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RESUMO 

 

Este artigo buscou discutir como se dá a responsabilidade do Estado no que concerne à 

reinserção social do adolescente egresso do sistema socioeducativo. Para tanto, traçou-se um 

breve histórico acerca da responsabilidade do Estado em termos de Brasil e, durante o texto, 

discutiram-se as medidas socioeducativas, sua aplicação, sua eficácia e características. 

Abordaram-se, também, brevemente, o papel do Estado na reinserção do jovem infrator à 

sociedade bem como o papel da sociedade nesse contexto.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade do Estado; Medidas Socioeducativas; Adolescente 

Infrator 

 

 

THE STATE’S RESPONSIBILITY FOR THE SOCIAL REINSERTION OF THE 

TEENAGER OF THE SOCIO-EDUCATIONAL SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

This article sought to discuss how the State is responsible for the social reintegration of the 

adolescent who leaves the socio-educational system. For this purpose, a brief history of the 

State's responsibility in terms of Brazil was traced and, during the text, the socio-educational 

measures, their application, their effectiveness and characteristics were discussed. It also 

briefly approached the role of the state in reintegrating the young offender into society as well 

as the role of society in this context. 

 

Keywords: Responsibility; Educational measures; Teen Offender. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Hodiernamente, amplia-se o debate acerca da responsabilidade do Estado em relação 

à situação do adolescente infrator. A lei estabelece as medidas socioeducativas cujo 

cumprimento depende da mobilização de vários agentes como o governo, as entidades 

executoras de programas, os Conselhos além dos Poderes Legislativo e Judiciário e da 

sociedade civil.  

Para discutir esse contexto, este trabalho foi em busca de conhecer a trajetória 

histórica da responsabilidade do Estado; apontou quais os princípios da responsabilidade civil, 

procurando compreendê-los; após isso, ponderou sobre o adolescente na sociedade  

e seus direitos adquiridos, apontando o posicionamento de diferentes autores sobre o assunto 

assim como as leis brasileiras que tratam deste; consciente da importância de identificar 

etariamente o adolescente, este trabalho tratou da especificação e enquadramento do indivíduo 

na faixa etária correspondente; mostrou como se dão a fiscalização e controle do cumprimento 

das medidas socioeducativas; finalmente, traçou um panorama sobre a assistência do  

Estado ao adolescente egresso e acerca do papel de acolhimento da sociedade do menor 

infrator.  

Foi com os pretextos de situar o jovem egresso do sistema socioeducativo, quando de 

seu retorno ao convívio social e familiar, assim como mostrar como ocorre seu acesso a 

políticas sociais que este trabalho caminhou.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Apresentar o histórico da responsabilidade do Estado; 

 Apontar as medidas socioeducativas estabelecidas para o jovem infrator; 

 Demonstrar a eficácia e a falha das políticas públicas em relação ao segmento do 

adolescente; 

 Estabelecer o papel do Estado e da sociedade no regresso do jovem infrator à 

sociedade. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 MÉTODOS DE PESQUISA UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

ESTUDO 

 

Procedeu-se a uma pesquisa científica que, segundo Clark e Castro
1
, “é um processo 

de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar novo conhecimento e/ou 

corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente”.  

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

Em meados do século XIX, o Estado não assumia qualquer responsabilidade advinda 

dos atos praticados por seus agentes e poucas vezes interferia nas relações entre particulares. 

Os ingleses adotavam a expressão The king can do no wrong, ou seja, o rei não pode errar, e 

os franceses empregavam, no mesmo sentido, a expressão le roi ne peut mal faire, haja vista, 

naquele contexto, o Estado ser personificado na pessoa do rei. Já em termos de Brasil, embora 

não houvesse normatização específica, a responsabilidade do Estado se constituía em 

princípio de Direito.
2
  

Tendo início o Estado de Direito, deixou-se de lado a Teoria da Irresponsabilidade 

do Estado e, no lugar desta, adveio a Teoria da Responsabilidade com Culpa, empregada no 

contexto de ação culposa do agente.
3
  

Esse autor ensina que 

 

Dado os atos de império e os atos de gestão, o Estado somente seria 

responsabilizado se houvesse culpa no ato de gestão, pois que o ato de 

império decorria do poder soberano do Estado, quando foi 

minimizado, mas não extinto o problema das indenizações pleiteadas 

em face do Estado.
4
 

 

                                                           
1
 CLARK, O. A. C.; CASTRO, A. A. A pesquisa. Pesqui Odontol Bras., São Paulo, v. 17, Suppl 1, 2003. p. 67. 

2
 D’ANDREA, G. Histórico da responsabilidade civil do Estado. DireitoNet, 3 set. 2010. Disponível em: 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5929/Historico-da-responsabilidade-civil-do-Estado. Acesso em: 3 

set. 2019.  
3
 Idem, ibidem. 

4
 Idem. 
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Acrescenta Bezerra
5
 que, 

 

Durante muito tempo, a responsabilidade estatal era restringida pela teoria da 

irresponsabilidade, fundamentada na ideia de soberania do Estado. Com o 

avanço das relações sociais, surgiram as teorias civilistas, adotando 

princípios do Direito Civil, baseados na ideia de culpa. Por fim, apoiada na 

jurisprudência francesa, surgem as teorias publicistas, afirmando que a 

responsabilidade do Estado se sujeita a regras especiais, não podendo ser 

regida pelos princípios civilistas. 

 

Segundo a Teoria da Culpa Administrativa, não haveria necessidade de o lesado 

identificar o agente estatal responsável pelo dano, sendo apenas suficiente a comprovação de 

que serviço público funcionava mal, entretanto o lesado teria a obrigação de provar o 

elemento culpa e, por essa razão, ocorriam entraves processuais no que dizia respeito à 

matéria comprobatória.
6
 

A Teoria da Responsabilidade Objetiva, por sua vez, preconiza não ser mister a 

verificação do fator culpa em relação ao fato danoso, incidindo, portanto, em fatos lícitos ou 

ilícitos; assim, basta que o interessado ateste a relação causal entre o fato e o dano.
7
 

Quanto à Teoria do Risco Administrativo, esta prevê que se indenize obrigatoriamente 

a vítima em virtude do ato lesivo sofrido por esta em razão do desempenho do serviço. 

Conclui-se que esta teoria implica no “respeito pela cidadania, pelos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, e pela dignidade da pessoa humana, princípios fundamentais do 

Estado brasileiro, além de serem preservados os direitos fundamentais de todos, dispostos no 

artigo 5º da Magna Carta”.
8
 

Conforme esse autor, houve transição da “irresponsabilidade absoluta da Fazenda 

Pública para a responsabilidade direta e objetiva do Estado”, na história do direito pátrio.
9
 

A partir do século XIX, influenciada pelo liberalismo, adveio a ideia do Estado de 

Direito, em que foram atribuídos ao ente estatal direitos e deveres comuns às pessoas 

jurídicas, o que estabeleceu um contexto afim, em relação à indenização, entre o Estado e o 

particular. Com isso, apareceram as teorias civilistas da responsabilidade civil do Estado e 

houve a adoção de princípios do Direito Civil, tendo como escopo a ideia de culpa.
10

 

                                                           
5
 BEZERRA, T. C. A evolução da responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro. Conteúdo 

Jurídico, 10 maio 2016. Disponível em: https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46632/a-evoluca 

o-da-responsabilidade-civil-do-estado-no-ordenamento-juridico-brasileiro. Acesso em: 3 set. 2019. 
6
 D’Andrea (2010). 

