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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi realizar uma análise acerca da efetivação das medidas socioeducativas, com ênfase
na medida de internação. A partir do advento da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/90), bem como das Convenções Internacionais, a criança e o adolescente passaram a ser considerados como
sujeitos de pleno direito, abrangidos pelo princípio da Proteção Integral, visto que, são pessoas em desenvolvimento,
sendo necessária a total prioridade de tratamento, inclusive, para os adolescentes em conflito com a lei. Verifica-se, no
estudo, a realidade da medida socioeducativa de internação pelo Brasil  e conclui-se que estes adolescentes muitas
vezes têm seus direitos violados, seja no que tange à decisão judicial que os condena a cumprir medida socioeducativa
ou na própria aplicação da medida dentro das unidades de internação. Na constatação dessa prática, em um primeiro
momento, realizou-se uma análise das leis e dos princípios que versam sobre os direitos do adolescente. Na sequência,
realizou-se o estudo de relatórios que analisam a medida de internação no Brasil e no Paraná e quais os direitos são
violados no país, antes e depois do advento da Lei 12.594/2012 (Lei do Sinase) que dispõe sobre a execução das
medidas socioeducativas. Essa análise se deu em Unidades de internação femininas e masculinas. Após, através de
análise documental, expôs-se a realidade da internação para aqueles jovens que cometem atos infracionais na Comarca
de Maringá e são atendidos pelo NEDDIJ.
  
PALAVRAS-CHAVE:  Princípio  da  Proteção  integral;  adolescente  em conflito  com a  lei;  medida  socioeducativa  de
internação; violação de direitos; ressocialização.

1 INTRODUÇÃO

 Com o advento da Constituição Federal de 1988 e da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente),  se consagrou no Brasil  a Doutrina da Proteção Integral,  garantindo às crianças e
adolescentes  a  preservação  de  seu  melhor  interesse,  incluindo  nessa  proteção  aqueles  que
cometem ato infracional e acabam, em alguns casos, sendo institucionalizados, através das medidas
socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

As  medidas  privativas  de  liberdade  elencadas  no  ECA são  as  de  semiliberdade  ou  de
internação (art. 112, V e VI do ECA), equivalentes aos regimes semiaberto e fechado dos adultos no
sistema penal, pois são forma de privação de liberdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente em
seu  artigo  122  elenca  taxativamente  os  requisitos  para  que  possa  ser  aplicada  a  medida
socioeducativa de internação aos adolescentes que cometem atos infracionais.  A aplicação das
referidas medidas deve ser norteada pelos princípios da brevidade e excepcionalidade, conforme o
artigo 121 do mesmo Estatuto. 

A medida de internação rege-se pelo ECA e também pela Lei do SINASE (Lei 12.594/2012),
que se apresenta como uma política pública que se destina à inclusão do adolescente em conflito
com a lei,  através de princípios com cunho pedagógico,  financeiro  e administrativo,  envolvendo
todas as fases do processo socioeducativo, tratando, em tese, o adolescente como um ser em pleno
desenvolvimento (COSTA, 2005, p. 25).

Os  requisitos  da  medida  de  internação  são  de  caráter  subjetivo,  podendo  inclusive,  ser
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interpretado de forma vaga como no caso da medida ser aplicada em casos de atos infracionais
cometidos mediante “grave ameaça à pessoa”, entretanto, não se faz referência do que seria essa
grave ameaça, ou até mesmo em caso de “reiteração de atos infracionais graves” (VOLPI, 2016, p.
16), porém, não aponta o que é um ato infracional grave, de forma que, a decisão será do Juiz da
Vara da Infância e Juventude, que muitas vezes não respeita os princípios norteadores do Estatuto.

Ocorre que, por esse caráter vago, na atual conjuntura punitiva que se encontra no Brasil, a
aplicação de privação de liberdade é o resultado em praticamente todos os casos de adolescentes
infratores. Os jovens, na maioria das vezes, possuem seus direitos violados e não recebem o devido
tratamento  de  caráter  ressocializador  nas  unidades  socioeducacionais  que  são  internados
(SCHECAIRA, 2015, sp).

