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RESUMO: A Lei nº 8.069/1990, denominada de Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA, tem como finalidade a proteção integral da criança e do adolescente, os
inserindo como sujeitos de direitos. Todavia, as normas jurídicas que o precederam
não possuíam esta visão protecionista. Previamente à promulgação do ECA, as
legislações que tratavam das crianças e dos adolescentes imprimiam um viés
discriminatório, responsabilizando somente os jovens que estavam em situação
irregular. O objetivo do presente estudo é realizar uma análise acerca das medidas
socioeducativas restritivas de liberdade, previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, e aplicadas ao adolescente em conflito com a lei penal. Utilizando a
metodologia qualitativa de análise bibliográfica e documental e de compilação de
dados secundários, esta monografia busca uma reflexão acerca da aplicação das
mencionadas medidas restritivas de liberdade e as condições em que se encontram
os estabelecimentos responsáveis pelo seu cumprimento, demonstrando a
superlotação e a precariedade das instituições. Assim, pode-se concluir que as
políticas estatais de encarceramento, aplicadas durante décadas no país, ainda
deixam resquícios na atualidade, resultando no constante crescimento da internação
dos adolescentes e na consequente precariedade no atendimento socioeducativo,
contrariando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
PALAVRAS-CHAVE: Medidas socioeducativas, Adolescente, Estatuto da Criança e
do Adolescente, liberdade.
ABSTRACT: The Law 8.069/1990, known as the Statute of the Child and Adolescent
– ECA, aims at the integral protection of children and adolescents, inserting them as
susceptible of rights. However, the judicial regulations that preceded it did not have
this protective perspective. Previously to the promulgation of ECA, the laws that
addressed to children and adolescents had a discriminatory essence, penalizing only
the young ones that were at an irregular situation. The objective of the present study
125
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is to do an analysis regarding the freedom restrictive socio-educational measures,
contemplated by the Statute of the Child and Adolescent and applied to the
adolescents in conflict with the penal law. Using the qualitative methodology of
bibliographic and documental analysis and compilation of secondary data, this
dissertation seeks for a reflection on the applicability of the said freedom restrictive
socio-educational measures and the conditions in which the establishments
accountable for their executions are, demonstrating their overpopulation and
precarious situation of the institutions. Thus, it is possible to conclude that the state
politics of incarceration, that was applied for decades in the country, still leaves traces
nowadays, resulting in the constant growing of incarceration of adolescents and the
consequential precariousness in the socio-educational service, contradicting the legal
provisions of the Statute of the Child and Adolescent.
KEYWORDS: Socio-educational Measures, Adolescent, Statute of the Child and
Adolescent, freedom.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a questão da responsabilidade
penal dos jovens e adolescentes no Brasil, à luz do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Para tanto, abordará a evolução da legislação menorista brasileira,
assim como discutirá aspectos teóricos e doutrinários sobre o ato infracional e as
medidas socioeducativas. Tendo em vista que as medidas socioeducativas restritivas
de liberdade são as que acarretam as mais graves consequências na vida do jovem
infrator, estas são as modalidades que receberão maior atenção na análise
desenvolvida.
O estudo divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo, realiza-se uma
análise histórica da legislação infanto juvenil no Brasil. Primeiramente, aborda-se a
fase penal indiferenciada, seguida pela fase tutelar e, por fim, a garantista. Na
segunda parte, tratar-se-á sobre as medidas socioeducativas, contendo uma breve
explicação acerca das espécies de medidas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, quais sejam, a advertência, a obrigação de reparar o dano, a
prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semiliberdade e a
internação.
A última parte deste trabalho traz alguns dados relacionados a execução das
medidas socioeducativas restritivas de liberdade, bem como da evolução de suas
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aplicações e o perfil dos adolescentes em conflito com a lei penal. Finalmente, abordase algumas considerações acerca das mencionadas medidas.
Por meio de metodologia qualitativa de análises bibliográfica, documental e de
compilação de dados secundários, este trabalho insere em um amplo debate acerca
da proteção integral e responsabilização de crianças e adolescentes em conflito com
a lei penal.
O objetivo do presente estudo é incitar uma reflexão acerca da construção
histórica do pensamento punitivista e discriminatório, presente nas primeiras
legislações menoristas e seus reflexos na atualidade. Ainda, busca-se ponderar
acerca das condições em que se encontram os estabelecimentos responsáveis pelo
cumprimento das medidas socioeducativas restritivas de liberdade, a forma com que
as mencionadas medidas vêm sido aplicadas e se estas estão cumpridos com seus
requisitos, estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFANTO JUVENIL NO BRASIL
Preliminarmente, cumpre destacar que a questão concernente ao direito da
criança é intrínseca aos debates acerca dos direitos fundamentais e direitos humanos.
Todavia, a concepção desses direitos humanos, da forma em que são tidos na
atualidade, é fruto de uma construção secular.
Leciona Gabriel García Méndez (2000) que, no tocante a legislação menorista
aplicada na América Latina, é possível dividi-la em três fases, sendo estas: caráter
penal indiferenciado, caráter tutelar e a responsabilidade penal dos adolescentes.
Primeiramente, tem-se a fase do caráter penal indiferenciado, que vinga do
século XIX até o início do século XX. Acerca desta etapa penal indiferenciada, afirma
Gabriel García Mendes, que (2000):