7
 Idem, ibidem.  

8
 Idem.  

9
 Idem.  

10
 Bezerra, op cit. 
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Sobre essa questão, ensina Di Pietro:
11

 

 

Numa primeira fase, distinguiam-se, para fins de responsabilidade, os atos de 

império e os atos de gestão. Os primeiros seriam os praticados pela 

Administração com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e 

impostos unilateral e coercitivamente ao particular independentemente de 

autorização judicial, sendo regidos por um direito especial, exorbitante do 

direito comum, porque os particulares não podem praticar atos semelhantes; 

os segundos seriam praticados pela Administração em situação de igualdade 

com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio 

público e para a gestão de seus serviços; como não difere a posição da 

Administração e a do particular, aplica-se a ambos o direito comum. 

 

Gasparini
12

 postula que a evolução da responsabilidade civil compreende três 

momentos, quais sejam, o período colonial, o período imperial e o período republicano. De 

acordo com esse autor, o que estava em vigor à época era a teoria da irresponsabilidade 

estatal, conforme as normas absolutistas vigentes em Portugal:  

 

Nesse período vigoravam, em nosso território, as leis portuguesas, e estas 

aceitavam os postulados da teoria da irresponsabilidade patrimonial do 

Estado, a única compatível com o governo monárquico português da época. 

Destarte, os colonos não tinham, pelo menos em princípio, qualquer direito a 

indenização por danos causados por agentes da Coroa portuguesa.
13

 

 

Iniciando-se o período imperial, tem-se o advento da responsabilidade patrimonial do 

Estado, por meio de leis e decretos, porém escassos, e a previsão dessa responsabilidade 

estava atrelada a casos de danos em consequência de ações de estrada de ferro, serviços de 

correio e instalação de linhas telegráficas.
14

 

Havia, na Constituição de 1824, em seu art. 179, XXIX, a previsão de 

responsabilidade dos empregados públicos em razão de abusos e omissões que ocorriam no 

exercício de sua função; destaca-se, entretanto, que o art. 99 versava sobre o fato de não ser 

possível responsabilizar o imperador, visto na aura do sagrado e do inviolável.
15

  

Conforme esse autor, essa situação vinha corroborada na Carta Imperial, a primeira 

Constituição da República, de 1891, em seu art. 82, que também preconizava a 

responsabilidade dos funcionários públicos pelos abusos e omissões constatadas durante o 

exercício dos seus cargos ou quando esses funcionários se mostrassem indulgentes com seus 

subalternos. 

                                                           
11

 DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 644. 
12

 GASPARINI, D. Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
13

 Idem, ibidem, p. 911. 
14

 Bezerra (2016). 
15

 Idem, ibidem. 
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A Constituição de 1934, em seu artigo 171, passou a tratar da responsabilidade 

solidária entre funcionário e Estado, contexto em que o funcionário e a Administração eram 

vistos  

 

[...] como litisconsortes passivos, necessários na demanda postulada pelo 

particular lesado por uma conduta praticada pelo agente estatal no exercício 

de sua competência. A inovação trazida pelo artigo 171, da Carta de 1934, 

foi ratificada na Constituição posterior, de 1937, que reproduziu ipsis verbis 

o conteúdo do referido dispositivo.
16

 

 

No entanto, a maior transformação adveio com a Constituição de 1946, a qual adotou 

expressamente a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em resposta ao almejo dos 

juristas, disciplinando a ação regressiva em face de seu agente. O dispositivo previsto na 

Constituição de 1946 apenas incluía as pessoas jurídicas de direito público interno, deixando 

isentas da responsabilização objetiva “as pessoas jurídicas de direito privado delegatárias do 

Estado, ficando estas regidas pelo Direito Privado. Destaque-se, ainda, a manutenção do 

direito de regresso contra o agente estatal em caso da presença do elemento culpa na atuação 

deste”.
17

  

Acerca dessa nova diretriz contida na Constituição de 1946, Meirelles
18

 ensina: 

 

Só louvores merece a nova diretriz constitucional, mantida na vigente 

Constituição, que harmoniza os postulados da responsabilidade civil da 

Administração com as exigências sociais contemporâneas, em face do 

complexo mecanismo do Poder Público, que cria riscos para o administrado 

e o amesquinha nas demandas contra a Fazenda, pela hipertrofia dos 

privilégios estatais. 

 

A Constituição de 1967 optou pela manutenção do regime da responsabilidade civil 

do Estado, em seu artigo 105, acrescentando, no parágrafo único deste artigo, “a possibilidade 

de ação regressiva nos casos de dolo ou culpa do funcionário, expressão que não estava 

presente na Constituição de 1946”.
19

  

Ressalte-se que, na Emenda n. 1, de 1969, não foram detectadas inovações sobre o 

tema, mantendo-se o dispositivo consagrador da responsabilidade objetiva do Estado.
20

 

                                                           
16

 Bezerra (2016, p. 6). 
17

 Idem, ibidem. 
18

 MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 555. 
19

 Bezerra, op cit., p. 7. 
20

 Idem, ibidem. 
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Em seu artigo, D’Andrea
21

 divide a trajetória histórica da responsabilidade civil do 

Estado em duas fases: a subjetivista, que compreende as Constituições de 1824; a 

Constituição de 1891; o Código Civil de 1916; as Constituições de 1934 e de 1937; e a fase 

objetivista, que engloba a Constituição de 1946; a Constituição de 1967 e a Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969; a Constituição de 1988 e o Novo Código Civil e Lei n
o
 10.744. 

Hodiernamente, a responsabilidade civil do Estado encontra respaldo no que dispõe o 

art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

§6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.
22

 

 

Diante de uma análise do dispositivo presente na Constituição de 1988, é possível 

inferir que se ratificou a responsabilidade objetiva Estado, 

 

[...] fundamentada na teoria do risco administrativo, surgindo o  

dever de indenizar pela simples provocação da lesão injusta ao particular em 

virtude do comportamento estatal, sem se exigir qualquer falta do serviço 

público ou culpa de seus agentes. Estes só têm o dever de ressarcir o Estado 

da quantia paga ao particular lesado caso fique comprovada sua atuação 

culposa.
23

  

 

Essa orientação é seguida pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 43, revogando-

se, assim, a legislação civil anterior, em que era prevista a responsabilidade subjetiva do 

Estado. Embora constatada a omissão desse Código, a atual Constituição trouxe a 

equiparação, para fins de responsabilização objetiva, entre as pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviços públicos e as pessoas jurídicas de direito público, pelo fato de 

estas representarem “verdadeiros prolongamentos da Administração Pública quando atuam no 

âmbito de suas delegações”.
24

 

 

                                                           
21

 D’Andrea (2010). 
22

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cc ivil_03/constituicao 

/constituicao.htm. Acesso em: 8 out. 2019. 
23

 Bezerra (2016, p. 27). 
24

 Idem, ibidem, p. 32. 
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3.1.1 Princípios da responsabilidade civil 

 

Jaques
25

 ensina que são os seguintes os princípios da responsabilidade civil:  

a) Princípio da dignidade da pessoa humana: segundo essa autora, esse princípio atua 

na vigilância dos interesses da coletividade, sua adoção tem caráter universal e se encontra em 

todas as áreas do direito em razão de sua importância na proteção dos direitos dos cidadãos 

brasileiros. 

