: 
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sTJvbZE4bzMJ:https://www2.se
nado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/505869/declaracao.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=9&hl=
pt-BR&ct=clnk&gl=br>.  Acesso em: 26/04/2017. 
11 BARUFF, Helder. Direitos humanos e educação: uma aproximação necessária. Texto 
apresentado no II Encontro Científico de Direito Constitucional e Cidadania. Londrina, 2005. 
P. 2. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/educar/textos/baruffi_dh_educ_aproximacao_necessaria.pdf >  
Acesso em: 25/05/2017 
12 Representação da UNESCO no Brasil, Declaração universal dos direitos humanos, 
Brasília 1998. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf> Acesso em: 26/04/2017. 
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Em 20 de novembro de 1959, a Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, sendo 

também ratificada pelo Brasil por meio do artigo 84, inciso XXI, da Constituição, e 

tendo em vista o disposto nos artigos 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º 

do Decreto nº 50.517, de 02 de maio de 1961. Esse documento voltado 

especificamente para a criança, que orienta o mundo acerca das necessidades e 

pela sua integridade e assegurando-lhe condições à sobrevivência até a vida 

adulta.13  

Todavia, para que esses direitos que foram promulgados na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança sejam respeitados, é necessária a fiscalização da 

presente declaração que é um marco inicial de declarações e tratados com objetivo 

de cuidar e proteger essas crianças, que foram até então negligenciadas e 

abusadas, sem qualquer respaldo. 

Nesse sentindo, o constituinte brasileiro inovou na proteção da criança e do 

adolescente ao prever no artigo 227 da Constituição Federal o dever da família, da 

sociedade e do Estado, sintetizado nas palavras de Mário Luiz Ramidoff14  em sua 

tese sobre o assunto:   

Em que pese o fato de se ter politicamente adotado na Constituição 
da República de 1988 a doutrina da proteção integral antes mesmo 
da oficialização do conjunto de instrumentos legislativos 
internacionais – e dentre eles, em particular, a Convenção 
Internacional dos Direitos Humanos da Criança que é do ano de 
1989 – percebe-se que intenso movimento popular brasileiro já havia 
ensejado (re)alinhamento democrático interno com as diversas 
dimensões humanitárias dos direitos mais comezinhos àquelas 
pessoas que se encontrassem na condição peculiar de 
desenvolvimento da personalidade. 

Seguindo essa linha de pensamento se percebe que a legislação brasileira 

estava um passo à frente em relação à proteção integral da criança e do 

adolescente, seria uma espécie de novo ordenamento no sistema legislativo 

brasileiro. Nesse sentido Miguel Alves Lima15 contextualiza:  

                                                           
13 EBC – Empresa Brasil de Comunicação – 2013. O que diz a declaração universal de 
direitos das crianças. Disponível em:<http://www.ebc.com.br/infantil/voce-
sabia/2012/10/declaracao-universal-dos-direitos-das-criancas#> Acesso em: 17/05/2017 
14 RAMIDOFF, Mário Luiz. Direito da Criança e do Adolescente: por uma propedêutica 
jurídico-protetiva transdisciplinar. Tese (Doutorado em Direito) – Curso de Pós-Graduação 
em Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007, p. 21. 
15 LIMA, Miguel M. Alves. O Direito da Criança e do Adolescente: fundamentos para uma 
abordagem principiológica. Tese (Doutorado em Direito) - Curso de Pós-Graduação em 
Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 
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Podemos então falar do Direito da Criança e do Adolescente como 
um novo modelo jurídico, isto é, um novo ordenamento de direito 
positivo, uma nova teoria jurídica, uma nova prática social (da 
sociedade civil) e institucional (do poder público) do Direito. O que 
importa, neste caso, é perceber que desde a criação legislativa, 
passando pela produção do saber jurídico, até a interpretação e 
aplicação a situações concretas, este Direito impõe-nos o inarredável 
compromisso ético, jurídico e político com a concretização da 
cidadania infanto-juvenil. 

O autor traz como fundamento do direito da criança de do adolescente um 

novo ordenamento jurídico que teria como pilar o compromisso ético – jurídico e 

político em defesa da cidadania infanto-juvenil. Sendo assim, nesta análise a criança 

e o adolescente não só teriam direitos para ser resguardo, mas também fariam parte 

da sociedade, reforçando assim que são cidadãos, ou seja, não poderiam ser 

excluídos da sociedade pelo fator idade. 

 

2.3. Convenção sobre os Direitos da Criança 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotado pela Resolução n. L 44 

(XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, e 

ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, pelo decreto n° 99.710/90. Veio 

com a promessa de efetivar o desenvolvimento absoluto e proporcional das 

crianças, concedendo a essas um desenvolvimento em ambiente familiar adequado 

e as preparando para sociedade e sua inserção como cidadão.16 

Tendo como alicerce o princípio da dignidade e os direitos fundamentais dos 

homens que são considerados inalienáveis, foi adotada a convenção dos Direitos 

das Crianças com foco em proteger e prestar assistência à criança, o que é 

reforçado no preâmbulo da convenção dos direitos das crianças: 

Os Estados Partes na presente Convenção, Considerando que, em 
conformidade com os princípios proclamados pela Carta das Nações 
Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros 
da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; Tendo 
presente que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamaram, 
de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade 
e no valor da pessoa humana e que resolveram favorecer o 

                                                           
16 JÚNIOR, Victor Hugo Albernaz e FERREIRA, Paulo Roberto Vaz. “CONVENÇÃO 
SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA”, Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Centro 
de estudos/ biblioteca virtual. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado11.html>. Acesso 
em: 25/05/2017. 
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progresso social e instaurar melhores condições de vida numa 
liberdade mais ampla; Reconhecendo que as Nações Unidas, na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (3) e nos pactos 
internacionais relativos aos direitos do homem (4), proclamaram e 
acordaram em que toda a pessoa humana pode invocar os direitos e 
liberdades aqui enunciados, sem distinção alguma, nomeadamente 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de 
origem nacional ou social, de fortuna, nascimento ou de qualquer 
outra situação; Recordando que, na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, a Organização das Nações Unidas proclamou 
que a infância tem direito a uma ajuda e assistência especiais; 
Convictos de que a família, elemento natural e fundamental da 
sociedade e meio natural para o crescimento e bem-estar de todos 
os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a 
proteção e a assistência necessárias para desempenhar plenamente 
o seu papel na comunidade; Reconhecendo que a criança, para o 
desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, deve crescer 
num ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e 
compreensão.17 

 

A Convenção tem como finalidade trazer destaque à condição de 

vulnerabilidade da criança e assim mostrar a necessidade de assegurar a ela 

proteção jurídica integral, ficando clara a importância do apoio internacional, 

principalmente aos países em desenvolvimento onde temos um grande número de 

crianças em estado de necessidade.18 

Crianças e adolescentes nem sempre foram considerados sujeitos de 
direitos, ou melhor, tal condição é definitivamente assegurada 
somente com a promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, que sepulta a Doutrina Jurídica da 
Situação Irregular para adotar a Doutrina Jurídica da Proteção 
Integral. Até então, pouco se questionava a respeito da garantia dos 
direitos infanto-juvenis; vigorava o temido Direito do Menor, 
estigmatizante e parcial19.  

 

 A convenção dos direitos das crianças e a constituição federal brasileira têm 

como sujeitos as crianças e adolescentes inclusive os vulneráveis. 

 

                                                           

17 Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, DECRETO No 

99.710, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990. Site do Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.html>.  Acesso em: 
29/05/2017. 
18 CORBELLINI, Gisele. “Convenção dos Direitos da Criança – Direito de Todos.” E-GOV 
Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento. 2012. Disponível em: < 
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/conven%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-da-
crian%C3%A7a-direito-de-todos>, Acesso em: 25/05/2017. 
19 VIEIRA, Cleverton Elias; VERONESE, Josiane Rose Petry. Limites da educação: sob a 
perspectiva da Doutrina da Proteção Integral, do Estatuto da Criança e do Adolescente da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument


21 
 

 

2.4. Regras de Beijing – Regras Mínimas das Nações Unidas para 

administração da Justiça da Infância e da Juventude 

 

As Regras de Beijing foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas na sua resolução 40/33, de 29 de Novembro de 1985. Trata-se de Regras 

Mínimas das Nações Unidas para administração da Justiça da Infância e da 

Juventude. Essas regras desenvolvem e ampliam aqueles artigos da Convenção de 

Direitos da Criança ao disciplinar tópicos como a captura, detenção, investigação e 

ação penal, julgamento e sentença, e o tratamento institucional e não institucional de 

infratores juvenis.20 

Essa resolução tem como preocupação a proteção do bem-estar da criança, 

do adolescente e de sua família, assegurando a imparcialidade ao ser aplicada a 

esse jovem infrator, de forma a abordar uma visão para redução de intervenção legal 

e apontando a necessidade de uma jurisdição voltada à criança e ao adolescente 

por meio da criação de uma legislação específica, órgão e instituições voltadas ao 

adolescente.  

Possui, de forma geral, a finalidade de aplicar a justiça e as regras referentes 

às medidas aplicadas, responsabilizando esse adolescente, porém assegurando a 

ele o devido processo legal e o respeito aos seus direitos e garantias processuais.  A 

preocupação é aduzir a necessidade de especializar esses jovens com o objetivo de 

redirecioná-los do sistema de justiça penal para sociedade. Outra característica das 

regras aqui mencionadas é dispor sobre a investigação e processamento desse 

adolescente, além de prever sobre as decisões e medidas judiciais e seu tratamento 

institucional em meio aberto. 21 

 

                                                           
20 Ministério dos Direitos Humanos. REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DE MENORES Regras de Beijing. Disponível em: 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseRegrasdeBeijing.pdf>, 
Acesso em: 29/05/2017. 
21 CORBELLINI, Gisele. “Convenção dos Direitos da Criança – Direito de Todos.” E-GOV 
Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento. 2012. Disponível em: < 
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/conven%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-da-
crian%C3%A7a-direito-de-todos>, Acesso em: 25/05/2017. 
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2.5. Diretrizes de Riad – Diretrizes das Nações Unidas para 

Prevenção da Delinquência Juvenil 

 

Adotadas e proclamadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua 

resolução 45/112, de 14 de Dezembro de 1990, as Diretrizes evidenciam a 

necessidade de estabelecer critérios a fim de prevenir a delinquência juvenil, 

mostrando os direitos fundamentais de toda criança principalmente à educação 

gratuita, frente ao exorbitante número de crianças e jovens vulneráveis a riscos 

sociais, uma vez que os benefícios das medidas progressistas para a prevenção da 

delinquência é para o bem-estar social.22 

As Diretrizes possuem os princípios fundamentais da prevenção geral, dos 

processos de socialização envolvendo a família, a educação, a comunidade, os 

meios de comunicação, a política social, a legislação e a administração da justiça da 

infância e da juventude, a pesquisa, a adoção de políticas e a coordenação.  