A etapa do tratamento penal indiferenciado caracteriza-se por considerar aos
menores de idade praticamente da mesma forma que aos adultos. Com uma
única exceção dos menores de sete anos, que se consideravam, tal como na
velha tradição do direito romano, absolutamente incapazes e cujos atos eram
equiparados aos dos animais, a única diferenciação para os menores de 7 a
18 anos, consistia geralmente na diminuição da pena em um terço em relação
com os adultos.
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Nesse sentido, observa-se que, no citado período, o direito não se preocupava
em diferenciar o tratamento dado aos adultos daquele que era oferecido às crianças
e adolescentes que possuíssem entre sete e dezoito anos incompletos. Em relação
aos menores de sete anos, estes eram tratados como meras propriedades dos pais,
tal qual um animal, sendo considerados absolutamente incapazes.
Assim, enquanto era vigente este caráter penal indiferenciado, as crianças e
adolescentes maiores de sete anos que cometiam quaisquer delitos, cumpriam a pena
nos mesmos estabelecimentos destinados aos adultos.
O Século XX é marcado por intensos debates no âmbito internacional. Inicia-se
a discussão acerca do direito das mulheres, nos quais se abordavam as questões do
direito ao voto e à igualdade de oportunidades. Tais demandas influenciaram na
formação do direito menorista.
Este novo direito que está surgindo é permeado por um caráter tutelar.
Novamente, João Batista Costa Saraiva (2016, p. 40) esclarece que:

A política era de supressão de garantias (como o princípio da legalidade),
para assegurar a ‟proteção” dos menores. Para combater um mal, a
indistinção de tratamento entre adultos e crianças, criava-se, em nome do
amor à infância, aquilo que resultou em um monstro: o caráter tutelar da
justiça de menores, igualando desiguais.

Este período é denominado de tutelar devido ao poder que era conferido ao juiz
de menores, o qual era responsável por decidir o que seria mais vantajoso para o
infante. Acerca desta matéria, afirma (SPOSATO, 2006, p. 36):
Vale dizer que esse controle utilizou-se de uma suposta minimização formal
de seus mecanismos, já que se estabeleceu fora do campo do direito penal
propriamente dito, especialmente por deixar de integrar os códigos penais
para fazer parte de uma legislação específica, obtendo, no entanto, maior
repressão material.

Simultaneamente ao surgimento desse direito menorista, há o crescimento dos
agrupamentos urbanos no século XX. Por consequência, ocorre um aumento da
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delinquência juvenil. Diante desse contexto de crescimento dos jovens em conflito
com a lei penal, em 1927 foi promulgado o Decreto nº 17.943-A, denominado de
Código de Mello Mattos. O referido Código fez uma divisão entre os jovens que se
encontravam em situação irregular e os que possuíam família e condições financeiras.
Ele estabelecia que, aqueles que estivessem sem habitação certa e sem meios de
subsistência, seja pelo falecimento, ausência, maus tratos ou impossibilidade dos
pais, seriam considerados menores abandonados. Também seriam considerados
abandonadas as crianças e os adolescentes que estivessem em situação de
vadiagem ou que frequentassem local de moralidade duvidosa 127.
Em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, foi instituído o Serviço de
Atendimento ao Menor (SAM), que atuava como uma espécie de sistema penitenciário
para os menores de dezoito anos. João Batista Costa Saraiva (2016) pontua que esse
sistema possuía um caráter correcional-repressivo, esteando-se em reformatórios e
casas de correção, dedicados a atender os adolescentes que entrassem em conflito
com a lei penal. Este é o alicerce em que, posteriormente, surgiria a FUNABEM
(Fundação do Bem-Estar do Menor), responsável pela criação de todas as FEBEMs
(Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor).
O Decreto-Lei nº 6.026/1943 introduziu uma divisão entre as infrações
praticadas por crianças e adolescentes. Primeiramente, tinham-se aqueles que eram
menores de quatorze anos, o qual ficaria a cargo somente do juiz de menores e dos
responsáveis pela criança128. Em contrapartida, para aqueles que tivessem entre
127