 

No âmbito da responsabilidade civil, o referido princípio tem cunho 

protetivo e promocional. Protetivo no sentido de garantir a todo ser humano 

um tratamento digno das suas necessidades, e promocional quanto a 

viabilizar as condições de vida para que uma pessoa adquira a sua liberdade 

e crescimento.
26

 

 

b) Princípio da solidariedade: postula que esse princípio serve como instrumento 

capaz de inibir a ação de caráter individualista dos cidadãos em relação a acontecimentos do 

dia a dia. “Este princípio busca fazer, mesmo que de maneira imposta, que a resolução dos 

conflitos seja realizada da maneira mais “social” possível, ou seja, para que ambas as partes 

sejam alcançadas pela sensação de justiça, observadas a especificidade de cada caso onde é 

aplicado”.
27

 

c) Princípio da prevenção: a citada autora destaca que esse princípio volta-se ao 

momento anterior em que os fatos ocorreram e acrescenta que, “Para a falha do mesmo nas 

relações interpessoais é necessária a inobservância do responsável às medidas que evitem o 

dano, tendo que ser anteriormente reduzidas ou eliminadas as suas causas”.
28

 

d) Princípio da reparação integral: ensina Jaques
29

 que, realizado o dano, cabe ao 

autor deste o ressarcimento à vítima. Para que isso ocorra da maneira mais correta possível, 

deve-se analisar esse princípio sob três diferentes visões as quais, no final, são 

complementares umas às outras: 

 

                                                           
25

 JAQUES, J. Aplicação dos Princípios Fundamentais da Responsabilidade Civil. Jusbrasil, 2017. Disponível 

em: https://jjaques.jusbrasil.com.br/artigos/468427247/aplicacao-dos-principios-fundament ais-da-responsabilida 

de-civil. Acesso em: 27 set. 2019. 
26

 Idem, ibidem, p. 10. 
27

 Idem. 
28

 Idem, p. 11. 
29

 Idem. 
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1. Avaliação concreta dos prejuízos efetivamente sofridos (função 

concretizadora);  

2. Reparação da totalidade dos danos (função compensatória); 

3. Vedação do enriquecimento injustificado do lesado (função 

identitária).
30

 

 

3.2 O ADOLESCENTE NA SOCIEDADE E SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS 

 

A criança e o adolescente são reconhecidos como prioridade absoluta e com proteção 

integral pela Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 227, e pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), de 1990, em seu artigo 4º. Assegurar os direitos fundamentais desses 

sujeitos é papel da família, da sociedade e do Estado, formulando e executando políticas sociais 

públicas, “imprimindo um novo reordenamento institucional, marcando definitivamente uma 

mudança de concepção em relação a esse segmento da população, agora reconhecido como 

sujeito de direito”.
31

  

Conforme esses autores, para que esses direitos sejam efetivados, deve haver 

planejamento e execução dos dispêndios do governo, já que isso envolve custos financeiros 

que devem estar relatados, de forma clara, no orçamento público.  

Complementam Telles, Suguihito e Barros
32

 que a utilização consciente desses 

recursos, somada a uma política macroeconômica responsável, possibilita a formação de uma 

rede de proteção social para o amparo de crianças e adolescentes. Para esses autores, “O 

montante orçamentário deve se concentrar em áreas prioritárias do atendimento à população 

infantojuvenil, evitando sua pulverização por meio de ações fragmentadas e desarticuladas”.
 33

 

Analisar os programas e ações que estão relacionadas no orçamento público é uma 

forma de verificar se o Estado prioriza ou não a criança e o adolescente, ao destinar os 

proventos governamentais. Isso possibilita que a sociedade civil fiscalize e, assim, os direitos 

desse segmento são resguardados.
34

  

Assegurando os direitos da criança e do adolescente, o Brasil conta com o Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; o Estatuto da 

Juventude, aprovado em 2013 pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da 

República, por meio da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Essa lei “Institui o Estatuto da 

                                                           
30

 Jacques (2017, p. 11). 
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 TELLES, T. S.; SUGUIHITO, V. L. T.; BARROS, M. N. F. Os direitos de crianças e adolescentes na perspectiva 
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Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas 

públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE”.
35

  

O referido estatuto veio somar ao denominado marco legal da juventude brasileira, 

composto pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, a qual “Institui o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria 

Nacional de Juventude, e dá outras providências”.
36

 Em 2010, tem-se a Emenda 

Constitucional nº 65, de 13 de julho de 2010, que “Altera a denominação do Capítulo VII do 

Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227”
37

, fazendo com que o termo 

jovem fosse inserido, pois não constava na Carta Magna.  

A citada emenda gerou muita expectativa no campo das políticas públicas de 

juventude pois implicava que estas pudessem ser incorporadas como política de Estado, 

mesmo na transitoriedade de governos, e que seria possível a  

 

[...] complementação entre a proteção assegurada pelo ECA, para crianças e 

adolescentes até 18 anos, e o fortalecimento das políticas de autonomia e 

emancipação dos jovens entre 18 e 29 anos no Brasil. Assim, desde sua 

configuração o Estatuto da Juventude que atende jovens de 15 a 29 anos 

carrega o desafio de diálogo, complementação e de evitar o sombreamento 

com o ECA, que atende uma população até os 18 anos.
38

 

 

O debate ocorrido sobre o ECA e o Estatuto da Juventude, ambos amparando 

adolescentes/jovens de 15 a 18 anos, possibilitou ampliar o reconhecimento, pelo Estado 

brasileiro, de populações específicas que carecem de proteção.  

 

O Estatuto da Juventude reafirma o ECA definindo a população jovem como 

detentora de direitos resguardados pelo Estado, como a identificação de que 

os jovens/adolescentes até os 17 anos são inimputáveis para tratamento 

prisional em regime fechado na mesma condição de adulto. Mas, também, o 

Estatuto da Juventude trouxe para o centro do debate a perspectiva da 

                                                           
35
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emancipação e autonomia. A definição de sujeito de direitos carrega uma 

dimensão emancipatória e de participação do próprio sujeito na construção 

dos seus direitos”.
39

  

 

Conforme Silva Filho
40

, é visível que a sociedade atual desconhece o ECA, o que 

tem gerado muitos prejuízos à criança e ao adolescente no que concerne à proteção destes e 

até mesmo à efetivação dessa lei. Esse autor complementa que “há uma dificuldade muito 

grande em lidar com esta lei, muitas vezes sendo a mesma, alvo de críticas de diversos setores 

da sociedade, entre eles a imprensa que constantemente tem sugerido aos responsáveis 

alterações em seus dispositivos”.
41

  

Garcia
42

 ensina que o ECA 

 

[...] é a superação do Código de Menores, que se dirigia à infância como 

aqueles em situação irregular, a quem se aplicavam ‘penas’ com um conteúdo 

médico e psicológico, tais como: ‘pena-castigo, pena-educação, pena-terapia, 

pena-ressocialização’, com um caráter de suprir-lhes as necessidades, curar 

doenças e corrigir os desvios. 

 

Essa autora acrescenta que o ECA tem ênfase na proteção integral da criança e do 

adolescente, considerando que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, 

sendo, portanto, necessário promover, neles, “o desenvolvimento físico, mental, moral 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” (art. 3, ECA)
43

. Garcia
44

 

também postula que essa lei abrange todas as crianças e adolescentes, estando estes ou não em 

condições de vulnerabilidade econômica ou risco pessoal e social, instituindo os direitos 

fundamentais e as medidas preventivas, socioeducativas e protetivas que visam que os direitos 

desses sujeitos sejam assegurados.  
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3.3 ESPECIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO INDIVÍDUO NA FAIXA ETÁRIA 

CORRESPONDENTE 

 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente
45

, estabelece-se a diferença entre 

criança ou adolescente por meio do critério cronológico: 

 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos dessa Lei, a pessoa até 12 (anos) 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 (doze) anos e 18 

(dezoito) anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-

se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e 

um) anos de idade. 

 

Saraiva
46

 ensina que 

 

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. 

 

Insta lembrar que, de acordo como o Código de Menores, o ECA revogou o termo 

“menor” que era atribuído apenas a adolescentes infratores enquanto o termo criança era 

empregado em relação às crianças não infratoras.  

Dagiácomo
47

, referindo-se ao disposto no art. 2 do ECA, acrescentam que outras 

áreas, como a psicologia e a pedagogia, têm a possibilidade de determinar outros parâmetros 

etários.  