Essas diretrizes englobam a prevenção da delinquência juvenil, a inserção 

desse jovem no meio social, deixando de tratá-lo como objeto, e a adoção da 

necessidade de transcender a punição e a criminalização das medidas a fim de 

garantir a devida importância ao aspecto pedagógico da mesma e incentivando a 

interdisciplinaridade por meio de uma equipe com pessoas especializadas de todos 

os níveis. 

Seus efeitos têm ainda aplicabilidade no contexto econômico, social e cultural, 

devendo se valorizar os processos de reeducação, pois diferente do adulto, onde o 

foco é a ressocialização, quanto ao adolescente o objetivo é a reeducação para 

prevenção e integração desse jovem na sociedade. Os organismos governamentais 

devem priorizar os programas voltados aos jovens e proporcionar fundos aos 

mesmos. 23 

2.6. Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos 

Jovens Privados de Liberdade 

 

                                                           
22Direitos humanos (DhNet) . Diretrizes das nações unidas para prevenção da delinquência 
juvenil, diretrizes de Riad. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex45.htm>, Acesso em: 29/05/2017. 
23Direitos humanos (DhNet) . Diretrizes das nações unidas para prevenção da delinquência 
juvenil, diretrizes de Riad. Op. cit. 
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Foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro 

de 1990, instituídas no oitavo Congresso das Nações Unidas sobre prevenção do 

delito e do tratamento do delinquente, sendo pedido ao Secretário Geral que 

apresentasse Comitê de Prevenção do Delito e Luta contra a Delinquência, no seu 

décimo período de sessões, relatório dos progressos obtidos, sendo pedido também 

que as Regras propostas, em alarde devido ao meio em que os jovens estão 

privados de liberdade e propensos a negligência e desumanidade é preocupante 

uma vez que muitos sistemas prisionais não distinguem as fases para administração 

da justiça tendo como consequência, jovens que se encontram detidos em prisões e 

centros penais junto com os adultos.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Câmara dos deputados. Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM). Regras das 
Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade. Disponível 
em:<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/RegNacUniProtMenPrivLib.html>, Acesso em: 28/05/2017. 
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3. A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E A TUTELA 

CONSTITUCIONAL 

 

 

Realizada a discussão no que se refere à parte histórica do assunto em 

questão, é importante que discorramos acerca dos dispositivos legais, existentes em 

nosso ordenamento jurídico, a fim de amparar o instituto das medidas 

socioeducativas. Primeiramente, há que se falar sobre a importância da Constituição 

Federal de 1988 no âmbito do amparo à criança, ao adolescente. Neste sentido, 

dispõe o artigo 227 da Carta Magna: 

 
Art. 227. 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 opressão25. 
 

O marco constitucional aqui está no fato de assegurar criança e ao 

adolescente um tratamento justo, digno de um sujeito de direitos, e não 

simplesmente como alvo de investigação26. Desta forma, vê-se garantidas as 

normas de direitos humanos destinadas a todo e qualquer cidadão objeto de direito, 

sendo este um dever do Estado que é dotado de soberania, além da proteção e 

promoção da dignidade da pessoa humana. 

No mesmo âmbito, o professor Wilson Donizeti Liberati, ao falar sobre a 

problematização da criança e do adolescente infratores, escreve que a partir da 

mudança no que se refere ao tratamento da questão, sob a ótica constitucional, 

“crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e sujeitos de direitos, 

                                                           
25 Presidência da república, casa civil subchefia para assuntos jurídicos. Constituição da 
república federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
19/10/2017. 
26 BANDEIRA, Marcos Antonio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. p. 78 e 79. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infraci
onais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 02/06/2017.  



25 
 

independentemente de sua condição social”27. Neste sentido, a abordagem atinge a 

esfera pública e o sistema jurídico, garantindo às crianças e aos adolescentes o 

pleno exercício de seus direitos. 

De acordo com Elcio Resmini Meneses, o Brasil antes adotava a doutrina de 

situação irregular, com o Código de menores que trazia sanções camufladas de um 

sistema cautelar, ou seja, uma estrutura penal ao invés de verdadeiras medidas de 

proteção. Sendo assim, o sistema brasileiro abandonou a doutrina de situação 

irregular para aderir à doutrina da situação integral, afirmada pelo artigo 227 da CF. 

Relata-nos o referido autor: 

 
A caminhada histórica rumo à doutrina de proteção integral avança 
no cenário internacional, já em um sistema de garantias que se 
afasta do informalismo até então existente, do que decorria a 
subjetividade do Juiz para aplicação de penas. Não obstante, em 
1959, já fossem reconhecidos direitos ao público infanto-juvenil, 
pode-se apontar a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
aprovada em 1989, documento internacional com regras imperativas 
aos países signatários, entre eles o Brasil, como a consolidação da 
Doutrina da Proteção Integral à Criança.28 

 

Sendo assim, o advento da Constituição Federal trouxe maior abrangência no 

sentido de garantir a toda criança e adolescente integral exercício de seus direitos. 

Portanto, no que tange às previsões estabelecidas pela Constituição de 1988, o 

parágrafo 3º do artigo 227, traz um rol de condições mínimas as quais é obrigação 

do Estado observar com relação ao tratamento do adolescente que comete um ato 

infracional: 

 
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, 
observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;  
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; 

                                                           
27 LIBERATI, Wilson Donizeti Liberati. Execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto: prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Evolução histórica do 
Direito da Infância e da Juventude, p. 27. 2006. Disponível em: 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/book_just_adol_at
o_infrac1.pdf#page=395> Acesso em: 10/09/2017.  
28 MENESES, Elcio Resmini. Medidas Socioeducativas: uma reflexão jurídicopedagógica; p. 
59, 2008. 
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V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando 
da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;  
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4. O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

LEI 8069/90 

 

 

O código de menores, legislação anterior ao estatuto da criança e do 

adolescente (ECA) tinha como objetivo o castigo, sendo a medida protetiva uma 

espécie de máscara para disfarçar essa situação. Com a elaboração do estatuto da 

criança e do adolescente surge a ideia de proteção integrada direcionada ao 

adolescente, já no artigo 1°, que traz: “Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente.” Disposição essa que tem por base as garantias e direitos fundamentais 

dispostos na Convenção sobre os Direitos das Crianças o que reafirma Wilson 

Donizeti Liberati: 

 
A nova teoria, baseada na total proteção dos direitos infanto-juvenis, 
tem seu alicerce jurídico e social na Convenção Internacional sobre 
os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, no dia 20 de novembro de 1989. O Brasil adotou o texto, em 
sua totalidade, pelo Dec. 99.710, de 2.11.90, após ser retificado pelo 

Congresso Nacional (Dec. Legislativo 28, de 14.9.90) 29. 

 

Finalmente temos um ordenamento jurídico alicerçado na proteção integral do 

adolescente, ora nesse sentido, Digiácomo se posiciona ao defender os direitos 

previstos na convenção internacional dos direitos das crianças, trazendo uma 

definição jurídica absolutamente objetiva, ainda que outras ciências e disciplinas 

possam adotar outros parâmetros, utilizando ainda a palavra criança e adolescente 

para diferenciá-los, uma vez que se trata de duas faixas etárias distintas.30 

 

4.1. Aplicação do estatuto à criança e ao adolescente. 

                                                           
29 LIBERATI, Wilson Donizeti Liberati. Execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto: prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Evolução histórica do 
Direito da Infância e da Juventude, p. 14. 2006. Disponível em: 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/book_just_adol_at
o_infrac1.pdf#page=395> Acesso em: 10/09/2017 
30  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. 
Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fem
par.pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
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A Lei 8.069/90 tem como foco a criança e o adolescente, sob essa ótica, 

ganha particular relevância os direitos e garantias assegurados legalmente, bem 

como prevê seus direitos com prioridade absoluta, a fim de garantir, desta forma, 

prioridade devido ao seu estado especial de “estar em desenvolvimento” e não ter 

muitas vezes o discernimento para exigi-los.31 A referida lei trouxe além da proteção 

a criança e ao adolescente, também a responsabilidade inerente à família, a 

sociedade e ao Estado, colocando-os como defensores com a finalidade tornar essa 

proteção efetiva 

É imperativo, a forma como o estatuto da criança e do adolescente e a 

Constituição federal preservam essas garantias, tendo essas no estatuto da criança 

e do adolescente aplicabilidade que vai além de mera ferramenta para punição, 

devendo ser objeto para implementação de políticas públicas e didática com a 

finalidade de reeducar, reinserir, socializar e proteger essas crianças e 

adolescentes. 32  Mesmo porque para chegar a esse patamar é necessária uma 

mudança muito além das elencadas acima, uma vez que a mera edição de leis não 

provoca a mudança cultural alçada, essa transição ocorrerá apenas através da 

mudança de hábitos e práticas que são gradativas passando por gerações. 

O fato é que a imputabilidade penal assegurada legalmente ao adolescente, 

não evidencia impunidade, haja vista a proposta socioeducativa se tratar de uma 

forma de trazer medidas apropriadas de responsabilização que sejam compatíveis 

com a condição do indivíduo em desenvolvimento, eximindo-o de responsabilidade 

penal, porém o responsabilizando socialmente.33 

 

4.2. Aplicação do estatuto aos maiores de 18 anos. 

 

Há grande discussão acerca desse assunto, uma vez que o ECA determina 

que a criança seja o individuo até 12 anos incompletos e adolescente aquele entre 

                                                           
31  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. op. cit. P.  
32 Escola Paulista de Direito (EPD); Transformando Conhecimento em Valores. Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 15 anos de vida e aplicação no STJ. Disponível em: 
<https://www.epd.edu.br/noticias/2008/02/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-15-anos-de-
vida-e-aplicacao-no-stj>, Acesso em: 29/05/2017.  
33 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. Editora: Livraria do advogado. Porto Alegra 1999. P.25. 
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12 e 18 anos. Se torna indispensável contemplar a definição legal trazida pelo ECA 

em seu art. 2º, Parágrafo único, que dispõe: “Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 

idade”. 34 

A Lei 12.852/2013 em seu artigo 1°, §1°, disciplina: “Para os efeitos desta Lei, 

são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) 

anos de idade.”35 

Desta forma, entende-se que mesmo com as divergências de idades desses 

indivíduos existentes entre as legislações, hoje o cidadão aos 18 anos é capaz para 

todos os atos da vida civil, o que torna, de certa forma, incoerente permanecer sob a 

tutela do Estado. No entanto, tal proteção lhe é assegurado mesmo tendo atingido a 

maioridade na hipótese de ter cometido a infração enquanto adolescente, sendo 

ainda necessário se submeter ao processo de reeducação e ressocialização36. 

Ademais, tem o infrator o direito de participar de todos os programas disponíveis 

para sua reinserção à sociedade, de forma que tenha acesso a educação como 

forma de retornar ao meio social. No caso do indivíduo aos 21 anos, a desinternação 

será compulsória, conforme artigo 121, § 5° ECA. 37 

As medidas socioeducativas podem ser aplicadas aos indivíduos entre 18 e 

21 anos que cometeram alguma infração durante a adolescência, considerando a 

idade do individuo na data da conduta criminosa, independente que a mesma se 

consume após o mesmo completar 18 anos.38 Sendo assim, tal consideração elimina 

a dúvida de como o Estatuto seria aplicado ao individuo entre 18 e 21 anos. 