Art. 26. Consideram-se abandonados os menores de 18 annos: I. que não tenham habitação certa,
nem meios de subsistência, por serem seus paes fallecidos, desapparecidos ou desconhecidos ou por
não terem tutor ou pessoa sob cuja, guarda vivam; II. que se encontrem eventualmente sem habitação
certa, nem meios de subsistência, devido a indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos paes. tutor
ou pessoa encarregada de sua guarda; III, que tenham pae, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda
reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres para, com o filho ou pupillo
ou protegido; IV, que vivam em companhia de pae, mãe, tutor ou pessoa que se entregue á pratica de
actos contrarios á moral e aos bons costumes; V, que se encontrem em estado habitual do vadiagem,
mendicidade ou libertinagem; VI, que frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem
na companhia de gente viciosa ou de má vida. VII, que, devido á crueldade, abuso de autoridade,
negligencia ou exploração dos paes, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam: a) victimas de máos
tratos physicos habituaes ou castigos immoderados; b) privados habitualmente dos alimentos ou dos
cuidados indispensaveis á saude; c) empregados em occupações prohibidas ou manifestamente
contrarias á moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a saude; d) excitados
habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertinagem; VIII, que tenham pae, mãe ou tutor, ou
pessoa encarregada de sua guarda, condemnado por sentença irrecorrivel.
128
Art. 5º Quando se tratar de menor até 14 anos, a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da
ocorrência, fará apresentar o menor e as testemunhas ao Juiz competente. § 1º O Juiz ouvirá,
imediatamente, o menor, o pai ou responsável e as testemunhas, com intervenção do Ministério
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quatorze e dezoito anos incompletos, sua repreensão penal era diretamente ligada ao
seu grau de periculosidade à sociedade. Dessa forma, se o juiz entendesse que o
jovem não representava uma ameaça à comunidade, este poderia ser deixado com
seus pais e responsáveis. Contudo, caso fosse evidenciado um nível de
periculosidade no menor, ele seria internado em estabelecimento adequado 129.
Acerca da matéria, leciona Karyna Batista Sposato (2006, p. 43):
O que nos importa, sobretudo neste momento, é reconhecer uma ideologia
tutelar no direito da infância e adolescência, amparada por uma vertente
terapêutica e higienista, que permitia a extensão do controle repressivo a
crianças e adolescentes pobres. Nesta etapa, a situação de perigo e a
situação irregular legitimam a intervenção do Estado, não raro violenta.

Tem-se, portanto, que a atuação repressora do Estado só se dava em relação
à parcela pobre dos menores, atuando, muitas vezes, de forma violenta.
O início da ditadura militar, em 1964, deu origem a Lei nº 4.513, a qual instituiu,
no país, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que era utilizada como
instrumento político e propaganda do regime militar. Dentro dessa política, foi criada
a FUNABEM (Fundação do Bem-Estar do Menor), cujos órgãos executores eram as
FEBEMs (Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor). Influenciadas fortemente
pela Doutrina da Situação Irregular, essa legislação tinha como alvo somente aquelas
crianças e adolescentes que se encontravam na já elucidada situação irregular, ou
seja, aqueles que se caracterizavam como hipossuficientes, passando a ideia de
criminalização da pobreza (SARAIVA, 2016).

Público, se estiver presente. § 2º A seguir, o Juiz decidirá verbalmente e de plano. § 3º Se o Juiz não
puder decidir imediatamente resolverá sôbre o destino provisório do menor, proferindo a decisão
definitiva no prazo de cinco dias. § 4º O escrivão registará, em livro especial, a qualificação do menor,
do pai ou responsável e das testemunhas, o fato e a decisão do Juiz. Em casos especiais, o Juiz poderá
mandar lavrar auto, contendo o resumo das declarações prestadas.
129
Art. 2º São as seguintes as medidas aplicáveis aos menores de 14 a 18 anos: a) se os motivos e as
circunstâncias do fato e as condições do menor não evidenciam periculosidade, o Juiz poderá deixá-lo
com o pai ou responsável, confiá-lo a tutor ou a quem assuma a sua guarda, ou mandar interna-lo em
estabelecimento de reeducação ou profissional e, a qualquer tempo, revogar ou modificar a decisão; b)
se os elementos referidos na alínea anterior evidenciam periculosidade o menor será internado em
estabelecimento adequado, até que, mediante parecer do respectivo diretor ou do órgão administrativo
competente e do Ministério Público, o Juiz declare a cessação da periculosidade. (BRASIL. Decreto nº
6.026, de 24 de novembro de 1943. Disponível em:
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O último Código de Menores, denominado de Lei nº 6.697, foi publicado em
1979 e também sofreu forte influência da Doutrina da Situação Irregular, sendo
responsável por legitimar a política nacional para o bem-estar do menor. Os juízes de
menores passaram a ter mais atribuições, podendo até mesmo criar novas normas,
para os casos em que haviam omissões na legislação (SARAIVA, 2016).
A respeito da etapa tutelar, dispõe Karyna Batista Sposato (2006, p. 49):
O modelo tutelar da intervenção sociopenal destinado aos adolescentes
permitia não só a institucionalização de jovens sem a observância de regras
e princípios processuais e constitucionais na imposição das medidas, como
também a continuidade da institucionalização desses jovens no sistema
destinado aos adultos. Assim, a lógica da correção do delinquente era levada
às últimas consequências pela doutrina da situação irregular, marca decisiva
da etapa tutelar do direito penal juvenil.