De acordo com esse autor, 

 

Importante também mencionar que eventual emancipação de jovens entre 16 

(dezesseis) e 18 (dezoito) anos de idade, nos moldes do permitido pelo art. 

                                                           
45
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5º, par. único, do CC, não desvirtua sua condição de adolescentes, para fins 

de incidência das normas de proteção contidas no ECA e em outros Diploma 

Legais correlatos.
48

 

 

Alves de Sousa
49

 anuncia que  

 

A compreensão dos elementos de amplo alcance histórico da categoria 

‘adolescência(s)’ é um desafio pois não existe uma concepção única, mas 

múltiplas concepções que se constroem a partir do lugar (área de 

conhecimento e referencial teórico), e do sujeito que formula a concepção. 

Conceituar a adolescência envolve diversos fatores de ordem social, 

histórica, cultural e econômica.  

 

3.4 TIPOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS AO MENOR INFRATOR  

 

Antes de se tecer esse item, convém lembrar que, de acordo com o artigo 103 do 

ECA, o ato infracional é visto como uma conduta descrita como crime ou contravenção penal.  

Liberati
50

 ensina que, “[...] se o ato praticado por crianças e adolescentes estiver 

adequado ao tipo penal, então terão praticado um ato descrito como crime ou contravenção 

penal ou, como preferiu o Estatuto, um ato infracional”. 

Consta-se que será aplicada uma medida socioeducativa para cada ato infracional 

realizado por um menor, e, no caso de este praticar mais de um, deverá responder por isso, de 

forma cumulativa, em atendimento ao disposto nos princípios da proporcionalidade, 

necessidade e individualização.
51

  

O ECA instrui que as medidas socioeducativas compreendem dois grupos: medidas 

em meio aberto, não privativas de liberdade (advertência, reparação do dano, prestação de 

serviços à comunidade e liberdade assistida) e medidas privativas de liberdade (semiliberdade 

e internação); ambos os grupos estão previstos no Capítulo IV, nos artigos 112 a 130 desse 

Estatuto: 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II -

                                                           
48
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obrigação de reparar o dano; III -prestação de serviços à comunidade; IV -
liberdade assistida; V -inserção em regime de semi-liberdade; VI -internação 
em estabelecimento educacional; VII -qualquer uma das previstas no art. 
101, I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 
trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas 
condições.

52
 

 

Conforme Liberati
53

, 

 

A medida socioeducativa é a manifestação do Estado, em resposta ao ato 
infracional, praticado por menores de 18 anos, de natureza jurídica 
impositiva, sancionatória e retributiva, cuja aplicação objetiva inibir a 
reincidência, desenvolvida com finalidade pedagógica-educativa. Tem 
caráter impositivo, porque a medida é aplicada independentemente da 
vontade do infrator-com exceção daquelas aplicadas em sede de remissão, 
que tem finalidade transacional. Além de impositiva, as medidas 
socioeducativas têm cunho sancionatório, porque, com sua ação ou omissão, 
o infrator quebrou a regra de convivência dirigida a todos. E, por fim, ela 
pode ser considerada uma medida de natureza retributiva, na medida em que 
é uma resposta do Estado à prática do ato infracional praticado. 

 

As medidas de proteção, referidas pelo art. 101, têm sua determinação estabelecida 

pelos seguintes incisos: 

 

I- encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo  
de responsabilidade; II- orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III- matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; IV- inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 
família, à criança e ao adolescente; V- requisição de tratamento médico, 
psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial e;  
VI- inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

54
 

 

Os incisos do art. 112 preveem as seguintes medidas socioeducativas: advertência; 

obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção 

em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional.
55
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A organização das medidas socioeducativas se dá em dois regimes de atendimento: o 

meio aberto e o fechado. Quanto ao primeiro, consta-se que não é privativo de liberdade, com 

medidas mais brandas: a) Advertência, que se configura na admoestação verbal e envolve os 

responsáveis; a redação dessa medida será a termo e deverá ser assinada; será executada pelo 

juiz da infância e juventude e sua admissão ocorrerá em razão de prova materializada e 

indícios suficientes da autoria; pelo fato de tratar-se de uma medida mais branda, sua 

aplicação ocorre quando de pequenos delitos como lesões leves, furtos em lojas de 

departamento, supermercados entre outros; b) Obrigação de reparar o dano, aplicada após a 

restituição do bem, ressarcimento da vítima ou compensação desta; em não sendo possível a 

aplicação dessa medida, pode-se recorrer à substituição por outra; c) Prestação de serviço à 

comunidade, em que são feitas tarefas, gratuitamente, por um período de tempo que não 

ultrapasse seis meses, a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, além de programas comunitários e governamentais. Essa medida apresenta forte 

apelo comunitário e educativo, ofertando ao adolescente a oportunidade de experenciar a vida 

em comunidade, os valores e o compromisso social; as tarefas designadas por essa medida 

deverão estar adequadas à capacidade do adolescente, e o cumprimento dessa medida não 

pode incorrer em prejuízo às atividades escolares e ao trabalho do adolescente, devendo essas 

tarefas serem realizadas aos sábados, domingos e feriados, não excedendo o limite de 8 horas 

semanais. d) Liberdade assistida, em que se realiza o acompanhamento ao adolescente, 

garantindo-lhe proteção, inserção comunitária, manutenção de vínculos familiares, frequência 

à escola e inserção no mercado de trabalho ou cursos profissionalizantes. Caberá à autoridade 

indicar a pessoa capacitada (orientador social – assistente social, psicólogo ou educador) para 

fazer esse acompanhamento. Essa medida, que substitui a de liberdade vigiada, deverá ser 

cumprida por, no mínimo, seis meses, havendo a possibilidade de prorrogação, revogação 

desta ou substituição por outra medida; o prazo para cumprimento dessa medida deverá ser 

fixado na sentença pelo juiz, no mínimo será de seis meses, com a possibilidade de, a qualquer 

tempo, ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida; há duas espécies de 

programas de liberdade assistida: os que são desenvolvidos por instituições governamentais, 

municipais ou estaduais e os realizados por organizações não governamentais, grupos 

comunitários ou religiosos.
56

 

No âmbito do regime fechado, há maior rigidez quanto às medidas, compreendendo 

internação em tempo parcial ou integral. Nesse regime as medidas são: a) O regime de 
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Semiliberdade, que prevê restrição mas não privação da liberdade; configura-se como a 

primeira medida ou transição da internação para a liberdade (regressão), sendo possível a 

realização de atividades externas. Nessa medida, há obrigatoriedade da escolarização e da 

profissionalização, empregando-se, sempre que possível, recursos da comunidade; a 

semiliberdade é uma medida intermediária entre a internação e o meio aberto. Será 

obrigatório que o menor infrator se recolha à instituição especializada no período noturno e 

frequente a escola ou atividade profissionalizante sempre que possível; b) a Internação se 

configura como medida privativa de liberdade e está sujeita aos princípios de brevidade e 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não podendo 

seu cumprimento exceder o período de três anos; é importante, nessa medida, que se proceda 

à avaliação periódica pois, assim, será possível observar o desenvolvimento do adolescente.
57

 

Quanto à internação, Schecaira
58

 se pronuncia afirmando que a privação de liberdade 

não se constitui na melhor opção para que uma boa ação socializadora se efetue haja vista a 

prisão ser um instrumento extremamente agressivo, ocasionando reações contrárias. Segundo 

o autor, é claro o intuito reeducativo da medida mas lembra que, ao conviver em um ambiente 

mal estruturado, o adolescente pode adquirir características ainda mais negativas do que 

quando entrou na internação. 

Moreira
59

 lembra que “[...] a execução das medidas socioeducativas deve ser feita a 

partir de programas de governo ou de entidades não governamentais inscritas no Conselho de 

Direito, integradas à rede local pelo tipo de regime de atendimento (aberto e fechado)”. 