                                                           
34 Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 8.069, 
DE 13 DE JULHO DE 1990. Site do Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>, Acesso em: 29/05/2017.  
35 Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 12.852, 
DE 5 DE AGOSTO DE 2013. Site do Planalto. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm>, Acesso em: 
19/10/2017.  
36 NUCCI, Guilherme. Excepcionalidade de aplicação do ECA aos maiores de 18 anos. 
2015. Disponível em: <http://www.guilhermenucci.com.br/dicas/excepcionalidade-de-
aplicacao-do-eca-aos-maiores-de-18-anos>, Acesso em: 29/05/2017.  
37 ROSSATO, Luicano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo e CUNHA, Rogério Sanches. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, comentado. 4° Edição, 2013. Editora revista dos 
tribunais. P 90. 
38 República do Brasil. Aplicação do ECA aos maiores de 18 anos. Ano 2012. Disponível 
em: <http://republicadobrasil.blogspot.com/2012/03/aplicacao-do-eca-aos-maiores-de-18-
anos.html>, Acesso em: 25/07/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.852-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.852-2013?OpenDocument
http://www.guilhermenucci.com.br/dicas/excepcionalidade-de-aplicacao-do-eca-aos-maiores-de-18-anos
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Nesse contexto Saraiva39 sintetiza: 

 

Pelo novo ideário norteador do sistema, todos aqueles com menos 
de 18 anos, independentemente de sua condição social, econômica 
ou familiar, são crianças (até doze anos incompletos) ou 
adolescentes (até 18 anos incompletos), nos termos do art. 2º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e passam a ostentar a 
condição de sujeitos de direitos, trazendo no bojo dessa 
conceituação a superação do paradigma da incapacidade para 
serem reconhecidos como sujeitos em condição peculiar de 
desenvolvimento (art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Oportuno lembrar que a implementação da idade se dá a zero hora 
do dia do correspondente nascimento, de modo que uma criança se 
faz adolescente a zero do dia em que completará doze anos.  

 

Observamos que a Lei é voltada para política de atendimento, de medidas, de 

acesso jurisdicional e apuração de atos infracionais de forma imparcial e 

considerando a condição desses sujeitos como em desenvolvimento e sua posição 

com prioridade; os protegendo e disponibilizando condições para se devolverem 

com valores condizentes aos princípios constitucionais com objetivo de propiciar 

assim uma fase adulta digna. 40 

 Nesta concepção o próprio código reafirma essa posição sobre a dignidade 

da pessoa humana configurada ao adolescente e a criança: 

De acordo com o 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. 

Sendo esses direitos preservados, haja vista que o ECA inaugura a premissa 

de proteção Integral, desse modo as ações são regidas sob a égide do melhor 

interesse da criança e do adolescente.  

Tem como objetivo principal reeducar os menores infratores, uma vez que, 

mesmo transgredindo a legislação brasileira, os mesmos não perdem seus direitos e 

                                                           
39 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: Adolescente e Ato 
Infracional. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
40 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo; RABELO, Cesar Leandro de Almeida. 
Principais considerações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. In: Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XIV, n. 94, nov 2011. Disponível em: 
<http://ambitojuridico.com.br/site/?artigo_id=10593&n_link=revista_artigos_leitura>.  Acesso 
em: 29/05/2017. 
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garantias. No entanto, podem ficar suspensos alguns direitos, como por exemplo, o 

direito de ir e vir. Mesmo assim, a criança e o adolescente não são privados de sua 

dignidade ou de suas condições de ser humano, ou seja, mesmo sendo um 

transgressor das normas jurídicas, continua tendo dignidade e essa qualidade não 

pode ser negada. 
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5. CONCEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 

É essencial o papel da medida socioeducativa na reeducação do adolescente 

em conflito com a lei a fim de reintegrá-los à sociedade e reinseri-los a uma 

coletividade, garantindo-lhes o respaldo estatal negligenciado antes do ato 

infracional e proporcionando aos mesmos os meios necessários para uma vida 

digna e moral. São as palavras de Maria Lúcia e Marlucia  apropriadas, onde diz que 

“o adolescente e a promoção de seu desenvolvimento constituem a centralidade da 

proposta socioeducativa.”41 

Ainda que a medida socioeducativa se trate da responsabilização do 

adolescente penalmente inimputável, é necessário esclarecer que o núcleo da 

proposta socioeducativa para atingir sua finalidade é a reeducação do adolescente 

infrator, afinal é por intermédio dessa reeducação que esse adolescente assimilara a 

infração cometida, o dano causado, as consequências e sua posição social. 

Reconstruindo novos projetos de vida que rompam com as práticas infracionais e 

garantam sua inserção social e garantias de direitos. 

A punição não é sinônimo de sucesso na socioeducação, uma vez que a 

proposta socioeducativa tem como pilar a responsabilização e a proteção social 

direcionada a esse adolescente infrator, por meio da reeducação no cumprimento da 

medida socioeducativa e em um acompanhamento mais próximo. Uma vez que a 

exclusão e marginalização social são inevitáveis, a socioeducação traz a esses 

adolescentes uma saída e uma proposta de fortalecimento dos princípios éticos da 

vida social, através da reeducação. 

 

5.1. SINASE Lei 12.594 /12 

 

                                                           
41 LEAL, Maria Lúcia; DO CARMO, Marlúcia Ferreira. Bases e Fundamentos da 
Socioeducação: O sistema socioeducativo no Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, p. 
205-223, 2014. Disponível em: < 
http://ens.sinase.sdh.gov.br/ens2/images/Biblioteca/Livros_e_Artigos/Docencia_na_Socioed
ucacao_versao_eletronica.pdf#page=205 >, Acesso em: 26/07/2017.  
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O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE ordena 

princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político e pedagógico, que envolve 

desde o processo de apuração do ato infracional até a execução da medida 

socioeducativa. Foi instituído pela lei Nº 12.594/12 com intuito de trazer meios 

alternativos aos jovens que cometem infrações, com a finalidade de minimizar os 

prejuízos causados pelas penas restritivas de liberdade, instituindo uma nova visão 

quanto ao adolescente que comete ato infracional, a fim de mostrar-lhes um meio 

digno de buscar seus objetivos, com conteúdos, diretrizes e finalidade pedagógica 

de um atendimento socioeducativo, priorizando uma articulação intersetorial, 

interdisciplinar e interprofissional para evitar a privação do jovem ao seu meio social 

e garantir seu direito à liberdade.42 

Trouxe a importante previsão de reeducar, responsabilizar e individualizar o 

atendimento do adolescente em conflito com a lei, delegando ao Estado a 

responsabilidade de garantir-lhes ações de promoção pessoal, social, profissional e 

educacional, bem como trabalhos com orientações e atividades pedagógicas43. 

Tem como objetivo a promoção de atos pedagógicos no atendimento ao 

adolescente que esteja cumprindo medida socioeducativa, com base na liberdade, 

no respeito e na dignidade.  Aparece como instrumento jurídico-político a fim de 

assegurar e concretizar o direito a dignidade inerente aos autores de atos 

infracionais, cuja finalidade é suprimir qualquer causa de impedimento para a 

concretização do Sistema de Garantias de Direitos dos Adolescentes.  

 

5.2. Fundamentos da Socioeducação 

 

A lei Nº 12.594/12 traz de início três objetivos das medidas socioeducativas 

declarados em lei (art. 1º §2º.):  

I – a responsabilização do adolescente quanto às consequências 
lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua 
reparação;  

                                                           
42 FAS- Fundação de Ação Social Curitiba/PR. PROGRAMA DO SISTEMA NACIONAL DE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CURITIBA-2014. Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/politica_socioeducativa/planos_municipais/
programa_sinase_curitiba_pr_2014.pdf>. Acesso em 04/06/ 2017. 
43 Conforme dados do CRSE. 2017. Disponível em: <http://www2.maringa.pr.gov.br/sasc/>. 
Acesso em 20/10/2017 
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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.44 
 

Os fundamentos da socioeducação surgem como alicerce a esses objetivos, 

sendo elencados por Maria Lúcia e Marlucia, como: fundamentos jurídicos; 

abrangem as leis, acordos e tratados nacionais e internacionais relacionados ao 

adolescente infrator, bem como faz relação entre o estatuto da criança e do 

adolescente, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e a Constituição45. 

Os fundamentos políticos fazem uma análise da socioeducação como 

resposta ao ato infracional cometido com base na lei e como resposta da sociedade, 

sendo parte integrante do plano nacional dos direitos humanos. Os fundamentos 

sociológicos tratam-se da forma como acontece a dinâmica dos fatores sociais, 

políticos e econômicos e sua relação com os atos infracionais e sua inserção social. 

Os fundamentos éticos trazem por base conhecer, aceitar e praticar os direitos 

humanos como visão de mundo e do homem, bem como seus reconhecer formas 

paralelas para resolução de conflitos, as quais sejam o mínimo coercitivo. Os 

fundamentos filosóficos da socioeducação devem ser vistos por seu ideal, sendo 

estes jovens vistos sob um olhar imparcial e sem julgamento, o qual deve ter por 

único objetivo ajudá-lo a se tornar um ser humano, profissional e cidadão melhor. 

Por fim, Fundamentos históricos; aqui é considerada toda evolução da legislação 

bem como dos instrumentos conquistados ao longo dos anos com a finalidade de 

proporcionar aos jovens que cometeram atos infracionais uma segunda chance de 

serem reinseridos à sociedade46.  

                                                           
44 Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 12.594, 
DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Site do Planalto. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>, Acesso em: 
26/07/2017. 
45LEAL, Maria Lúcia; DO CARMO, Marlúcia Ferreira. Bases e Fundamentos da 
Socioeducação: O sistema socioeducativo no Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, p. 
205-223, 2014. Disponível em: < 
http://ens.sinase.sdh.gov.br/ens2/images/Biblioteca/Livros_e_Artigos/Docencia_na_Socioed
ucacao_versao_eletronica.pdf#page=205 >, Acesso em: 26/07/2017.  
46LEAL, Maria Lúcia; DO CARMO, Marlúcia Ferreira. Bases e Fundamentos da 
Socioeducação: O sistema socioeducativo no Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 
2014. Op. Cit. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
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Fica evidente a responsabilidade de não deixar se perder o núcleo da 

socioeducação e sua finalidade, apesar de não se tratar de algo fácil de alcançar, de 

forma que nem sempre são disponibilizadas as verbas necessárias para sua ideal 

execução, porém é de interesse de todos zelarmos pela excelência em seu 

desempenho. 