Destarte, nota-se que a preocupação embutida na etapa tutelar era em relação
aos menores em situações de hipossuficiência, discriminados da sociedade.
No cenário internacional, a Organização das Nações Unidas adotou, em 1959,
a Declaração dos Direitos das Crianças, documento que impelia todos os seus países
signatários a elaborarem um levantamento geral da evolução atingida na área da
legislação menorista.
Em 1989, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou a
Convenção do Direito das Crianças, responsável por consagrar a Doutrina da
Proteção Integral, tornando-se um documento global com caráter impositivo para
aqueles países que o assinaram, entre eles o Brasil.
Influenciado pelas novas normas internacionais, o direito da criança também
sofreu mudanças no Brasil, marcando o início da etapa garantista, que se encontra
vigente na contemporaneidade. Este período é caracterizado pelo princípio da
proteção integral, o qual admite a criança e o adolescente como pessoas titulares de
direitos e garantias.
A Constituição Federal de 1988 defende a Doutrina da Proteção Integral,
estabelecendo como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes, tais como: o direito à vida, a saúde, a
alimentação, a educação e ao lazer, e determinando que os infantes devem ser
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protegidos de qualquer forma de negligência, discriminação, violência e opressão 130.
Em síntese, conclui-se que a partir da Carta da República de 1988 as crianças e os
adolescentes começaram a ser sujeitos com plenos direitos, os quais foram
positivados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, no artigo 112, as
chamadas medidas socioeducativas, em um capítulo específico. Segundo a norma,
poderão ser impostas as medidas socioeducativas de advertência, obrigação de
reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de
semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Nota-se, portanto, que
o rol que determina as supracitadas medidas é taxativo, não possibilitando a aplicação
de qualquer outra providência, além das que estão expostas no Estatuto.
A advertência é a sanção menos grave, prevista pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente. Consiste basicamente em uma admoestação verbal, e que deverá ser
reduzida a termo, aplicada pelo juiz da infância e da juventude.
A obrigação de reparar o dano é destinada aos atos infracionais de caráter
patrimonial. Como a própria nomenclatura sugere, determina a reparação, a
restituição ou o ressarcimento do bem que fora atingido pelo ato infracional, com o
intuito de compensar o prejuízo à vítima.
A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade é muito
semelhante à pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade,
aplicada aos imputáveis. O Estatuto, no artigo 117, estabelece que a prestação de
serviços à comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas, que são de
relevância geral. Tais tarefas serão impostas de acordo com as aptidões do
adolescente, e serão exercidas juntamente com alguma entidade assistencial,
hospital, escola ou ambientes similares, sendo que deverá ser executada durante
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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 opressão.
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jornada máxima de oito horas semanais, aos finais de semana e feriados, a fim de que
não prejudique a escolarização do jovem.
A liberdade assistida é cumprida em meio aberto. Deverá ser aplicada quando
se caracterizar como a medida mais adequada ao adolescente, não havendo a
necessidade de imposição de medida mais gravosa. Caracteriza-se como um
substituto penal, análogo à suspensão condicional da pena (sursis).
Ao se aplicar a liberdade assistida, o juiz da infância e da juventude designará
uma pessoa capacitada para acompanhar o caso do adolescente, sendo que esta
poderá ser recomendada por entidade social ou programa de atendimento.
A semiliberdade é a primeira das medidas socioeducativas que prevê a
privação de liberdade ao adolescente, consistindo em uma medida intermediária entre
a internação e o meio aberto. É uma privação parcial da liberdade do jovem infrator
que tenha praticado ato infracional grave. O adolescente deverá frequentar a escola
ou realizar alguma atividade profissionalizante durante o dia, todavia, é obrigado a se
recolher em instituição especializada durante a noite.
A internação é a medida mais grave prevista no ECA, tendo em vista a sua
grave interferência na liberdade do adolescente. Devido a isto, deve ser aplicada aos
casos mais extremos, e com moderação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu artigo 121, que
esta medida socioeducativa está sujeita aos princípios da brevidade, da
excepcionalidade e do respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
A internação não poderá exceder o prazo máximo de três anos, sendo que sua
manutenção deve ser reavaliada a cada seis meses, devendo ser aplicada somente
mediante decisão fundamentada. Ao completar vinte e um anos, ocorrerá a liberação
compulsória do jovem infrator.
Diante disso, tem-se que a internação consiste na completa privação de
liberdade do adolescente, sendo que estes são recolhidos em estabelecimentos
próprios, durante o cumprimento da medida. Verifica-se, assim, que esta medida
socioeducativa se caracteriza como sendo de instituição total, se assemelhando ao
encarceramento aplicado no direito penal comum, de forma que a única diferenciação
entre esses estabelecimentos é o mero rótulo externo (SPOSATO, 2006).
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Ademais, a artigo 122, da Lei 8.069/90 determina que a internação só poderá
ser aplicada quando o ato infracional for praticado mediante grave ameaça ou
violência, por reiteração no descumprimento injustificado de medida socioeducativa
imposta anteriormente ou pelo cometimento reiterado de outras infrações graves.
Dessa forma, o ECA apresenta condições objetivas, que devem ser cumpridas, para
a aplicação da medida de internação.
É imprescindível destacar que o ECA também é taxativo ao afirmar que, sob
nenhuma hipótese, deverá se aplicar a internação quando houver outra medida
socioeducativa adequada ao caso.
Em síntese, a análise da legislação vigente permite concluir pela necessidade
de abstenção na aplicação do internamento do adolescente em conflito com a lei
penal, pois sua aplicação somente tem razão quando as outras medidas
socioeducativas não forem adequadas ao adolescente. Isso se dá em razão de que
tal medida pode tolher ainda mais o adolescente e levá-lo definitivamente à
criminalidade.
4. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE

Verifica-se que, no que se refere a conceituação e aplicabilidade das medidas
socioeducativas previstas, o Estatuto aborda uma redação abrangente, dispondo de
maneira generalizada acerca de suas imposições. A legislação entende que o
processo de responsabilização do adolescente é feita, pelo julgador, de maneira
individual, de forma que se faz necessária a análise acerca de cada caso concreto,
aplicando a medida mais apropriada. Contudo, como apontado acima, é importante
que o internamento seja aplicado somente em casos excepcionais.
Entretanto, no último levantamento elaborado pelo Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativa, publicado em 2018, utilizou-se dados referentes a
atendimentos realizados no ano de 2016 mostra números alarmantes em relação aos
internamentos. Segundo o estudo, a região sudeste é que a possui maior
concentração de adolescentes cumprindo as medidas de internação provisória,
internação, atendimento inicial e internação inicial, com uma taxa de 57%. Em
seguida, encontra-se a região nordeste, com 20% dos atendimentos.
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Gráfico 1 - Total de Adolescentes e Jovens por Região (2006)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.

Pelos dados apresentados no mencionado levantamento, 47% dos atos
infracionais praticados em 2016 foram considerados como análogo ao roubo,
totalizando em 12.690 casos, sendo ainda considerados mais 1% de tentativa de
roubo. O segundo ato infracional mais praticado é o análogo ao tráfico de drogas,
correspondente a 22% e 6.254 ocorrências. Além disso, como aponta o gráfico abaixo,
a maioria é constituída por pessoas do sexo masculino.
Gráfico 3 - Adolescentes e Jovens em Restrição e Privação de Liberdade por
Gênero Total Brasil (2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.
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Ao analisar a faixa etária dos jovens em restrição ou privação de liberdade, 57%
possuem entre 16 e 17 anos. Seguidamente, os adolescentes entre 18 e 21 anos
ocupam 26% dos casos, os que possuem 14 e 15 anos totalizam em 15%.
Gráfico 4 - Adolescentes e Jovens por Faixa Etária em Restrição e Privação de
Liberdade Total Brasil (2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.

O estudo realizou também uma coleta de informações acerca da raça/cor dos
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de restrição ou privação de
liberdade, sendo que 59,08% dos jovens foram consideradas de cor preta/parda,
22,49% foram consideradas de cor branca e 16,54% não tiveram registro quanto à
sua cor.
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Gráfico 5 - Porcentagem de Adolescentes e Jovens por Raça/Cor em Restrição
e Privação de Liberdade - Total Brasil (2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.