Volpi
60

 acrescenta que, conforme o ECA, a entidade onde o adolescente cumprirá as 

medidas em regime fechado deverá disponibilizar um espaço físico que tenha dependências 

adequadas para a realização do “programa pedagógico de formação para a cidadania”. 

 

3.5 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS  

 

Diversos estudos apontam a importância da fiscalização da execução das medidas 

socioeducativas, afirmando que, com a fiscalização, assegura-se que essas medidas 

                                                           
57

 Brasil (1990). 
58

 SHECARIA, S. S. Sistema de garantias e o direito penal juvenil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
59

 MOREIRA, T. A. A política destinada a adolescentes autores de ato infracional. INESC (INSTITUTO DE 

ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS): A prioridade para o público infanto-juvenil ainda é um desafio. Brasília, 

DF ano 8, n. 14, dez. 2007. p. 10. 
60

 VOLPI, M. O adolescente e o ato infracional. São Paulo: Cortez, 1997. p. 38. 



 

 

20 

contemplem seu caráter educativo e socializador, colocando-as a salvo das críticas daqueles 

que fazem associação entre essas medidas e a impunidade.
61

 

Argumenta essa autora que, 

 

De fato, sem uma fiscalização sistemática, contínua e rigorosa do seu 

cumprimento, corre-se o risco de que as medidas socioeducativas sejam 

deslegitimadas, quer pela demora na resposta adequada aqueles que as 

descumprem, quer pela lentidão na proposição de soluções para as possíveis 

dificuldades de sua execução.
62

 

 

Essa autora conclui que cabe ao Ministério Público fiscalizar, de forma rigorosa, a 

execução das medidas socioeducativas em meio aberto depois que estas são aplicadas em sede 

de remissão ou sentença condenatória, para que, assim, esteja garantida a eficácia do potencial 

preventivo destas.  

Acrescentam Mendonça e Rodrigues
63

 que,  

 

Com a criação do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, pelo CONANDA, em 2006, um novo desenho de 

socioeducação (vinculada à política estatal) passou a ser exigido; nesse 

passo, é consabido que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo 

respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e 

adolescentes, demais de inspecionar as entidades públicas e particulares de 

atendimento e os programas de que trata a Lei nº. 8.069/90, adotando de 

pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de 

irregularidades porventura verificadas, nos termos do que dispõe o artigo 

201, incisos VIII e XI, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Em 2006, a Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH, em conjunto com o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, que se ancora nos princípios 

dos direitos humanos. Esse sistema atua de forma integrada, articulando os três níveis de 

governo no que concerne aos programas de atendimento articulado, levando em consideração 

a intersetorialidade com centralidade e corresponsabilidade da família, da sociedade e do 

Estado. 
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Entende-se por SINASE 

 

O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, 

político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolvem o processo de 

apuração de ato infracional e de execução de medida socioeducativa, incluindo-

se nele, por adesão, o sistema nos níveis estaduais, distritais e municipais, bem 

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

adolescente em conflito com a lei (lei nº 1.627/2007, artigo 2º § 2º).
64

. 

 

A seguir, o Quadro 1 que aponta as atribuições dos órgãos e esferas do Poder Público 

com referência às medidas socioeducativas: 

 

Quadro 1 – Medidas Socioeducativas: a participação de União, Estados e Município 
(continua...) 

MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 
UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 

Advertência  

Legisla e Normatiza 

(destaque às 

Resoluções do 

CONANDA) 

Legisla 

supletivamente, 

Normatiza (destaque ás 

Resoluções dos 

Conselhos Estaduais) e 

executa por meio do 

Poder Judiciário  

Normatiza (destaque às  

Resoluções dos 

Conselhos Municipais)  
Obrigação de Reparar o 

Dano  

Prestação de Serviços à 

Comunidade  

Legisla, Normatiza 

(destaque às 

Resoluções do 

CONANDA)  

Legisla 

supletivamente, 

Normatiza (destaque às 

Resoluções dos 

Conselhos Estaduais); 

Executa 

subsidiariamente ao 

Município; e Fiscaliza 

por meio do Poder 

Judiciário  

Normatiza (destaque às  

Resoluções dos 

Conselhos Municipais)  

Financia e Executa, 

podendo haver 

participação da ONG’s  

Liberdade Assistida  

Legisla 

supletivamente, 

Normatiza (destaque às 

Resoluções dos 

Conselhos Estaduais); 

Executa 

subsidiariamente ao 

Município; e Fiscaliza 

por meio do Poder 

Judiciário 

Normatiza (destaque às 

Resoluções dos 

Conselhos Municipais) 

Financia e Executa, 

podendo haver 

participação da ONG’s  
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MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 

Semiliberdade  

Legisla, Normatiza 

(destaque às 

Resoluções do 

CONANDA)  

Legisla 

supletivamente, 

Normatiza (destaque às 

Resoluções dos 

Conselhos Estaduais); 

Executa e Fiscaliza 

através do Poder 

Judiciário 

Normatiza (destaque às 

Resoluções dos 

Conselhos Municipais) 

e Executa em cogestão 

com o Estado  

 

Internação   

Legisla 

supletivamente, 

Normatiza (destaque às 

Resoluções dos 

Conselhos Estaduais); 

Executa e Fiscaliza 

através do Poder 

Judiciário  

Normatiza (destaque às 

Resoluções dos 

Conselhos Municipais) 

e Executa em cogestão 

com o Estado  

 

Fonte: INALUD/ UNICEF (2004 apud OLIVEIRA)
65

. 

 

Conforme a Cartilha do TJDFT
66

, enquanto a medida socioeducativa está sendo 

cumprida, cabe à instituição manter contato permanente com a coordenação do programa de 

PSC, com o intuito de relatar acerca do comportamento do adolescente. Também é papel 

dessa coordenação fazer visitas para verificar como o jovem realiza as tarefas. As instituições 

e o órgão coordenador devem produzir relatórios a respeito do que foi observado no que 

concerne ao socioeducando, encaminhando-os ao juiz. 

Esclarece essa cartilha, também, que 

 

Os Núcleos de Liberdade Assistida são responsáveis por encaminhar 

relatórios semestrais ao juiz, informando sobre o grau de desempenho do 

adolescente no programa. A Seção de Medidas Socioeducativas da 1ª Vara 

da Infância e da Juventude é responsável pela fiscalização da liberdade 

assistida, com o objetivo de verificar como os adolescentes cumprem a 

determinação judicial. Em caso de descumprimento de alguma orientação 

técnica, serão adotadas providências por parte da Justiça, a fim de 

responsabilizar o jovem pela falta de compromisso com a medida 

socioeducativa.
67
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Existem os denominados relatórios avaliativos para acompanhamento judicial do 

cumprimento da aplicação de medidas de proteção e outros benefícios, de obrigação da 

entidade de atendimento na busca da reinserção social do adolescente e informando a resposta 

do adolescente às orientações recebidas. Estes relatórios devem abranger informações sobre o 

período do acompanhamento; a data de início do cumprimento da medida; se houve evasão; a 

retomada do acompanhamento socioeducativo e do último atendimento, para o caso de 

medida de liberdade assistida; e como se deu o envolvimento familiar no processo de 

ressocialização do adolescente. 