 

5.3. A função pedagógica da socioeducação 

 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo adotou diretrizes com 

foco no adolescente infrator, visando a articulação da forma mais ampla possível da 

socioeducação, haja vista se tratar de um trabalho de construção coletiva alçando à 

efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Fica evidente a importância da ponte entre socioeducação e uma proposta 

pedagógica efetiva para formação de adolescentes prontos a assumir papéis sociais 

em convívio coletivo, adequando-os a um comportamento justo ao desenvolver 

conhecimentos e habilidades os quais puderam adquirir durante o cumprimento das 

medidas socioeducativas, uma vez que esse é o único caminho viável que necessita 

de ações coletivas que vão além dos educadores, devendo contar com apoio social 

bem como com a associação das praticas educacionais combinadas com as 

necessidades desse adolescente para uma vida política e social, individual e coletiva, 

tendo a educação como indispensável à sua formação social.47  

Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, as diretrizes 

pedagógicas da política de socioeducação são as seguintes: 

 
1. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente 
sancionatórios; [...] 
2. Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do 
atendimento Socioeducativo; [...] 
3. Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e 
na avaliação das ações socioeducativas; [...] 
4. Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e 
exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa; 
[...] 

                                                           
47 FAS- Fundação de Ação Social Curitiba/PR. PROGRAMA DO SISTEMA NACIONAL DE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CURITIBA-2014. Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/politica_socioeducativa/planos_municipais/
programa_sinase_curitiba_pr_2014.pdf>. Acesso em 04/06/ 2017. 
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5. Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de 
reconhecimento e respeito ao adolescente durante o atendimento 
Socioeducativo; [...] 
6. Diretividade no processo Socioeducativo; [...] 
7. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa; 
[...] 
8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização 
das informações e dos saberes em equipe multiprofissional; [...] 
9. Organização espacial e funcional das Unidades de atendimento 
Socioeducativo que garantam possibilidades de desenvolvimento 
pessoal e social para o adolescente; [...] 
10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual 
norteadora da prática pedagógica; [...] 
11. Família e comunidade participando ativamente da experiência 
socioeducativa; [...] 
12. Formação continuada dos atores sociais. […]48 
 

Fica clara a importância da função pedagógica da socioeducação, pois é nela 

que está alicerçado o fato de o adolescente assimilar algo além do aspecto punitivo, 

passando a ter uma perspectiva de vida e uma visão do ser social e do convívio em 

comunidade que será capaz. E assim, a partir disso, ter uma conduta digna e 

atitudes que visem sua inclusão no meio social, com a finalidade de evitar sua 

reincidência e tornar sua reinserção social efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Brasília: 
CONANDA, 2006. Disponível em: < conselhodacrianca.al.gov.br >, Acesso em: 02/08/2017.  



37 
 

6. DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), em seu art. 103 é 

objetivo ao definir que “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime 

ou contravenção penal.” Sendo a criança e o adolescente imputáveis penalmente, 

conforme artigo 101 do ECA, aos menores de 12 anos serão aplicadas as medidas 

protetivas elencadas neste Diploma  Legal, e aos adolescentes entre doze e dezoito 

anos, serão aplicadas as medidas socioeducativas taxadas no artigo 112 do ECA. 

As infrações penais são divididas em crimes e contravenções. Sob esta 

divisão, as infrações são crimes que a lei prevê penalidade de detenção ou reclusão, 

enquanto que a contravenção se trata de infrações consideradas de menor potencial 

ofensivo, inclusive tolerada pela sociedade, não deixando, porém, de ser punida.49 

Sendo nesse contesto que Carlos Nicodemos, trata: 

 

Entretanto, o abismo que separa o plano teórico do Estatuto da 
Criança do plano da efetivação de seus direitos neste texto 
consagrado politicamente aponta raízes que conduzem à 
interpretação da existência deliberada de um longo e largo processo 
de criminalização deste grupo, pautado por uma estratégia de 
controle e contenção da marginalização decorrente da exclusão 

socioeconômica no país50. 

 

O autor faz menção à dificuldade que se tem na efetivação dos direitos 

elencados no ECA, defronte à exclusão social enfrentada por esse adolescente, que 

mesmo cumprindo a medida socioeducativa imposta e tentando reconstruir seus 

ideias, tem que lidar também com o preconceito e a exclusão social. 

 

 

                                                           
49 AQUINO, Leonardo Gomes de. Criança e adolescente: o ato infracional e as medidas 
sócio-educativas. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 99, abr 2012. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11414>. 
Acesso em 31 maio 2017.  
50 NICODEMOS, Carlos. A natureza do sistema de responsabilização do adolescente autor 
de ato infracional, p. 62, 2006. Disponível em:  
<http://www.observatoriodeseguranca.org/files/book_just_adol_ato_infrac.pdf#page=59>. 
Acesso em: 20/09/2017 
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6.1. Fase policial ou investigatória 

 

A fase policial ou investigatória diz respeito à apuração do delito. A 

Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso LXI:  

Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos 
de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em 
lei51. 

Desta forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente se adapta a esse 

método em seu artigo 106, onde diz que “nenhum adolescente será privado de sua 

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

fundamentada da autoridade judiciária competente”. Diante disso, a apreensão do 

adolescente está vinculada a alguma das duas hipóteses previstas no dispositivo 

legal. 

O flagrante de ato infracional está disciplinado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mais precisamente em seu Título VI: Do Acesso à Justiça, Capítulo III: 

Dos Procedimentos, Seção V: Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a 

Adolescente. Ainda, está previsto em três situações: primeiro, o flagrante cometido 

mediante violência ou grave ameaça com base no art. 173 do ECA, onde a 

autoridade policial deverá lavrar o Auto de apreensão em flagrante, segundo, o 

flagrante de ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça alicerçada no 

art. 172 do ECA que a autoridade deverá lavrar o Boletim de Ocorrência 

Circunstanciado, procedimento menos complexo que o auto de apreensão 

entretanto não menos importante52, e por último, na hipótese de não ter havido 

flagrante, a autoridade policial deverá realizar as diligências necessárias à apuração 

do fato, encaminhando ao MP, com a maior celeridade possível, o relatório das 

investigações e outras peças informativas, disciplinada pelo art. 177 do ECA.  

 Alicerçado no artigo 6° do Código de Processo Penal, o ECA nos artigos 106 

e 107, é taxativo quanto ao procedimento a ser adotado, ou seja, independente da 

                                                           
51 Presidência da república, casa civil subchefia para assuntos jurídicos. Constituição da 
república federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
19/10/2017. 
52 Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. Centro socioeducativo de 
Maringá. Disponível em: <http://www.dease.pr.gov.br/>. Acesso em: 13/09/17. 
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situação, será identificado os responsáveis pela apreensão e informação acerca dos 

fatos, comunicada à autoridade competente e à família ou responsável indicado pelo 

apreendido, referente apreensão e o local que se encontra recolhido, devendo 

autoridade policial lavrar o Auto de apreensão em flagrante ou boletim de ocorrência 

circunstanciado, ouvir as testemunhas e o adolescente, seguido da apreensão do 

produto e instrumentos da infração, bem como a requisição dos exames ou perícia 

necessária à comprovação da materialidade e autoria da infração53. 

Sendo o adolescente apreendido em situação infracional ser, encaminhado à 

autoridade policial competente: Delegacia da Criança e do Adolescente. 

 

O que não ocorre aqui no município de Maringá, onde esse 
Adolescente é encaminhado a 9ª Subdivisão Policial de Maringá, 
onde será lavrado o Auto de Apreensão ou Boletim Circunstanciado 
sendo ouvido e decidido se esse jovem ficara solto ou internado no 
CENSE até a representação pelo MP54. 

Com continuidade pelo procedimento investigatório, o Auto de Investigação 

de Ato Infracional deve ao final ser encaminhado ao Ministério Público com relatórios 

das investigações e demais documentos, para sua manifestação e providências do 

juízo, sendo posteriormente decidido pelo delegado se será mantida ou não a 

apreensão. Após avaliada a legalidade e a necessidade da apreensão, em regra, o 

adolescente responde em liberdade, tendo como mecanismo para torná-lo viável o 

termo de compromisso a ser apresentado ao Ministério Público até no máximo no 

primeiro dia útil imediato cientificado, devendo ser assinado pelos pais ou 

responsáveis. Com exceção dos atos graves e com repercussão social, quando o 

infrator deve permanecer internado para sua própria segurança ou pela manutenção 

da ordem pública. 55 

Sendo o adolescente encaminhado ao representante do Ministério público e 

caso não houver liberação do mesmo, como apresentado no art. 175 ECA, 

acompanhado de cópia do Auto de Apreensão ou Boletim Circunstanciado, é 

procedida a oitiva de seus pais ou responsáveis, vítimas e testemunhas podendo a 

                                                           
53 ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo e CUNHA, Rogério Sanches. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, comentado. 4° Edição, 2013. Editora revista dos 
tribunais. P 329. 
54 Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. op. cit. 
55 MEDEIROS, Amanda.” O procedimento do ato infracional”. In: jus.com.br. outubro/2016. 
Disponível em:< https://jus.com.br/artigos/52962/o-procedimento-do-ato-infracional>. Acesso 
em: 14/08/2017  
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sequência se dar conforme art. 180: promovendo arquivamento dos autos; 

concedendo a remissão pura, clausulada ou representando a autoridade judiciária 

para aplicação da medida socioeducativa, podendo ou não ser requerida a 

internação provisória como medida cautelar56. 

 

6.2. Fase ministerial 

 

Ao receber a notícia do ato infracional, o Promotor de Justiça observará se a 

Justiça da Infância e da Juventude tem competência para análise do processo, 

conforme artigo 147 §1° do ECA. Se a conduta em questão se iguala a um tipo 

penal, conforme artigo 103 EC, e se a autoria é atribuída a um adolescente com 

idade entre 12 anos completos e 18 anos incompletos, conforme artigo 2º ECA, uma 

vez que não configure infração penal, o mesmo deverá ser arquivado, como 

disciplinado no artigo 181 ECA. 

Na hipótese de a infração ter sido cometida por criança até 12 anos, o caso 

devera ser reportado ao Conselho Tutelar, tendo como base o artigo 136, inciso I do 

ECA, onde serão aplicadas as medidas protetivas trazidas pelo artigo 101 do mesmo 

Diploma Legal. 

Deve o adolescente se apresentar ao Ministério Público na presença do 

Promotor de Justiça nas seguintes casos: 

 

1) Apreensão em flagrante de ato infracional será liberado na 
presença dos pais ou responsáveis, pois neste momento é assinado 
um Termo de Compromisso e Responsabilidade de sua apresentação 
ao representante do Ministério Público, conforme art. 174, ECA. 

2) Quando houver flagrante de ato infracional cometido mediante 
violência ou grave ameaça, se não for liberado deverá ser 
imediatamente encaminhado ao representante do ministério publico 
com cópia do auto de apreensão, conforme art. 175, ECA. 

3) Na hipótese de não ocorrência do flagrante, porém se tem indícios 
e informações se sua autoria ou participação, a autoridade procederá 
com as medidas competentes e remeterá ao representante do 
Ministério Público o relatório das investigações, o qual procederá com 

                                                           
56NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente, comentado. 4° Edição, 
1998. Editora Saraiva. 
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a notificação para apresentação do adolescente, conforme art. 179, 

ECA57. 