Ainda, de acordo com os dados trazidos pelo Conselho Nacional de Justiça, e
publicados no Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de
Internação, em 2012131, tem-se que, em relação ao nível de alfabetização dos jovens
atendidos, em todas as regiões o percentual de adolescentes alfabetizados era igual
ou superior à 80%. Todavia, 57% dos entrevistados declararam que não frequentavam
a escola, anteriormente à internação; é o que aponta o gráfico abaixo:
Gráfico 7 – Alfabetização dos adolescentes entrevistados por região (2012)
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BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Panorama Nacional: A Execução das Medidas
Socioeducativas de Internação – Programa Justiça ao Jovem. Conselho Nacional de Justiça, 2012.
Disponível
em:
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/crianca-eadolescente/programa_justica_ao_jovem_CNJ_2012>. Acesso em 12/10/2019.
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No tocante às relações familiares, 14% dos jovens atendidos já possuíam filhos.
A respeito da criação, 43% foram criados apenas pela mãe, 4% pelo pai sem a
presença da mãe, 38% foram criados por ambos e 17% pelos avós.
Gráfico 9 – Responsáveis pela criação do adolescente em conflito com a lei em
âmbito nacional (2012)

Fonte: Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação – Programa
Justiça ao Jovem. Conselho Nacional de Justiça, 2012.

A pesquisa revelou, também, que é comum entre os adolescentes em conflito
com a lei penal a utilização de substâncias psicoativas, de forma que, no Brasil, 74,8%
dos jovens atendidos informaram fazer uso de alguma substância entorpecente.
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Gráfico 10 – Uso de drogas por adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas por região (2012)

Fonte: Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação – Programa
Justiça ao Jovem. Conselho Nacional de Justiça, 2012.

Ainda, de acordo com o último levantamento anual elaborado pelo Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo 16.940 adolescentes estavam cumprindo
medidas de privação de liberdade, ou seja, internação, internação provisória e
semiliberdade. Nesse sentido, descreve o gráfico abaixo:
Gráfico 18 - Adolescentes e Jovens em Internação, Internação Provisória e
Semiliberdade - Total Brasil (2011-2016)

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016, Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.
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Observa-se, portanto, que desde o ano de 2011 há um constante aumento no
número de adolescentes cumprindo a medida socioeducativa de internação. Em
relação ao regime de semiliberdade e a internação provisória, nota-se que há uma
variação mínima entre o número de jovens.
Conforme exposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um divisor de
águas no direito penal juvenil, sendo responsável pela consagração da Doutrina da
Proteção Integral, em oposto à Doutrina da Situação Irregular, que era anteriormente
imposta, conforme fora explicitado no primeiro capítulo do presente trabalho.
No entanto, observa-se que há uma dissonância entre os costumes e hábitos
sociais daquele momento e as mudanças trazidas pela mencionada legislação, uma
vez que a imposição de medidas tutelares e discriminatórias aos jovens de menor
poder aquisitivo ainda perduravam no meio jurisdicional.
Diante desse cenário, o Poder Público não realizou, de modo suficiente, a
implantação das estruturas necessárias à execução dessa nova lei, em sua
integralidade, o que levou a um atendimento socioeducativo precário. A maioria das
unidades federativas ainda não implementaram os programas socioeducativos para a
execução das medidas de internação e semiliberdade, da maneira em que são regidas
pelas Leis 8.069/90 e 12.594/12. Isso porque, ao analisar a situação das instituições
responsáveis pela aplicação da medida de internação, nota-se que há uma
superlotação das unidades por todo o Brasil, segundo informações coletadas entre
agosto e novembro de 2018, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio
da publicação do "Panorama da Execução dos Programas Socioeducativos de
Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros", senão vejamos:
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Tabela 4 - Situação das vagas específicas para internação por tempo
indeterminado por Unidade Federativa - Brasil, 2018

Fonte: Panorama da execução dos programas socioeducativos de internação e semiliberdade nos
estados brasileiros, Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019.

O mencionado levantamento constatou ainda que, mesmos nos estados em
que não foi relatado qualquer superlotação em suas unidades, há a presença de uma
“fila de espera”, ou seja, um número considerável de pedidos de vagas que ainda não
haviam sido atendidos, dado que as unidades já estavam em sua capacidade máxima.
Diante de tais estatísticas, resta evidente o prejuízo não somente à sociedade
em geral, mas, principalmente, aos adolescentes, pois se há a superlotação das
unidades de execução das medidas socioeducativas restritivas de liberdade, nota-se
uma defasagem na infraestrutura de apoio e auxílio aos jovens, bem como ocorre a
potencialização das violações aos direitos humanos e a precariedade do atendimento.
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Além disso, é imprescindível registrar que a violência estrutural inerente à
superlotação crônica, à falta de pessoal e à manutenção negligente das unidades de
execução da medida socioeducativa de internação não atinge somente os jovens em
conflito com a lei penal, mas também, as equipes de servidores responsáveis pela
realização dos atendimentos.
O estudo “Um olhar mais atento às unidades de internação e semiliberdade
para adolescentes – Relatório da Resolução nº 67/2011”, constatou que no Brasil,
entre os anos de 2013 e 2014, mais de 60% das unidades de internação foram dadas
como insalubres, ou seja, sem condições de higiene e conservação, sem iluminação
e ventilação adequada nos ambientes.
Gráfico 21 – Salubridade nas unidades de internação. Regiões e Brasil (20132014)

Fonte: Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 67/2011: um olhar mais atento às unidades
de internação e semiliberdade para adolescentes. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público,
2015.