Segundo essa cartilha, essas informações são relevantes para que benefícios sejam 

concedidos, para a liberação da medida ou para averiguação da ocorrência de algum incidente 

durante a execução como, por exemplo, a prescrição. A periodicidade desses relatórios é 

semestral, momento em haverá reavaliação quanto à manutenção da medida. Qualquer 

intercorrência na execução desta deverá ser comunicada imediatamente ao Juízo (morte, 

apreensão, mudança de endereço, possibilidade de atividades externas, viagens ou evasão do 

adolescente da medida).
68

  

No contexto da fiscalização, pontua a cartilha do TJDFT que, 

 

Na fase de execução da sentença socioeducativa, a intervenção psicossocial 

da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (1ª VIJ/DF) 

abrange a fiscalização de programas de prestação de serviços à comunidade, 

liberdade assistida, semiliberdade e internação, conforme estabelecido no 

artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A atividade de 

fiscalização contempla ações voltadas à qualificação do atendimento 

prestado ao adolescente em conflito com a lei no DF. Além de elaborar 

diagnóstico anual sobre todos os programas, a 1ª VIJ/DF, por meio de sua 

equipe psicossocial, mantém articulação contínua com todas as unidades que 

atendem diretamente os adolescentes, atuando como intermediadora entre 

esses órgãos executores e a Justiça, bem como propõe e implementa rotinas 

de trabalho com vistas a dinamizar e suprir necessidades do sistema 

socioeducativo no DF.
69

 

 

3.6 CUMPRIMENTO TOTAL DA MEDIDA IMPOSTA 

 

A medida socioeducativa Prestação de serviços à comunidade, prevista nos artigos 

112 e 117 do ECA, compreende o período de até seis meses; quanto à Liberdade assistida, o 

período mínimo de acompanhamento do adolescente na medida é fixado em seis meses, com a 

prorrogação desse prazo estando intrínseca ao comprometimento do adolescente no 
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cumprimento das metas estabelecidas em seu processo socioeducativo; em relação à 

Semiliberdade, esta medida estabelece prazo indeterminado, sendo a sua manutenção 

reavaliada a cada seis meses; no que diz respeito à Internação, não se determina o prazo 

estabelecido para esta, sendo necessário que sua manutenção seja reavaliada, mediante 

decisão fundamentada, no máximo semestralmente, acrescendo-se que o período máximo de 

internação não pode ir além de três anos.
70

 

 

3.7 ASSISTÊNCIA DO ESTADO AO ADOLESCENTE EGRESSO 

 

Hodiernamente, quando se discute acerca do jovem que está ou esteve em conflito 

com lei, o que se percebe são reações de comoção popular e a disseminação de opiniões que 

tem por escopo o senso comum, e isso ocorre porque essa temática passa a ter visibilidade na 

sociedade quando atos infracionais violentos são veiculados pela mídia. 

Vale, assim, citar o que ensina Saraiva
71

, quando aponta que, na sociedade atual, com 

uma mídia que apresenta mecanismos de merchandising extraordinários, desenvolve-se, nas 

pessoas, a “prevalência do “ter” sobre o “ser”, não é de se admirar que se imagine existirem 

duas adolescências: a dos que podem adolescer e a dos que não podem”. 

Para que seja possível a reintegração social desses adolescentes infratores, deve-se 

valer das “Regras das Nações Unidas para Proteção de Jovens Privados de Liberdade”, que 

preconizam que “todos os jovens devem se beneficiar de medidas destinadas a auxiliá-los no 

seu regresso à sociedade, à vida familiar, à educação ou emprego, depois da libertação” e que 

“as autoridades competentes devem criar ou recorrer a serviços para auxiliar os adolescentes a 

reintegrarem-se na sociedade e para diminuir os preconceitos contra eles”.
72

  

Pelo postulado acima, conclui-se que, durante o período em que o adolescente estiver 

em privação de liberdade, devem ser promovidas ações que objetivem o aprimoramento e o 

resgate da sua cidadania, tendo como base fundamental a educação. 

O ECA e o Sinase preveem a obrigatoriedade de que sejam realizadas atividades 

pedagógicas para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em meio aberto 

ou fechado, e postulam que a escolarização e a profissionalização são direitos fundamentais 

desses jovens. O SINASE estabeleceu que, a partir do ano de 2012, as escolas do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
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(SENAR) devem ofertar vagas para esses adolescentes em conflito com a lei, havendo, 

inclusive, possibilidade de serem remunerados, quando em nível de estágio ou quando 

enquadrados na Lei do Adolescente Aprendiz.
73

  

Assim, pelo artigo 429 da CLT e as inovações trazidas pela Lei nº. 12.594/2012 do 

SINASE, quanto à organização dos encaminhamentos desses adolescentes em conflito com a 

lei, realizada pelas Unidades de Internação: 

 

Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e 

matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de 

aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 

máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas 

funções demandem formação profissional.§ 2oOs estabelecimentos de que 

trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a 

serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os 

estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo 

locais.
74

 

 

De acordo com Martins
75

, embora não haja citação direta ao termo egresso, a lei 

Sinase nº 12.594, nos Artigos 9, 10 e 11, que abordam os Programas de Atendimento, faz 

referência ao acompanhamento dos adolescentes após o cumprimento da medida 

socioeducativa, postulando que “os Estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas 

de atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do 

Adolescente”. 

Quanto aos requisitos obrigatórios visando à inscrição de programa de atendimento, 

podem ser citados 

 

I- a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a 

especificação das atividades de natureza coletiva; II- a indicação da estrutura 

material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis 

com as necessidades da respectiva unidade; III- regimento interno que regule 

o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo: a) o 
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detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus 

prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores; b) a 

previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios 

e o respectivo procedimento de aplicação; e c) a previsão da concessão de 

benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o 

reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos 

objetivos do plano individual; IV- a política de formação dos recursos 

humanos; V- a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após 

o cumprimento de medida socioeducativa; VI- a indicação da equipe técnica, 

cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de 

referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento 

socioeducativo a ser realizado; e VII- a adesão ao Sistema de Informações 

sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva (art. 

11, inciso V).
76

 

 

Adolescentes em conflito com a lei, aos quais foram imputadas medidas 

socioeducativas, após o fim da punibilidade e no retorno ao meio social, encontram-se muito 

vulneráveis quanto a reincidirem no crime e a praticarem novos delitos. Em termos de Brasil, 

o Estado ainda não dispõe de meios eficazes para que não haja reincidência ou, ainda, crie-se 

um “adulto criminoso”.
77

 

De acordo com esse autor, o Estado falha quanto ao cumprimento do descrito no 

artigo 227, da CF/88, no que que diz respeito ao período de execução das medidas 

socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei. Goudinho
78

 ainda enfatiza que, em 

conformidade com os princípios legais do ECA, “o Estado é responsável pela implantação de 

políticas públicas, estabelecendo meios governamentais para que as medidas que visam a 

ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei atinjam seus objetivos e promovam 

uma diminuição no número de reincidentes”.  

Cabe, também, ao Estado, dar condições para que o adolescente se desenvolva 

psicologicamente, mas é importante que se atente para todo o contexto gerador do ato ilícito 

cometido por este, buscando, assim, solucionar essa problemática, disponibilizando, a esse 

jovem, todos os direitos que lhe são cabíveis.
79

 

Borges
80

, afirma que 

 

As políticas públicas de ressocialização do jovem enfatizam a educação e a 

profissionalização como ferramentas importantes na construção deste novo 
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indivíduo, ao qual devem ser dadas condições plenas de reestruturação 

psíquica e familiar e de reinserção social, através de sua compreensão 

individualizada e particularizada, a fim de resgatá-lo enquanto ser humano e 

sujeito em sintonia com o momento histórico. 

 

Para Goudinho
81

, a escolha mais adequada para a ressocialização do adolescente 

infrator é a medida socioeducativa de liberdade assistida, pois esse jovem estará integrado em 

uma política pública global, responsável pela coordenação e estabelecimento de vias de 

comunicação e recursos entre as diversas áreas de atuação – educação, saúde, cultura, esporte, 

profissionalização, assistência social – e o sistema de justiça, de modo que isso interfira na 

realidade familiar e comunitária do adolescente, em busca de resgatar, por meio do apoio 

técnico oferecido, as suas potencialidades. 