Após a oitiva do adolescente, responsáveis, da vítima e das testemunhas; o 

promotor procederá por: A) promover o arquivamento do processo que será 

posteriormente encaminhado a Vara da Infância e da Juventude, onde o juiz fará sua 

homologação. B) conceder a remissão com ou sem aplicação de medida 

socioeducativa, que também será encaminhado a Vara da Infância e da Juventude, 

onde o juiz homologará a remissão, sem medida socioeducativa será procedido o 

arquivamento e caso tenha aplicação de alguma medida socioeducativa será 

expedida a carta de sentença para execução da medida socioeducativa aplicada 

pelo juiz. C) Oferecer representação contendo a descrição dos fatos requerendo a 

aplicação da medida socioeducativa, evoluindo para fase judicial.  

A última alternativa é a mais aplicada conforme trata a legislação brasileira 

em consonância com a Resolução 40/33 da Assembleia Geral, de 29 de Novembro 

de 1985, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da 

Infância e da Juventude (Regras de Beijing), a qual prevê: 

 
 “13. Prisão preventiva: 13.1 Só se aplicará a prisão preventiva como 
último recurso e pelo menor prazo possível. 13.2 Sempre que 
possível, a prisão preventiva será substituída por medidas 
alternativas, como a estrita supervisão, custódia intensiva ou 
colocação junto a uma família ou em lar ou instituição educacional.58” 
 

Havendo qualquer dúvida da existência ou autoria do delito que o promotor de 

justiça julgar pertinente o mesmo determinará o arquivamento dos autos. Deixando 

ainda a ressalva quanto a diferença da remissão judicial regulamentada pelo art. 188 

do ECA da remissão ministerial estabelecida pelos artigos 126 e 201,I do ECA: 

 
Art. 126 “Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de 
ato infracional, o representante do Ministério Público poderá 
conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, 

                                                           
57  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 263, 
265 e 266. Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fem
par.pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
58Ministério dos Direitos Humanos. REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DE MENORES Regras de Beijing. Disponível em: < 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseRegrasdeBeijing.pdf>, 
Acesso em: 29/05/2017. 
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atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto 
social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou 
menor participação no ato infracional.” 
Art. 201 “Compete ao Ministério Público: 
I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo.59” 

 

Anterior à fase judicial, motivo que fica condicionada a homologação da 

autoridade judiciária, a remissão não indicará reconhecimento ou comprovação de 

responsabilidade, não sobressaindo para efeito de antecedente, podendo incluir 

eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a 

colocação em regime de semiliberdade e a internação, conforme artigo 127 do ECA. 

 

6.3. Fase judicial 

 

Trata-se da representação pelo Ministério Público ao Juiz da Vara da Infância 

e da Juventude, onde o mesmo terá o prazo máximo e improrrogável de 45 dias, em 

caso de internação provisória, para designar a audiência de representação e decidir 

quanto à decretação ou manutenção da internação do adolescente com base nos 

indícios de autoria e materialidade da infração e sua necessidade e inevitabilidade 

da medida socioeducativa, conforme legislação do art. 108 ECA. Posição reiterada 

por Digiácomo: 

Apenas o Juiz da Infância e da Juventude é competente para 
determinar a internação provisória de adolescente acusado da 
prática de ato infracional. Importante observar que a única forma de 
manter apreendido o adolescente após seu flagrante, é decretando 
sua internação provisória. As hipóteses que autorizam esta 
contenção cautelar estão previstas no art. 174, segunda parte, do 
ECA. Caso o ato praticado não seja de natureza grave o decreto da 
internação provisória será juridicamente impossível e, mesmo diante 
da prática de atos de natureza grave, a contenção cautelar do 
adolescente somente deverá ocorrer quando comprovada nos autos 
(e devidamente fundamentada), a “necessidade imperiosa” da 
medida, devendo, em regra, ser o adolescente liberado pela própria 
autoridade policial, independentemente de ordem judicial, mediante 

termo60. 

                                                           
59 Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 8.069, 
DE 13 DE JULHO DE 1990. Site do Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.html>, Acesso em: 29/05/2017. 
60  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 158. 
Disponível em: 
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Após o adolescente e seu responsável estarem cientes da representação 

oferecida, deverá comparecer às audiências acompanhadas de advogado, caso não 

se localize os pais ou responsáveis, o juiz nomeará um curador, e caso não tenham 

condições de contratar um advogado, será solicitado a eles um defensor público.  

Em seguida, o próximo passo será a audiência de apresentação onde haverá 

a oitiva do adolescente e de seu responsável, se necessário também poderá ser 

solicitada a opinião de profissional qualificado, bem como apresentação de defesa 

prévia com rol de testemunhas. Caso o jovem não se apresente na referida 

audiência, será marcada nova audiência a qual será solicitada sua condução 

coercitiva em conformidade com artigo 187 do ECA, e caso não se localize o jovem 

para se apresentar em audiência, será expedido mandado de busca e apreensão61. 

Posteriormente, será realizada uma segunda audiência, a de continuação, 

com a oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela defesa, e 

também para juntada do relatório interprofissional, bem como a fase de diligências, 

onde será feita juntada de documentos, provas e realização de novas perícias, se 

necessário. Sendo, por fim, feita as alegações finais tanto da defesa quanto do 

Ministério Público, onde será exposta a visão geral do ato infracional e da 

participação do adolescente, sendo ainda requerida ao juiz aplicação da medida 

socioeducativa ou sua absolvição, momento em que é proferida a sentença62. 

 

6.4. Remissão 

 

Possibilidade prevista no art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que traz a remissão com a finalidade de exclusão do processo concernente ao 

adolescente sob suspeita do ato infracional, podendo este ser concedido mesmo 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fempar.
pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
 
61 Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 8.069, 
DE 13 DE JULHO DE 1990. Site do Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.html>, Acesso em: 29/05/2017. 
62DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 160. 
Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fempar.
pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
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após as audiências a qualquer tempo até a sentença; tendo os autos de seu 

procedimento investigatório encaminhado a Vara da Infância e da Juventude o 

Promotor deverá requerer a remissão pura como forma de extinção do processo, 

dependendo a mesma da homologação do Juiz da Vara da Infância e da Juventude 

se, contudo o juiz discordar da remissão deverá o mesmo fazer remessa dos autos 

ao Procurador-geral de Justiça, por meio de despacho fundamentado e diante disso 

irá este oferecerá representação e designará outro membro do Ministério Público 

para apresentá-la ou caso esteja de acordo com o promotor, fará a ratificação da 

remissão, que apenas desta forma ficará a autoridade judiciária sem alternativa se 

não homologá-la, como taxado no art.181 § 2° do ECA. 

Sendo o conteúdo supracitado adotado também por João Batista Da Costa 

Saraiva63 que sustenta a remissão como supressão ou suspensão do processo, 

discordando de sustentações que a tratam como “perdão judicial”. Sendo ainda 

considerada por Digiácomo que: 

 

A remissão se constitui em instituto próprio do Direito da Criança e 
do Adolescente, previsto no item 11 das “Regras de Beijing”, que 
pretende sanar os efeitos negativos e prejudiciais acarretados pela 
deflagração ou demora na conclusão do procedimento judicial 
destinado à apuração do ato infracional praticado por adolescente64. 

 

Ficando ainda em destaque o poder soberano intrínseco ao poder judiciário, 

uma vez que, de toda forma, compete à autoridade judiciária conceder ou não a 

remissão ou cumprimento de qualquer medida socioeducativa ao adolescente tido 

como autor do ato infracional, poder esse assegurado pelos artigos 146 e 148 do 

ECA, e com sólido entendimento do STJ como exposto na súmula 108, onde prevê 

                                                           
63 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. Editora: Livraria do advogado. Porto Alegra 1999. P. 67. 
64DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 200. 
Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fempar.
pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
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que “a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato 

infracional, é da competência exclusiva do juiz.65”  [grifo nosso]  

Esse momento é importante para avaliar a necessidade de aplicação de 

medida socioeducativa ou não, devendo o Promotor indicar o que lhe parece mais 

adequado e os motivos que o levar a crer nisso, de forma que as hipóteses para 

pena privativa de liberdade são apenas as elencadas no artigo 122 ECA. 

A remissão pode ser pura quando se tratar de infração de menor potencial 

ofensivo frente às peculiaridades referentes à personalidade do adolescente, 

podendo ser postulada pelo Ministério Público gerando a exclusão do processo de 

apuração do ato infracional, bem como pode ser concedida pela autoridade judiciária 

após iniciada a fase judicial como forma de extinção ou suspensão do processo, 

com a finalidade de evitar uma nova demanda e ainda oferecer a oportunidade de 

reflexão ao jovem e voltar sua atenção aos valores familiares, sociais e de 

cidadania66. 

A remissão pura é a extinção ou suspensão do processo sem aplicação de 

medida socioeducativa devido à análise das circunstâncias e consequências do fato 

e do contexto social do adolescente, associado à personalidade do mesmo e sua 

parcela de participação no ato infracional. 

Pode, ademais, ser uma remissão clausulada quando combinado com alguma 

medida socioeducativa, como traz o ECA em seu artigo 127, possuindo caráter da 

medida preponderantemente pedagógico, haja vista que o juiz se valerá de todo 

apoio psicossocial oferecido pela equipe interprofissional, como artigo 150 ECA. O 

juiz contará com todo subsídio para conhecer o jovem e seu ambiente familiar, o ato 

praticado e seu contexto, tendo à disposição laudos escritos ou verbais e 

aconselhamento, orientação, encaminhamento e prevenção com intuito de utilizar o 

conhecimento para ajudar o adolescente a conhecer seus limites, bem como o 

autoconhecimento quanto pessoa e assim se afastar da criminalidade67. 

                                                           
65  Site do Supremo Tribunal de JUSTIÇA. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=SUMU&livre=@docn=%22000000108%22>. 
Acesso em: 29/05/2017. 

 
66 BANDEIRA, Marcos Antônio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. P, 61. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infraci
onais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 02/06/2017.  
67 Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. Centro socioeducativo de 
Maringá. Disponível em: <http://www.dease.pr.gov.br/>. Acesso em: 13/09/17. 
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É importante deixar evidente, mais uma vez, que privar o adolescente de sua 

liberdade, família e convívio social são o último caso, pois punir pura e simplesmente 

não atende o caráter fundamental da medida socioeducativa. 

Destaca-se que depois de homologada a remissão clausulada, o processo 

permanece suspenso até o término da medida, conforme disciplina os artigos 128 e 

113 do ECA, que admite a revisão, bem como a sua substituição a qualquer tempo 

durante a medida aplicada por força de remissão. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
68 BANDEIRA, Marcos Antônio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. P, 64 e 65. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infraci
onais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 02/06/2017.  
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7. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 

 

 

No município de Maringá há dois órgãos para o cumprimento dessas medidas 

socioeducativas: o Centro de Referência Socioeducativo municipal (CRSE69), onde 

são cumpridas as medidas socioeducativas em regime aberto e o Centro de 

Socioeducação estadual (CENSE70), onde são cumpridas as medidas 

socioeducativas de meio fechado. 