Diante  da  proximidade  da  medida  de  internação  com  o  sistema  prisional,  há  uma
preocupação  também com as  adolescentes  do  sexo  feminino  que  cometem atos  infracionais  e
passam pela institucionalização (MACHADO, 2010, p. 35). 

Entretanto, observa-se que, por muitas vezes, os centros socioeducacionais, que no Estado
do  Paraná  são  chamados  de  CENSE,  violam os  direitos  dos  adolescentes,  não  observando  o
previsto no artigo 94 e 123 do Estatuto, com a não observância dos princípios do melhor interesse,
da proteção integral, da preservação dos laços familiares, e a observância do gênero, dificultando ou
impossibilitando a ressocialização.

Nesta senda,  por  não dar  devida atenção aos adolescentes,  há muitas  falhas no caráter
ressocializador  da  medida  de  internação,  sendo  o  objetivo  deste  trabalho  que  haja  maior
observância no tratamento que lhes é dado, a fim de que saiam da institucionalização com uma
visão  de  que  seu  futuro  pode  ser  melhor,  e  de  que  houve  uma  real  preocupação  com  eles,
contemplando seus direitos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O método de abordagem utilizado na realização desta pesquisa foi, em um primeiro momento
a pesquisa bibliográfica como forma de analisar as Leis que regem o sistema socioeducativo e
também  a  realidade  do  sujeito  social,  com  o  objetivo  de  formar  uma  base  teórica  do  que  foi
defendido no decorrer da pesquisa, e, em um segundo momento, se utilizou do método documental,
através,  da  observância  de  relatórios  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  Conselho  Federal  de
Psicologia e Ordem dos Advogados do Brasil a respeito da realidade de internação tanto de jovens
do sexo masculino, quanto feminino no Brasil e no Paraná, e, posteriormente a de adolescentes que
são e já foram assistidos(as) pelo NEDDIJ Maringá, e nesse ponto, foi realizado uma comparação
entre a realidade masculina e feminina, observando a diferença de tratamento entre os sexos e o
motivo de isto acontecer, finalizando com uma análise da efetividade da medida de internação. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No  decorrer  da  pesquisa,  analisou-se  a  respeito  da  realidade  da  internação  no  sistema
socioeducativo brasileiro, pré e pós advento da Lei do SINASE (Lei 12.594/2012). Para isto, utilizou-
se dos relatórios elaborados pelo Conselho Federal de Psicologia que, em conjunto com a Ordem
dos  Advogados  do  Brasil,  inspecionou  unidades  de  internação  de  22  Estados  Brasileiros  se
deparando com diversas violações de direitos. 

Dessa  forma,  comparou-se  com  o  Levantamento  Nacional  de  Adolescentes  Privados  de
Liberdade, realizado um ano após o advento da Lei do SINASE. Através deste relatório, concluiu-se
que, embora a Lei  do SINASE tenha sido criada para garantir  direitos aos adolescentes com o
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objetivo de que as medidas em meio fechado fossem aplicadas de forma correta, no ano de 2013,
havia 15.221 adolescentes internados no Brasil e diversos direitos continuavam sendo violados. 

Constatou-se,  que  esta  medida  socioeducativa  que  tem  por  objetivo  ressocializar  os
adolescentes e oferecer novas oportunidades de desenvolvimento pessoal, impõe na verdade uma
realidade  negativa  que  resulta,  muitas  vezes,  no  alto  padrão  de  reincidência  (MACHADO,
CARVALHO, 2016). 

Observou-se  que,  embora  o  ECA tenha  como  princípios  básicos  norteadores  da  medida
socioeducativa  a  brevidade,  excepcionalidade  e   respeito  a  condição  peculiar  da  pessoa  em
desenvolvimento, estes(as) adolescentes privados de liberdade são vítimas de diversas violações,
visto que, a brevidade é medida a cada seis meses através dos Planos de Atendimentos Individuais
que informam a respeito da evolução do adolescente durante o período em que está cumprindo a
medida, informando ao juiz se este está apto ou não para cumprir medida em meio aberto, o que
muitas vezes não acontece, pois não há compreensão do momento em que o adolescente está
vivendo (SANTOS, 2007, p. 38). 