Na contramão desse pensamento, Lima e Minadeo
82

 questionam que, embora o 

Estatuto da Criança e do Adolescente se configure como política avançada, não conseguiu 

obter, ainda, os resultados esperados. Para esses autores, as medidas socioeducativas, na 

maior parte das vezes não são desvinculadas da ideia de pena, acabam por não educar nem 

conseguem levar à regeneração, deixando de cumprir seu papel ressocializante. 

Eis o que argumentam Lima e Minadeo
83

: 

 

Estudos comprovam, pois, que instituições fechadas como as prisões e os 

internatos para menores não conseguem realizar qualquer ressocialização do 

indivíduo pelo simples motivo de que o estado de isolamento social humilha 

o institucionalizado, que passa a viver não mais sob as normas sociais, mas 

sob uma sistemática endurecida voltada a uma forma de socialização 

intramuros, de modo que o interno se adapta, paulatinamente, aos padrões e 

à moral da prisão/internato, ocorrendo na prisão fechada e internatos. 

 

Ainda que as normas jurídicas não apresentem um capítulo específico indicando a 

importância da atuação do Estado na ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei, é 

necessário frisar que os dispositivos legais claramente mostram que cabe ao Estado zelar pelo 

melhor interesse das crianças e dos adolescentes, ofertando a estes o imprescindível para que 

vivam com dignidade. 

Restando ao Estado, como responsável por aplicar a medida, fornecerá base 

necessária para a formação psicológica do adolescente, sem deixar de atentar às problemáticas 

                                                           
81

 Goudinho (2016). 
82

 LIMA, J. de D. A.; MINADEO, R. Ressocialização de menores infratores: considerações críticas sobre as 

medidas socioeducativas de internação. Revista Liberdades, São Paulo, n. 10, p. 59-86, maio/ago. 2012. 
83

 Idem, ibidem, p. 71. 



 

 

28 

que o levaram a cometer o ato, para buscar solucionar tais problemas com a oferta dos 

direitos, já explanados neste texto. 

 

3.7.1 Acolhimento da sociedade do menor infrator 

 

A ressocialização significa a devolução à sociedade da pessoa retirada convívio nesta 

por cumprir uma medida socioeducativa privativa de liberdade ou restritiva de direitos; essa 

pessoa tem o direito de estar, desde que não cometa novos atos considerados ilícitos, 

reintegrada à sociedade a fim de resgatar sua idoneidade.
84

 

Discute-se, hodiernamente, sobre os meios que se mostram eficientes para reinserção 

dos adolescentes, entre os quais, são apontadas a educação e as práticas esportivas direcionadas. 

Os projetos sociais de esporte e lazer, de responsabilidade social da iniciativa privada, 

também configuram importante ferramenta que visa crianças e adolescentes, principalmente 

as das classes mais pobres, objetivando que estes vivam longe da criminalidade.
85

 

No que concerne ao papel da família, a Lei n° 12.594/2012, em seu art. 52, § único, 

estabelece como dever dos pais/responsáveis participar do “processo de ressocialização” dos 

adolescentes e reitera a obrigatoriedade de que ações de orientação, apoio e promoção social 

das famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas sejam efetuadas.
86

 

Assim, não há como negar o crucial papel da sociedade na reintegração do preso ao 

convívio social, haja vista que os adolescentes em conflito com a lei, após terem de volta a 

liberdade, acabam sendo alvos de preconceito em razão da crescente violência e 

criminalidade, o que acaba sendo um entrave para que esses jovens levem uma vida distante 

do crime.
87

 

Nesse sentido, corrobora Greco
88

: “Parece-nos que a sociedade não concorda, 

infelizmente, pelo menos à primeira vista, com a ressocialização do condenado. O estigma da 

condenação, carregado pelo egresso, o impede de retornar ao normal convívio em sociedade”. 
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Conforme Goudinho
89

, 

 

Uma vez trabalhada a ressocialização desse adolescente, há a necessidade de 

se continuar com o tratamento, pois a sociedade ainda não está preparada 

para o acolhimento de pessoas que um dia lhes foram maléficas. 

Marginalizados, os infratores não veem outra opção senão voltar a delinquir, 

pondo a perder todo o processo ressocializador que tivera dentro da prisão. 

Com mais oportunidades de inserção, o egresso terá uma escolha. Somente 

assim, haverá eficácia no sistema judiciário como um todo, e uma sociedade 

mais justa, sem violência e sem medo. 

 

Esse autor conclui que, por tudo o que foi discutido, o Estado acaba dando maior 

importância ao seu papel repressivo do que ao de protetor, dirigindo sua preocupação mais em 

relação à punição dos adolescentes infratores do que com o desenvolvimento psicossocial 

sadio destes, conforme as regras da sociedade. Isso implica, segundo o autor, que, embora 

existam as medidas socioeducativas que visem à reinserção dos adolescentes em conflito com 

a lei à sociedade, na prática elas se mostram insuficientes para levar a mudanças de 

comportamentos. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Em relação às políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes em 

conflito com a lei, este trabalho constatou quais são as medidas socioeducativas, com 

estabelecimento de privação de liberdade ou não, como são os estabelecimentos de 

atendimento, as causas que levam à internação desses sujeitos.  

Concluiu-se que diversos autores têm questionado a aplicação dessas medidas e de 

que forma elas colaboram para a reabilitação dos jovens infratores e se aquelas são capazes de 

integrá-los novamente à sociedade.  

Viu-se que o Estado deve ser o garantidor para que adolescente que se encontra 

institucionalizado tenha oportunidades reais de educação, profissionalização e apoio 

psicossocial. 

Inferiu-se que, embora existam garantias previstas constitucionalmente, são 

necessários muitos avanços em relação ao aprimoramento das políticas públicas destinadas 

aos adolescentes infratores.  
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Percebeu-se que, de forma geral, o jovem infrator é visto como disfunção social ou 

como uma ou ameaça à ordem ou, ainda, tratado como mero caso de polícia, carregando esse 

estigma ao longo de sua vida. 

Inferiu-se, também, que o ato infracional necessita ser compreendido como 

expressão de um conjunto de contextos sociais, políticos, econômicos e culturais.  

Por fim, constatou-se que, ao se trabalhar com o jovem egresso, são necessárias 

ações vinculadas a políticas sociais advindas de direitos conquistados ao longo da história, 

não podendo essas políticas se pautarem na reprodução da repressão, mas em garantir 

condições dignas de sobrevivência às crianças e adolescentes para que estes tenham 

visibilidade e usufruam de seus direitos. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES DE SOUSA, M. Adolescência(s) em conflito com a lei e a justiça juvenil: 

(des)continuidades na aplicação das medidas socioeducativas. 2017. 138 f. Dissertação 

(Mestrado em Políticas Públicas) – Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2017.  

 

AZEVEDO, M. L. O Ministério Público e a execução das medidas socioeducativas. MPPR – 

Ministério Público do Paraná, 21 set. 2009. Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br 

/pagina-443.html. Acesso em: 22 set. 2019. 

 

BARROS, T. A. A eficácia das medidas socioeducativas frente à criminalidade infanto-

juvenil. 2014. 114 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.  

 

BEZERRA, T. C. A evolução da responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico 

brasileiro. Conteúdo Jurídico, 10 maio 2016. Disponível em: https://www.conteudojuridico 

.com.br/consulta/Artigos/46632/a-evolucao-da-responsabilidade-civil-do-estado-no-ordenam 

ento-juridico-brasileiro. Acesso em: 3 set. 2019. 