A execução dessas medidas de forma alguma pode ser considerada uma 

dádiva, uma vez que é reconhecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

seu artigo 98, que essas medidas são necessárias frente à ação ou omissão social 

ou do Estado, que em sua limitação deixam de cumprir seu papel ante o jovem por 

falta, omissão ou abuso dos pais e responsáveis, haja vista ser papel dos mesmos 

no seio familiar acolher e suprir as necessidades emocionais, psicológicas e 

financeiras do adolescente71.  

Deve-se priorizar a função pedagógica, bem como proporcionalidade da 

medida socioeducativa, para que a mesma não se torne apenas mera punição. 

Afinal, a medida socioeducativa não se trata de uma pena ao adolescente, mas tem 

por finalidade a conscientização do mesmo pautada em sua responsabilização para 

fortalecer seus vínculos familiares e comunitários, visando a reinserção social de 

forma a apresentar a ele uma nova visão de valores e reflexão interna. Sendo assim, 

a medida deve ser sempre proporcional à infração e ao perfil do infrator. 72   

 

 

                                                           
69 Endereço: Avenida Centenário, 495. Telefone: (44) 3901-1873 / 3901-1133. E-mail: 
<sasc_crse@maringa.pr.gov.br>. Diretor de Unidade: Vera Lucia Medeiros. Disponível em: 
<http://www2.maringa.pr.gov.br/sasc/>. Acesso em 20/10/2017 
70 Rua: Pioneiro Jerônimo Ribeiro, 1170. Diretor: Anderson Fernandes. Assistente: Eder 
Bolonesi. Tel.: 44- 3219-5200. Rua: Pioneiro Jerônimo Ribeiro, 1170. Disponível em: 
<http://www.dease.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1>. Acesso em 
20/10/2017 
71 TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Evolução histórica do Direito da Infância e da 
Juventude, p. 439, 2006. Disponível em:  
<http://www.observatoriodeseguranca.org/files/book_just_adol_ato_infrac.pdf#page=59>. 
Acesso em: 20/09/2017 
72 BANDEIRA, Marcos Antônio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infraci
onais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 02/06/2017.  
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7.1. Advertência 

 

Disciplinada pelo artigo 115 do ECA, a advertência se trata de uma 

admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. É uma medida de 

caráter sancionatório, e apesar de sua característica pedagógica, o Estado apenas 

pode interferir em casos previamente estabelecidos por lei, onde o adolescente deve 

ser conscientizado da relevância e efeitos posteriores, pois ao ficar registrada na 

Vara da Infância e da Juventude, pode ser utilizada como fundamento para uma 

futura internação73.  

Geralmente é fixada àqueles adolescentes que praticaram ato infracional de 

menor potencial de lesividade, sem violência ou grave ameaça, devendo a mesma 

ter caráter de alerta ao adolescente e seus responsáveis acerca do ato praticado e 

de suas consequências, fazendo-o analisar, por meio de orientação, sobre a atitude 

tomada e o ato que incidiu para alertá-lo do resultado de sua ação. O adolescente 

deve ser informado da reiteração desta prática bem como do não cumprimento das 

medidas que eventualmente tenham sido cumuladas. Tudo isso dá a oportunidade 

de reflexão ao infrator para que o mesmo reconsidere sobre sua expectativa de vida 

e avalie melhor seu estilo vivenciado e suas consequências. 

Marcos Bandeira aborda o tema de forma pertinente: 

Impõe-se que o magistrado não banalize ou minimize o caráter 
sancionatório e socioeducativo da advertência, sob pena de não 
produzir os efeitos almejados, sobretudo quando se trata de 
adolescente que mantém o primeiro contacto com o Poder Judiciário. 
Algumas vezes, a forma hostil, agressiva ou constrangedora 
verificada na aplicação da medida socioeducativa pode levar a 

resultados indesejáveis, graves e, eventualmente, irreversíveis. 74   

O autor mostra quão importante é a execução da advertência, devendo ser de 

forma clara e serena para não ser vista como algo trivial, mas sim reeducativo, pois 

só assim terá o impacto pretendido frente ao adolescente. O intuito é fazê-lo refletir 

sobre o ato infracional e enxergar o caminho a percorrer a fim de somar ao meio 

                                                           
73  ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo e CUNHA, Rogério Sanches. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, comentado. 4° Edição, 2013. Editora revista dos 
tribunais. P 352. 
74 BANDEIRA, Marcos Antônio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. P, 141. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infraci
onais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 02/06/2017.  
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social como adulto e crescer como pessoa, deixando de ser ato meramente 

burocrático e cumprindo seu papel e exigência educativa. 

Sendo no município de Maringá a advertência aplicada pelo Juiz da Vara da 

Infância acompanhado do Promotor de Justiça, diretamente no fórum no ato da 

representação, onde segundo informação obtida no CRSE75 e no CENSE76 o Juiz 

adverte esse adolescente utilizando todos os argumentos e fundamentos para 

direcioná-los a uma reeducação e expor as consequências em caso de reincidência.  

 

7.2. Obrigação de reparar o dano 

 

Tal medida está prevista no art.116 do ECA, sendo aplicável quando o ato 

infracional cometido tiver reflexos patrimoniais, e não deve ser confundida com a 

indenização cível. Neste sentido, Digiácomo traz em sua obra que: 

 […] sendo fundamental que a reparação do dano seja cumprida pelo 
adolescente, e não por seus pais ou responsável, devendo ser assim 
verificado, previamente, se aquele tem capacidade de cumpri-la . A 
reparação pode se dar diretamente, através da restituição da coisa, 
ou pela via indireta, através da entrega de coisa equivalente ou do 
seu valor correspondente em dinheiro.77 

Essa medida é aplicada em grande parte dos casos de remissão clausulada 

com a finalidade de reparar o dano causado pelo ato infracional, na maioria das 

vezes com foco maior no dano moral do que no material, com o intuito de transmitir 

a visão de que toda ação terá uma consequência ao adolescente. No entanto, tal 

medida não pode mais se aplicada, pois a maior parte dos adolescentes 

encaminhados à Vara da Infância e da Juventude tem origem humilde sem 

condições de arcar com os custos do dano material. 

 Acerca deste tema, a ideia do autor Marcos Bandeira é extremamente 

apropriada, uma vez que respeita o caráter intranscedente dessa medida, por se 

                                                           
75 SASC. Centro de Referência Socioeducativo. Disponível em: 
<http://www2.maringa.pr.gov.br/sasc/>. Acesso em 20/10/2017 
76 Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. Centro socioeducativo de 
Maringá. Disponível em: <http://www.dease.pr.gov.br/>. Acesso em: 13/09/17. 
77  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 171. 
Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fem
par.pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
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tratar do princípio constitucional da pena, podendo ser somente imputada a medida 

de reparação de dano ao adolescente que cometeu o ato infracional, de forma a 

guardar o fundamento da culpa in vigilando à jurisdição cível que tratará da 

responsabilidade civil por meio da via própria. Sendo assim, fica evidente que é 

possível, durante a remissão clausulada com reparação de danos, que os pais do 

adolescente assumam a responsabilidade quanto ao compromisso de ressarcir o 

dano material causado. O que não pode haver neste caso é ser coercitivamente 

imposto isso aos responsáveis, pois nesta hipótese se trata de algo consensual. 78 

Salientando que a reparação do dano causado de forma alguma pode ser 

delegada aos pais, ainda que em consenso, pois na reparação o objetivo é 

intrínseco ao adolescente que cometeu o ato infracional, tanto de reparar quanto de 

refletir sobre a atitude tomada e a consequência da mesma. Diferente da restituição 

da coisa ou da entrega de coisa equivalente, que provavelmente virá cumulada com 

uma advertência. 

 

7.3. Prestação de serviços à comunidade 

 

Os art. 112, III, e 117 do ECA, disciplinam a prestação de serviços a 

entidades estatais, por período não superior a seis meses, com jornada máxima de 8 

horas semanais, podendo ser cumpridas em dias úteis ou aos sábados, domingos e 

feriados para não atrapalhar a frequência escolar ou eventual atividade laboral.  

Atualmente no município de Maringá – PR, a medida socioeducativa de 

prestação de serviço à comunidade (PSC) é executada pelo Centro de Referência 

Socioeducativo. No que tange a execução da PSC, o de atendimento se dá pelo 

encaminhamento do Ministério Público e Poder Judiciário, Via oficio ao adolescente 

e família e via projudi ao órgão executor (CRSE) 79. 

Ao ser encaminhado a unidade, o adolescente é acolhido por equipe 

interdisciplinar, que após realiza a acolhida e a entrevista inicial, via esse 

instrumental, a equipe dá inicio aos encaminhamentos, sendo eles direcionar o 

                                                           
78 BANDEIRA, Marcos Antônio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. P, 144. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infraci
onais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 02/06/2017.  
79 Dayane Grazielly Goes - SASC - Coordenação Sistema Municipal de Atendimento 
socioeducativo. Disponível em: <http://www2.maringa.pr.gov.br/sasc/>. 
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adolescente para unidade acolhedora de PSC, tal unidade são órgãos públicos – 

sendo eles80: 

Secretaria de Cultura: bibliotecas; (realizam atividades de leitura e contar 

história, os funcionários trabalham as histórias relacionando com as histórias de vida 

dos adolescentes, esses como finalização da medida realiza uma apresentação na 

biblioteca). 

Também a Secretaria de Esporte: centros esportivos; (realizam atividades 

administrativas e são inseridos nas atividades dos centros esportivos, visando 

também à inclusão comunitária). 

Parceria com Secretaria de saúde: unidades básicas de saúde; (participam 

dos grupos de saúde com temas variados, realizam atividades administrativas). 

Juntamente com a Secretaria de Assistência Social: Centros de referencia de 

assistência social.   (participam de grupos socioeducativos e auxiliam no setor 

administrativo). 

Destaca-se que a medida de PSC deve ser regionalizada, ou seja, o 

adolescente deve cumprir a medida socioeducativa em sua comunidade – de forma 

retributiva. Assim, em cada unidade existem orientadores cadastrados e formados 

para realizar o acompanhamento dos adolescentes nas atividades. Cada unidade 

possui um projeto pedagógico de intervenção contendo as atividades. Esse 

documento passa por apreciação e aprovação do Conselho de Direitos da Criança e 

do adolescente (CMDCA) e do MP81. 

O tempo de prestação da medida ficará condicionado ao progresso do jovem 

em avaliação, conforme a meta pretendida com a aplicação, podendo assim a 

equipe interdisciplinar solicitar o desligamento o adolescente, lembrando que todo e 

qualquer ato deve ter a anuência do juiz por meio de sua homologação e contar com 

consentimento do Representante do Ministério Público que deverá concordar que o 

objetivo da medida foi atingido satisfatoriamente. Mais uma vez, nas palavras de 

Marcos Bandeira:  

Como enfatizado no início, o sucesso da medida depende da 

existência de uma entidade de execução de medidas 

socioeducativas em meio aberto que, com sua equipe interdisciplinar 

e toda a sua estrutura, possa estudar cada caso, conhecer a história 

                                                           
80 Dayane Grazielly Goes - SASC - Coordenação Sistema Municipal de Atendimento 
socioeducativo. op. cit. 
81 Dayane Grazielly Goes - SASC - Coordenação Sistema Municipal de Atendimento 
socioeducativo. Disponível em: <http://www2.maringa.pr.gov.br/sasc/>. 
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do adolescente em conflito com a lei, e a de sua família, distribuir 

adequadamente as tarefas em conformidade com suas aptidões, 

acompanhá-las, fiscalizá-las e tudo comunicar ao Poder Judiciário, 

através de relatórios circunstanciados remetidos periodicamente. 