Em seguida, através de pesquisas do CNJ realizadas no Brasil em unidades de internação
femininas nas cinco regiões,  buscou-se entender de que forma é realizada a institucionalização
destas adolescentes, com o intuito de observar se estas adolescentes privadas de liberdade no
Brasil possuem seus direitos garantidos, destacando aqueles que foram adquiridos pelas mulheres
do sistema prisional.

 Em conclusão, viu-se que as adolescentes enfrentam realidade ainda piores que os jovens
do sexo masculino que se encontram privados de liberdade, devido ao fato de que por ser uma
minoria considerável, são praticamente invisíveis, sendo violados não só o que é previsto no ECA e
na Lei do SINASE, mas direitos humanos e de gênero (MELLO, BASTOS, 2015, p. 33).  

No que tange ao Estado do Paraná, analisou-se, primeiramente o relatório do DEASE, o qual
contem dados dos adolescentes cumprindo medida de internação como um todo no Estado, para
posterior análise do “Relatório  da OAB  de visitas a centros de socioeducação e a unidades de
semiliberdade no estado do Paraná: adolescentes em privação e restrição de liberdade” que visitou
14 dos 18 CENSES existentes no Estado (PARANÁ, 2015, p.15). 

Neste segundo, se deparou com a desídia do Governo do Estado do Paraná que não cumpre
com seu papel  de  garantidor  dos direitos  destes  adolescentes,  ao  cortar  verbas das unidades,
ressaltando, as adolescentes que estão cumprindo medida de internação no CENSE Joana Richa,
no  qual  se  depara  com  uma  situação  de  vulnerabilidade  social  das  adolescentes  advinda
principalmente da quebra dos vínculos familiares que antes da internação muitas vezes já não era
dos mais fortes, a violação dos direitos de gênero, o que comprova que ainda vivemos em uma
sociedade paternalista que insere uma maior responsabilização a estas adolescentes, pois as jovens
deveriam estar inseridas em uma cultura social na qual possuem o único objetivo de encontrar um
marido para ser pai de seus filhos.

Posterior  análise  se  deu nos processos dos adolescentes  privados de liberdade que são
atendidos pelo NEDDIJ, no qual se deparou com uma realidade de reincidência, quebra de vínculos
familiares, não individualização dos adolescentes para formulação de seus Planos Individuais de
Atendimento, embora o CENSE de Maringá seja considerado modelo para os demais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, ainda que os CENSES cumprissem com todas as garantias processuais e
pessoais dos adolescentes, o próprio texto legal do ECA é violador de garantias, de modo que,
retirar alguém da sociedade não resultará em uma ressocialização, pois este adolescente, que já se
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encontra passando por um momento difícil em sua vida, no qual, na grande maioria das vezes está
fora do contexto capitalista de consumo e tentando nele se inserir e ainda passará por uma situação
traumática que é a internação, se deparando com condutas pré determinadas de como deve ou não
deve agir, sem explicações do “porquê” deve agir desta maneira, de violações de direitos básicos
como  higiene,  no  qual  são  vestidos  iguais  e  perdem  sua  identidade,  de  quebra  dos  vínculos
familiares, de ausência de atividades profissionalizantes que os façam enxergar a possibilidade de
um futuro com um emprego lícito e oportunidades. 

Ainda,  constatou-se  que  não  há  uma  preocupação  tangente  aos(as)  adolescentes  que
cumprem medida de internação, o que nos leva a essa realidade de punição que se dá com os fortes
pedidos  pela  redução  da  maioridade  penal,  com  o  único  objetivo  de  que  estes  adolescentes
“paguem”  pelos  atos  que  cometem,  não  se  buscando  entender  a  raiz  do  problema  para
posteriormente encontrar a punição, mas simplesmente punir por punir. 
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