Tais dados indicam um ambiente inadequado tanto aos adolescentes em
conflito com a lei penal quanto aos servidores responsáveis pela tutela de tais
adolescentes.
A pesquisa aponta, ainda, que se as unidades de internação possuíam salas
de aulas equipadas, iluminadas e adequadas ao aprendizado, com suporte de
biblioteca. Todavia, não foi constatado se os mencionados espaços eram suficientes
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para atender todos os internos, levando-se em consideração a educação, como base
fundamental para o sucesso do atendimento socioeducativo.
Gráfico 22 – Unidades de internação com salas de aula equipadas, iluminadas
e adequadas, com biblioteca. Regiões e Brasil (2013-2014)

Fonte: Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 67/2011: um olhar mais atento às unidades
de internação e semiliberdade para adolescentes. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público,
2015.

Novamente, atesta-se a precariedade no sistema de ensino dentro das
unidades, sendo que em todas as regiões do país foram encontradas uma
porcentagem significativa de salas de aulas em condições inadequadas ao
aprendizado.
Conforme fora elucidada no decorrer do presente trabalho, o ECA implementa
uma série de diretrizes garantistas às crianças e adolescentes, determinando que,
diante de sua condição de ser humano em desenvolvimento.
No âmbito penal, o texto da norma estabelece que, ao jovem que cometer um
ato infracional, ou seja, que atentar uma conduta análoga a um crime ou contravenção
penal, poderá ser impostas as chamadas medidas socioeducativas.
É nítido que as medidas socioeducativas restritivas de liberdade implicam
maiores consequências na vida dos jovens, uma vez que os privam de sua
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convivência familiar e escolar, bem como impossibilita a manutenção de um vínculo
empregatício.
O Estatuto da Criança e do Adolescente faz uso de uma redação abrangente,
deixando margem para que os juízes da infância e da juventude possam aplicar as
medidas socioeducativas de acordo com cada caso concreto, ao seu livre alvedrio,
atuando como protagonistas do higienismo social. No trabalho com adolescentes em
conflito com a lei penal deve imperar a consciência de que são pessoas ainda em
desenvolvimento, deve-se considerar que cada um possui o seu caminho individual
de evolução e melhora, devendo o juiz analisar qual é a medida mais adequada a ser
aplicada no caso, sem automatismo na aplicação da restrição da liberdade.
Nessa consoante, apesar de o ECA apresentar um rol taxativo de
possibilidades em que poderá ser aplicada a internação, a mais grave de todas as
medidas socioeducativas previstas, o Estatuto também determina que, sob nenhuma
hipótese, deverá a internação ser aplicada quando houver outra medida mais
adequada. Assim, mesmo que o ato infracional cometido enquadre-se no rol taxativo
de aplicação da internação, não significa que esta deve ser obrigatoriamente aplicada,
sendo necessária a constatação de que não há outra medida adequada ao caso.
Infere-se, portanto, que a legislação define a internação como sendo a última
alternativa, devendo ser aplicada somente nos casos graves, em que não houver a
possibilidade de imposição de qualquer outra medida socioeducativa.
Outrossim, a legislação penal juvenil também estabelece que as medidas
restritivas de liberdade devem vir acompanhadas de políticas educacionais e
profissionalizantes, capacitando o jovem para seu egresso a sociedade, e efetuando
sua função de ressocialização social.
Não obstante, de acordo com os dados angariadas nessa pesquisa, nota-se
uma aplicação excessiva das medidas restritivas de liberdade, em especial, a
internação. Sua imposição vem em constante crescimento desde o ano de 2011,
resultando em uma superlotação do sistema de execução.
Esta intensa aplicação da medida de internação pode ser vista como um
resquício da doutrina tutelar e de situação irregular, utilizada por décadas no país, em
que se defendia a discriminação e imposição de penas aos jovens que se
encontravam na dita situação irregular, isto é, dos adolescentes pertencentes as
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classes mais baixas, vindos de famílias hipossuficientes e, em sua maioria, negros.
Por mais que o ECA tenha surgido com o intuito de romper com esse pensamento
discriminatório, a falta de investimento e auxílio estatal no sistema socioeducativo,
juntamente com os resquícios dessas políticas aplicadas na etapa tutelar,
colaboraram para a continuação do encarceramento da juventude negra e menos
favorecida.
Diante deste quadro analisado até o presente momento, resta ponderar acerca
de possibilidades e caminhos, em que seja possível a coexistência de uma prática
estatal de proteção integral e o entendimento da criança e do adolescente como
sujeitos de direitos.
Tais problemas descritos neste trabalho demandam soluções interconectadas