Nessa perspectiva, atuando diretamente na raiz do problema, 

estimulando a auto-estima do jovem ainda em desenvolvimento, 

introjetando regras mínimas de convívio social e fortalecendo os 

vínculos familiares, é de se esperar que o adolescente que 

eventualmente cometeu algum ato infracional possa redirecionar 

seus passos para o exercício da cidadania82. 

Como destaca o referido autor, é essencial que o adolescente em conflito com 

a lei tenha um acompanhamento como individuo único, de forma que tenha seu perfil 

analisado e acompanhado pela equipe interdisciplinar, sobretudo para o sucesso da 

medida socioeducativa em redirecioná-lo à sociedade como um indivíduo de caráter 

e princípios, sendo de suma importância que o mesmo tenha como fiscal não 

apenas o judiciário, mas sim toda a família e equipe interdisciplinar. 

Outro aspecto abordado por João Batista da Costa Saraiva83, com relação à 

referida medida, é a sensação de contribuição social que a mesma propiciará ao 

adolescente, bem como oportunizará o desenvolvimento da aptidão do jovem para o 

trabalho e a imposição de disciplina e comprometimento ao mesmo. 

 

7.4. Liberdade assistida 

 

Com previsão legal nos art. 112, 118 e 119 do ECA, contrário as outras 

medidas que tem seu período máximo determinado, aqui se tem determinação 

mínima de seis meses dessa medida com sua prorrogação ou liberação 

condicionada ao progresso desse jovem e sua evolução dentro das metas 

estabelecidas em seu acompanhamento socioeducativo84.  

                                                           
82 BANDEIRA, Marcos Antônio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. P, 151. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infraci
onais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 02/06/2017.  
83 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. Editora: Livraria do advogado. Porto Alegra 1999. P.94 e 95 
84  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 173. 
Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fem
par.pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
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Haja vista que essa medida pode tanto ser determinada em primeiro momento 

pelo juiz, quanto ser uma substituição à medida anteriormente imposta, a mesma 

deverá ter como foco um atendimento sistematizado de profissionais que 

acompanhem o adolescente em questão e/ou sua família com cunho de inseri-lo em 

programas educacionais e profissionalizantes bem como permear sua liberdade com 

a percepção de responsabilidades e discernimento acerca da perda dessa liberdade 

e suas consequências. Fica nítido o cunho pedagógico da medida uma vez que 

independente de ser ou não compulsória a liberdade assistida para sua execução 

requer a colaboração tanto do adolescente quanto os familiares para se formar um 

vínculo de responsabilidade com a equipe multidisciplinar. 

O primeiro passo desse jovem ao ser acolhido pela equipe interdisciplinar do 

Centro de Referência Socioeducativo é ter estabelecido o seu PIA (Plano Individual 

de Atendimento), não sendo privado de sua liberdade, porém esse adolescente 

deverá, comparecer aos atendimento no CRS, participar das atividades propostas 

pelos orientadores da liberdade assistida,  frequentar a escola, participar dos cursos 

profissionalizantes que for encaminhado,  não fazer uso de drogas e nem frequentar 

lugares inadequados e tudo isso será monitorado e relatado ao juiz da vara da 

infância e da juventude semestralmente. E sobre tudo como trazido por Luiz Antônio 

abaixo citado: 

A medida de liberdade assistida tem as seguintes características: a) 
somente será aplicada ao adolescente autor de ato infracional; b) a 
medida será cumprida em meio aberto; c) será administrada e 
executada pelo Poder Público (preferencialmente, o Município) ou 
por entidades não governamentais; d) com prazo de seis meses, no 
mínimo, permitida sua prorrogação, revogação ou substituição; e) 
com avaliações periódicas do adolescente efetuada pelo orientador 
nomeado pela autoridade judiciária ou pelo programa de 
atendimento; f) é uma medida restritiva de direitos85. 

A Liberdade Assistida será a medida destinada aquele adolescente  que 

tenha necessidade de maior acompanhamento, uma vez que é possível o 

monitoramento do mesmo, tendo características que tornam-na a alternativa mais 

adequada aos infratores habituais e reincidentes, justamente por deixá-los próximos 

à equipe interdisciplinar, haja vista que o Centro Socioeducativo apresentará 

relatório periódico do jovem, onde será supervisionado socialmente, em sua 

                                                           
85 LIBERATI, Wilson Donizeti Liberati. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
EM MEIO ABERTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE 
ASSISTIDA. Evolução histórica do Direito da Infância e da Juventude, p. 373, 2006. 
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frequência escolar e desempenho e também no processo de profissionalização e 

ressocialização, como previsto no ECA, no artigo 119 e incisos. 

É considerada a “medida de ouro” por João Batista da Costa Saraiva, devido 

os seus elevados índices de sucesso alcançados quando adequadamente 

executada, por oportunizar ao orientador e à equipe multidisciplinar uma efetiva 

participação na vida e no contexto social do jovem.86 

 

7.5. Semiliberdade 

 

A previsão legal do ECA, art. 112 e 120, disciplina a semiliberdade como 

medida a ser cumprida em Unidade de Semiliberdade, é medida de transição para o 

meio aberto, sem tempo determinado sendo reavaliada se necessária ou não a sua 

manutenção a cada seis meses. Durante o período que o adolescente tiver em 

semiliberdade, o mesmo terá como direito a realização de trabalhos externos sem 

estar condicionada a autorização judicial devendo também participar de programas 

de escolarização e profissionalização87. 

O SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – que 
define os princípios e parâmetros da ação e gestão pedagógicas das 
medidas socioeducativas configura a semiliberdade como uma 
medida restritiva de liberdade, mas que admite a coexistência do 
adolescente com o meio externo e institucional, estabelecendo a 
obrigatoriedade da escolarização e de atividades profissionalizantes, 
numa interação constante entre a entidade responsável pela 
aplicação da medida de semiliberdade e a comunidade, utilizando-se, 
preferencialmente, recursos da própria comunidade. Com efeito, a 
medida da semiliberdade avulta de importância, pois contribui para o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como 
estimula o desenvolvimento do senso de responsabilidade pessoal do 
adolescente. A sua principal característica e que a difere do sistema 
de internamento é que admite a existência de atividades externas e a 
vigilância é a mínima possível, não havendo aparato físico para evitar 
a fuga, pois a medida funda-se, precipuamente, no senso de 

                                                           
86 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. Editora: Livraria do advogado. Porto Alegra 1999. P.92. 
87  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 173. 
Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fem
par.pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
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responsabilidade do adolescente e em sua aptidão para ser 
reinserido na comunidade88. 

Como trata Marcos, o cumprimento desta medida é de parcial privação de 

liberdade, uma vez que o jovem submetido pode desenvolver atividades externas, 

como estudar, fazer cursos profissionalizantes, trabalhar, devendo retornar à 

Unidade de Semiliberdade logo após o término das atividades realizadas, 

geralmente ao anoitecer, para jantar e dormir. Se o desenvolvimento da medida for 

satisfatório, o adolescente poderá sair aos finais de semana para o convívio em sua 

moradia, junto aos seus pais ou responsáveis e seus familiares, com data e hora de 

retorno condicionado às sanções disciplinares. Contudo, caso não retorne, deverá 

ser considerado evadido. 

Se for verificado que esse jovem não está cumprindo a medida devidamente 

sua pena será reavaliada pelo Juiz podendo o mesmo, advertir ou pedir a internação 

como sanção por até 3 meses. 

O terreno para semiliberdade foi cedido pela prefeitura, segundo o DEASE 

será implantado em 2018, pois o projeto está pronto e o processo está em licitação. 

A equipe técnica multidisciplinar da Unidade de Semiliberdade será responsável pela 

execução da medida bem como dos relatórios periódicos deste adolescente ao juiz 

da Vara da Infância e da Juventude, tendo a Unidade de Semiliberdade visitas com 

objetivo de fiscalizar se as medidas estão sendo cumpridas como determinadas89. 

 

7.6. Internação 

 

A doutrina levanta vários questionamentos quanto à ética que norteia a 

medida socioeducativa de internação, ficando simples tomar posição sem a visão da 

situação em outros estados, uma vez que instituições como a FEBEM e outras, são 

consideradas estabelecimentos prisionais maquiados de Unidades de Internação, 

com presença de cadeados, grades, solitárias e unidades deterioradas e 

                                                           
88  BANDEIRA, Marcos Antonio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma 
leitura dogmática, crítica e constitucional. 2006. Disponível em: 
<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%20infrac
ionais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>. Acesso em: 02/06/2017. p. 164 e 
165. 
89 Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. Centro socioeducativo de 
Maringá. Disponível em: <http://www.dease.pr.gov.br/>. Acesso em: 13/09/17. 
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comprometidas90.  

Todavia, não é o caso do nosso município que conta com o CENSE, o Centro 

de Socioeducação que diferente ao relato acima tem estrutura funcional básica, 

porém com satisfatório funcionamento. Conta com 8 casas onde os adolescentes 

ficam em espaços individuais, separando as casas onde estão em internação 

provisória aguardando decisão do Juiz e os cumprindo medida de internação91 . 

Com base legal no ECA art. 112 e 121 a 125, tem como obrigação a 

escolarização e a profissionalização, ficando sua execução vinculada a um bom 

desempenho ao cumprimento da medida sendo a mesma aplicada apenas a jovens 

reincidentes ou aqueles crimes praticados com violência e grave ameaça, não tem 

prazo determinada devendo ser avaliada a cada seis meses e com tempo de 

internação máximo de 3 anos92.  

Conta com uma equipe de profissionais de nível técnico, médio e superior que 

definem o PIA (Plano Individual de Atendimento), onde avaliam e sugerem ao Juiz a 

remissão ou progressão das medidas, bem como os benefícios frente ao 

desenvolvimento satisfatório do adolescente, como saídas em dias comemorativos e 

finais de semana para o convívio em sua moradia, com data e hora de retorno 

condicionado às sanções disciplinares. Neste caso, caso não retorne, o adolescente 

também deverá ser considerado evadido93. 

Concluímos esse tópico com João Batista da Costa Saraiva, que aborda os 

princípios da brevidade e excepcionalidades asseguradas pelo art. 121, ECA, bem 

como a aplicabilidade dessa medida condicionada a crimes graves que impliquem 

em situações de segurança social ou do próprio adolescente94. 