 

BORGES, É. A. L. Adolescente infrator e políticas públicas para ressocialização. Âmbito 

Jurídico, Rio Grande, v. 16, n. 117, out. 2013. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/ 

edicoes/revista-117/adolescente-infrator-e-politicas-publicas-para-ressocializacao/. Acesso 

em: 20 out. 2019. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 5 de 

outubro de 1988. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1988. Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 8 out. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº. 8.069, de 13 de junho de 1990. Dispõe sobre o estatuto da criança e do 

adolescente e dá outras providências. Brasília, DF, 13 jun. 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 27 set. 2019. 

 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constituição&AutoFramed


 

 

31 

BRASIL. Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de 
Juventude, e dá outras providências. Brasília, DF, 30 jul. 2005. Disponível em: http://www.p 
lanalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm. Acesso em: 27 set. 2019. 
 
BRASIL. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Projeto de Lei nº 1.627 de 

2007. Dispõe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo, regulamenta a execução das 
medidas destinadas ao adolescente, em razão de ato infracional, altera dispositivos da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências. Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007. 
 
BRASIL. Emenda Constitucional nº 65 de 13 de julho de 2010. Altera a denominação do 
Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227. Brasília, DF, 13 
jul. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/e 
mc65.htm Acesso em: 27 set. 2019. 
 
BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas. Brasília, DF, 20 jan. 2012. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l125 94.htm. 
Acesso em: 25 set. 2019. 
 
BRASIL. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe 
sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o 
Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Brasília, DF, 5 ago. 2013. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm. Acesso em: 5 
out. 2019. 
 
CASTRO, E. G.; MACEDO, S. C. Estatuto da Criança e Adolescente e Estatuto da 
Juventude: interfaces, complementariedade, desafios e diferenças. Rev. Direito Práx. Rio de 
Janeiro, v. 10 n. 2, p. 1214-1238, abr./jun. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S2179-89662019000201214. Acesso em: 22 set. 2019. 
 
CLARK, O. A. C.; CASTRO, A. A. A pesquisa. Pesqui Odontol Bras., São Paulo, v. 17, 
Suppl 1, p. 67-69, 2003. 
 
D’ANDREA, G. Histórico da responsabilidade civil do Estado. DireitoNet, 3 set. 2010. 
Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5929/Historico-da-responsabilida 
de-civil-do-Estado. Acesso em: 3 set. 2019.  
 
DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
DIGIÁCOMO, M. J. O SINASE em perguntas e respostas. In: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
SÃO PAULO. NECA. Encontros de formação. São Paulo, 2013. 1 CD ROM. Disponível em: 
http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/bitstream/tede/1316/2/Mara%20Alves%20 de%20Sousa.pdf. 
Acesso em: 27 set. 2019. 
 
GARCIA, M. F. A Constituição histórica dos direitos da criança e do adolescente: do 
abrigo ao acolhimento institucional. 2009. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Serviço Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível 
em: http://tcc.bu.ufsc.br/Ssocial283137.pdf. Acesso em: 27 set. 2019. 

 



 

 

32 

GASPARINI, D. Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

GOUDINHO, H. C. S. A função do Estado e seu papel na ressocialização do adolescente em 

conflito com a lei. Conteúdo Jurídico, Brasília, DF: 2016. Disponível em: https://conteudoju 

ridico.com.br/consulta/Monografias-TCC-Teses/49790/a-funcao-do-estado-e-seu-papel-na-res 

socializacao-do-adolescente-em-conflito-com-a-lei. Acesso em: 28 out. 2019.  

 

GRECO, R. Direitos Humanos, Sistema Prisional e Alternativa à Privação de Liberdade. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

JAQUES, J. Aplicação dos Princípios Fundamentais da Responsabilidade Civil. Jusbrasil, 

2017. Disponível em: https://jjaques.jusbrasil.com.br/artigos/468427247/aplicacao-dos-

principios-fundamentais-da-responsabilidade-civil. Acesso em: 27 set. 2019. 

 

LIBERATI, W. D. Processo Penal Juvenil: a garantia da legalidade na execução de medida 

socioeducativa. São Paulo: Malheiros, 2006. 

 

LIMA, J. de D. A.; MINADEO, R. Ressocialização de menores infratores: considerações 

críticas sobre as medidas socioeducativas de internação. Revista Liberdades, São Paulo,  

n. 10, p. 59-86, maio/ago. 2012. 

 

MARTINS, D. D. de O. O Programa de Atendimento aos Egressos da Medida 

Socioeducativa de Internação no Distrito Federal no contexto da ofensiva neoliberal: 

descortinando a realidade do Distrito Federal. 2018. 127 f. Dissertação (Mestrado em Política 

Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: http://repositorio.unb.br/bit 

stream/10482/34262/1/2018_DanutaDantasdeOliveiraMartins.pdf. Acesso em: 22 set. 2019. 

 

MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2004. 

 

MOREIRA, T. A. A política destinada a adolescentes autores de ato infracional. INESC 

(INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS): A prioridade para o público 

infanto-juvenil ainda é um desafio. Brasília, DF ano 8, n. 14, p. 10-12, dez. 2007. 

 

OLIVIERA, M. Q. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE: os 

múltiplos olhares acerca de sua implementação no Amazonas. 2013. 211 f. Dissertação 

(Mestrado em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia) – Universidade Federal do 

Amazonas, Manaus, 2013. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/2674/1/ 

Marilaine%20Queiroz%20de%20Oliveira.pdf. Acesso em: 22 set. 2019. 

 

RODRIGUES, M. M.; MENDONÇA, A. Sugestão de roteiro para fiscalização de programas 

de execução de medidas socioeducativas em meio aberto. MPPR – Ministério Público do 

Paraná, 21 set. 2009. Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-424.html. 

Acesso em: 21 set. 2019. 

 

SARAIVA, J. B. C. Compêndio de Direito Penal Juvenil: Adolescente e ato infracional. 3. 

ed. Porto Alegre:Livraria do Advogado, 2006. 

 

SARAIVA, J. B. C. Desconstruindo o mito da impunidade: um ensaio de direito penal 

juvenil. Brasília, DF: Cededica, 2002. 

https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/2674/1/Marilaine%20Queiroz%20de%20Oliveira.pdf
https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/2674/1/Marilaine%20Queiroz%20de%20Oliveira.pdf
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-424.html


 

 

33 

SHECARIA, S. S. Sistema de garantias e o direito penal juvenil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. 

 

SILVA FILHO, S. F. A luta pelos direitos da infância e da juventude no Brasil. Cadernos 

PDE: os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professora PDE. Curitiba: 

SEED, 2013. p. 1-17. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernos 

pde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_artigo_sebastiao_ferreira_da_silva_fil

ho.pdf. Acesso em: 22 set. 2019. 

 

SILVEIRA, J. Z. de A. A proteção integral e o melhor interesse da criança e do 

adolescente: uma abordagem à luz da Lei nº. 8.069/90. 2015. 72 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2015. Disponível em: http://www.unirio.br/unirio/ccjp/arquivos/tcc/2015-1-jessica-ziegler. 

Acesso em: 22 set. 2019. 

 

TELLES, T. S.; SUGUIHITO, V. L. T.; BARROS, M. N. F. Os direitos de crianças e 

adolescentes na perspectiva orçamentária. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 105, p. 50-66, 

jan./mar. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010 

1-66282011000100004. Acesso em: 27 set. 2019.  

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Medidas 

socioeducativas. Fases Processuais. Fase Policial ou Investigatória. Brasília, DF: TJDFT, 

2010. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/edicoes/manuais-e-cartilhas/coleca 

o-conhecendo-a-1a-vij-do-df/medidasSocioeducativas.pdf. Acesso em: 17 set. 2019. 

 

VOLPI, M. O adolescente e o ato infracional. São Paulo: Cortez, 1997. 

 