e interdisciplinares. Resta evidente que uma mera solução pragmática, tal como a
construção de mais centros de execução de medidas socioeducativas restritivas de
liberdade, não é suficiente para impedir a aplicação excessiva das ditas medidas, que
não é condizente com as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Ocorre que, de acordo com o levantamento realizado pelo Conselho Nacional
do Ministério Público e publicado na obra "Panorama da Execução dos Programas
Socioeducativos de Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros" (2019), para
suprir o déficit de vagas, atualmente encontrado no sistema de execução de medidas
socioeducativas restritivas de liberdade, seria necessária a implementação de 55
novas unidades de internação por prazo indeterminado, sendo que o custo de
construção estimado para cada estabelecimento gira em torno de dezessete milhões
de reais. Dessa forma, para apenas suprir a atual demanda de vagas no setor, seria
preciso um investimento de cerca de R$ 935.000.000,00 (novecentos e trinta e cinco
milhões de reais), a ser distribuído entre os estados que apresentam os maiores
déficits de vagas. Com efeito, para além da inviabilidade da destinação do exorbitante
valor mencionado para o setor socioeducativo, constata-se, também, que a estimativa
trazida conta somente com a quantia necessária para construção de novas unidades,
desconsiderando os custos para sua manutenção. De acordo com o supracitado
levantamento, o custo aproximado anual de cada vaga de internação por prazo
indeterminado é de R$ 115.080,06 (cento e quinze mil e oitenta reais e seis centavos).
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Para além disso, desconsidera-se também o fato de que a aplicação da medida de
internação vem em constante crescimento, de forma que, em poucos anos, os
estabelecimentos executores estariam novamente superlotados.
A despeito do dispendioso custo anual de manutenção das vagas de internação
provisória, foi averiguado também que a maioria das unidades de execução da medida
não possuem a infraestrutura necessária para a escolarização do jovem, sua
profissionalização e sua preparação para o retorno ao convívio social e familiar.
Assim, infere-se que as medidas socioeducativas restritivas de liberdade são pouco
eficazes no processo de ressocialização do adolescente.
A política de encarceramento adotada pelo Estado, na qual não se pondera se
a internação é realmente a única alternativa a ser aplicada, resulta na superlotação e
precariedade dos estabelecimentos responsáveis pelo seu cumprimento. Assim, os
jovens em conflito com a lei penal são inseridos no sistema socioeducativo, todavia, a
medida não cumpre sua função educacional-pedagógica, mas sim, de mera
repreensão penal, de vingança e retribuição. Além disso, não são disponibilizados o
ensino de qualidade, a profissionalização e o apoio adequado aos adolescentes
cumprindo as medidas socioeducativas restritivas de liberdade, culminando no
agravamento de sua marginalização social.
Dessa forma, observa-se que os valores, cada vez maiores, que são
necessários para suprir a demanda de vagas das medidas restritivas de liberdade,
poderiam ser empregados em uma rede de estrutura de proteção e reinserção do
jovem, fazendo jus ao caráter pedagógico das medidas socioeducativas, firmado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal investimento, contudo, deve vir também
acompanhado do início da aplicação da medida de internação como última alternativa,
pela autoridade judiciária, pondo um fim à sua banalização.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho insere em um amplo debate acerca de crianças e adolescentes
infratores, buscando de forma sistemática fazer uma análise sobre a questão da
responsabilidade penal dos jovens e a aplicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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Os dados acerca da execução das medidas socioeducativas restritivas de
liberdade e o perfil dos adolescentes em conflito com a lei permite inferir que os
estabelecimentos responsáveis pelo cumprimento de tais medidas, principalmente no
tocante a internação, apresentam diversos problemas, como a superlotação, carência
de profissionais competentes e precariedade de estruturas.
Verificou-se, também que a melhoria da atual situação do sistema
socioeducativo, especialmente no que se refere às medidas socioeducativas
restritivas de liberdade, não será obtida por meio da construção de mais instituições
responsáveis pelo seu cumprimento. O investimento em políticas de reinserção do
jovem e em uma rede de estrutura de proteção, aliado ao combate às políticas de
encarceramento exacerbado, são as alternativas capazes de reduzir o número de
adolescentes em conflito com a lei penal, além do apoio às famílias no processo
preventivo de atuação sobre crianças e adolescentes.
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