 

                                                           
90 TEIXEIRA,Maria de Lourdes Trassi . EVITAR O DESPERDÍCIO DE VIDAS. Evolução 
histórica do Direito da Infância e da Juventude, p. 442, 2006. 
91 Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. Centro socioeducativo de 
Maringá. Disponível em: <http://www.dease.pr.gov.br/>. Acesso em: 13/09/17. 
92  DIGIÁCOMO, Murillo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente, anotado e interpretado. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª Edição. P, 177. 
Disponível 
em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fem
par.pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 
93 Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. Centro socioeducativo de 
Maringá. op.cit. 
94  SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias 
processuais e medidas socioeducativas. Editora: Livraria do advogado. Porto Alegra 1999.  
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9. CONCLUSÃO 

 

Antigamente o sistema de valores educacionais fora rígido e limitado, de 

forma que percebemos, com o passar dos anos, que as crianças e os adolescentes 

necessitavam de tratamento exclusivo quanto à educação. Além disso, a fim de 

garantir o desenvolvimento digno e o estabelecimento dos direitos individuais, bem 

como assegurar que a criança e o adolescente se mantivessem longe da 

criminalidade e das consequências penais, as legislações de âmbito internacional e 

nacional instituíram instrumentos que buscaram efetivar tais garantias. 

O Estatuto da criança e do adolescente juntamente com a Constituição, são 

os dois principais instrumentos idealizadores da proteção da criança e do 

adolescente. No entanto, necessitam das legislações menores, ou seja, leis 

estaduais e municipais, para que assim os destinatários tenham garantidos e 

efetivados os seus direitos. 

A medida deve ser adotada com a finalidade de garantir ao jovem o bem-estar 

comum e social, é a previsão das medidas socioeducativas, cujo intuito é evitar que 

as consequências do cometimento de um crime recaiam sobre o ser humano em 

desenvolvimento físico e psicológico, a saber, a criança e o adolescente. 

A execução das medidas socioeducativas têm passado por uma importante 

transição e adaptação a partir do SINASE e suas diretrizes, onde o município de 

Maringá vem trabalhando para a descentralização de tais medidas com a 

participação da SASC e do CRAS, sendo disponibilizados dessa forma maior 

número de profissionais e um atendimento interdisciplinar de maior qualidade, com o 

objetivo de proporcionar, com essa descentralização, um melhor atendimento ao 

adolescente e à sua família. 

 

 

 

 



58 
 

10. REFERÊNCIAS 

 

AQUINO, Leonardo Gomes de. Criança e adolescente: o ato infracional e as 
medidas sócio-educativas. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 99, abr 2012. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11414>. Acesso em 31 
maio 2017. 

ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. Tradução de Dora Flaksman. 
1981. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 

BANDEIRA, Marcos Antonio santos. Atos infracionais e medidas socioeducativas: 
uma leitura dogmática, crítica e constitucional. 2006. Disponível em:< 
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1633/Atos%2
0infracionais%20medidas%20socioeducativas.pdf?sequence=1>, Acesso em: 
02/06/2017.  

BARUFF, Helder. Direitos humanos e educação: uma aproximação necessária. 
Texto apresentado no II Encontro Científico de Direito Constitucional e Cidadania. 
Londrina, 2005. Publicado na Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 8 | n. 15 
| Jan./Jun. 2006.  Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/educar/textos/baruffi_dh_educ_aproximacao_necessaria.pdf 
>  Acesso em: 25/05/2017 

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
Brasília: CONANDA, 2006. Disponível em: < conselhodacrianca. al.gov.br >, Acesso 
em: 02/08/2017.  

Câmara dos deputados. Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM). Regras 
das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/RegNacUniProtMenPrivLib.html>, Acesso em: 28/05/2017. 

Centro de Referência Socioeducativo de Maringá/SASC. 2017. Disponível em: 
<http://www2.maringa.pr.gov.br/sasc/>. Acesso em 20/10/2017 

CORBELLINI, Gisele. “Convenção dos Direitos da Criança – Direito de Todos.” E-
GOV Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento. 2012. 
Disponível em: < 
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/conven%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-da-
crian%C3%A7a-direito-de-todos>, Acesso em: 25/05/2017. 

DA COSTA, Leila Pessôa e SANTA BÁRBARA, Rubiana Brasilio. A educação da 
criança na idade antiga e média. Disponível em: < 
http://www.ppe.uem.br/jeam/anais/2008/pdf/c008.pdf>.  Acesso em: 25/05/2017 



59 
 

Dayane Grazielly Goes - SASC - Coordenação Sistema Municipal de Atendimento 
socioeducativo. Disponível em: <http://www2.maringa.pr.gov.br/sasc/>. 

DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente anotado e interpretado. Curitiba: Ministério Público do Estado do 
Paraná, 2010. Disponível em:< 
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_f
empar.pdf >, Acesso em: 28/05/2017. 

Direitos humanos(DhNet) . Diretrizes das nações unidas para prevenção da 
delinquência juvenil, diretrizes de Riad. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex45.htm>, Acesso em: 29/05/2017. 

EBC - Empresa Brasil de Comunicação - 2013. O que diz a declaração universal de 
direitos das crianças. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/infantil/voce-
sabia/2012/10/declaracao-universal-dos-direitos-das-criancas#> Acesso em: 
17/05/2017 

Escola Paulista de Direito (EPD); Transformando Conhecimento em Valores. 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 15 anos de vida e aplicação no STJ. 
Disponível em: <https://www.epd.edu.br/noticias/2008/02/estatuto-da-crianca-e-do-
adolescente-15-anos-de-vida-e-aplicacao-no-stj>, Acesso em: 29/05/2017.  

FAS- Fundação de Ação Social Curitiba/PR. PROGRAMA DO SISTEMA NACIONAL 
DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CURITIBA-2014. Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/politica_socioeducativa/planos_munici
pais/programa_sinase_curitiba_pr_2014.pdf>. Acesso em 04/06/ 2017. 

JÚNIOR, Victor Hugo Albernaz e FERREIRA, Paulo Roberto Vaz. “CONVENÇÃO 
SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA”, Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 
Centro de estudos/ biblioteca virtual. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado11.htm>. 
Acesso em: 25/05/2017. 

LEAL, Maria Lúcia; DO CARMO, Marlúcia Ferreira. Bases e Fundamentos da 
Socioeducação: O sistema socioeducativo no Brasil. Brasília: Universidade de 
Brasília, p. 205-223, 2014. Disponível em: < 
http://ens.sinase.sdh.gov.br/ens2/images/Biblioteca/Livros_e_Artigos/Docencia_na_
Socioeducacao_versao_eletronica.pdf#page=205 >, Acesso em: 26/07/2017.  

LIBERATI, Wilson Donizeti Liberati. Execução das medidas socioeducativas em 
meio aberto: prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Evolução 
histórica do Direito da Infância e da Juventude. 2006. Disponível em: 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/book_just
_adol_ato_infrac1.pdf#page=395> Acesso em: 10/09/2017 

LIMA, Miguel M. Alves. O Direito da Criança e do Adolescente: fundamentos para 
uma abordagem principiológica. Tese (Doutorado em Direito) - Curso de Pós-
Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 



60 
 

MEDEIROS, Amanda. O procedimento do ato infracional. In: jus.com.br. 
outubro/2016. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/52962/o-procedimento-do-
ato-infracional>. acesso em: 14/08/2017 

MENESES, Elcio Resmini. Medidas Socioeducativas: uma reflexão 
jurídicopedagógica. 1° ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008 

Ministério dos Direitos Humanos. REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DE MENORES Regras de Beijing. Disponível em: 
< http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-
adolescentes/pdf/SinaseRegrasdeBeijing.pdf>, Acesso em: 29/05/2017. 

NICODEMOS, Carlos. A natureza do sistema de responsabilização do adolescente 
autor de ato infracional, p. 62, 2006. Disponível em:  
<http://www.observatoriodeseguranca.org/files/book_just_adol_ato_infrac.pdf#page=
59>. Acesso em: 20/09/2017 

NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente, comentado. 4° 
Edição, 1998. Editora Saraiva. 

NUCCI, Guilherme. Excepcionalidade de aplicação do ECA aos maiores de 18 anos.  
2015. Disponível em: <http://www.guilhermenucci.com.br/dicas/excepcionalidade-de-
aplicacao-do-eca-aos-maiores-de-18-anos>, Acesso em: 29/05/2017.  

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 
8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Site do Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.html>, Acesso em: 29/05/2017. 

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 
12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Site do Planalto. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>, Acesso 
em: 26/07/2017. 

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, DECRETO 
No 99.710, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990. Site do Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm>.  Acesso em: 
29/05/2017. 

Presidência da república, casa civil subchefia para assuntos jurídicos. Constituição 
da república federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> . 
acesso em: 19/10/2017. 

RAMIDOFF, Mário Luiz. Direito da Criança e do Adolescente: por uma propedêutica 
jurídico-protetiva transdisciplinar. Tese (Doutorado em Direito) – Curso de Pós-
Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007. 

Representação da UNESCO no Brasil, Declaração universal dos direitos humanos, 
Brasília 1998. Disponível em: 

http://www.guilhermenucci.com.br/dicas/excepcionalidade-de-aplicacao-do-eca-aos-maiores-de-18-anos
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument


61 
 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf> Acesso em: 
26/04/2017 

República do Brasil. Aplicação do ECA aos maiores de 18 anos. Ano 2012. 
Disponível em: <http://republicadobrasil.blogspot.com/2012/03/aplicacao-do-eca-
aos-maiores-de-18-anos.html>, Acesso em: 25/07/2017. 

ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo e CUNHA, Rogério Sanches. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, comentado. 4° Edição, 2013. Editora revista 
dos tribunais. P 90. 

SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias 
processuais e medidas socioeducativas. Editora: Livraria do advogado. Porto Alegra 
1999. 

Secretaria da justiça, trabalho e direitos humanos - SEJU. Centro socioeducativo de 
Maringá. Disponível em: <http://www.dease.pr.gov.br/>. Acesso em: 13/09/17. 

SIMON, Pedro. Declaração universal dos direitos humanos ideal de justiça, caminho 
da paz. BRASÍLIA – 2008. Disponível em: 
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sTJvbZE4bzMJ:https://w
ww2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/505869/declaracao.pdf%3Fsequence%3
D1+&cd=9&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>.  Acesso em: 26/04/2017 

Site do Supremo Tribunal de JUSTIÇA. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=SUMU&livre=@docn=%22000000108%
22>.  Acesso em: 29/05/2017. 

TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Evitar o desperdício de vidas. Evolução 
histórica do Direito da Infância e da Juventude, p. 442, 2006. Disponível em : 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Publicacoes/book_just
_adol_ato_infrac1.pdf#page=395> Acesso em: 10/09/2017 

VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo; RABELO, Cesar Leandro de Almeida. 
Principais considerações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 94, nov 2011. Disponível em: 
<http://ambitojuridico.com.br/site/?artigo_id=10593&n_link=revista_artigos_leitura>.  
Acesso em: 29/05/2017. 

VIEIRA, Cleverton Elias; VERONESE, Josiane Rose Petry. Limites da educação: sob 
a perspectiva da Doutrina da Proteção Integral, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Florianópolis: 
OAB/SC Editora, 2006. 


