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RESUMO 

A presente monografia trata do adolescente em conflito com 

a lei no ordenamento jurídico brasileiro, com base em doutrinadores que atuam na 

área do direito infanto-juvenil e, também, na jurisprudência Pátria. O trabalho 

inicia-se com a história do Direito do Menor no país, desde as Ordenações 

Filipinas (início do século XIX), até a legislação utilizada nos dias atuais, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Constituição da República 

Federativa do Brasil, apontando-se os principais marcos jurídicos e sociais do 

Direto Infanto-juvenil no país. Em seguida, apresentam-se os aspectos gerais 

acerca do ato infracional, como conceito, natureza jurídica e devido processo 

legal destinado a sua apuração. Trata-se, neste mesmo capítulo, do conceito, 

natureza jurídica, prescrição, cumulação e substituição das medidas 

socioeducativas, oportunidade em que se abordam, também, aspectos 

controversos na doutrina e jurisprudência, bem como, acerca da responsabilidade 

quanto à criação e implementação dos programas socioeducativos. Por fim, 

aprofunda-se o estudo das medidas socioeducativas, tratando-se da finalidade, 

natureza e meios de execução de cada uma delas. Utiliza-se o método indutivo e 

as técnicas do referente, categoria, conceito operacional, pesquisa bibliográfica e 

fichamento. 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto o direito aplicável 

ao adolescente em conflito com a lei, tratando-se dos conceitos, aspectos gerais 

do Ato Infracional e das Medidas Socioeducativas. 

O seu objetivo institucional é produzir Monografia para 

obtenção do Título de Bacharel em Direito, pela Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI. 

O objetivo investigatório geral foi pesquisar, analisar e 

descrever, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição da 

República Federativa do Brasil, na doutrina e na jurisprudência brasileiras 

dominantes, sobre o direito a ser aplicado nos casos em que o adolescente entra 

em conflito com a lei. 

Os objetivos investigatórios específicos foram os seguintes: 

a) Fazer um histórico acerca da evolução das principais leis 

que regularam e ainda regulam os direitos da criança e do adolescente no Brasil; 

b) Conceituar Ato Infracional e Medidas Socioeducativas, 

abordando, também, seus aspectos gerais; 

c) Examinar, detalhadamente, cada Medida Socioeducativa 

passível de aplicação ao adolescente infrator, verificando sua finalidade, natureza 

e meios de execução. 

O motivo da escolha do tema deu-se pelo fato de a 

elaboradora do trabalho ter estagiado na área da infância e juventude e ter muito 

interesse no tema, eis que a sociedade convive com adolescentes infratores no 

dia-a-dia, bem como, sofre constantemente a prática de Atos Infracionais.  
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Para tanto, inicia–se, no Capítulo 1, tratando da evolução 

histórica do Direito do Menor no Brasil, desde o início do século XIX, até os dias 

atuais. 

No Capítulo 2, traz-se o conceito, a natureza jurídica e 

apuração do Ato Infracional. Também, tratando dos aspectos gerais das Medidas 

Socioeducativas, dissertando acerca de seu conceito, natureza jurídica, 

prescrição, cumulação e substituição das mesmas e, ainda, da responsabilidade 

do Estado e da sociedade quanto à criação e implementação dos programas 

socioeducativos. 

No Capítulo 3, conclui-se com a apresentação individual das 

medidas socioeducativas, analisando a finalidade, natureza e meios de execução 

de cada uma delas. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados os pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre o direito infanto-juvenil brasileiro aplicável ao adolescente em conflito com a 

lei. 

Para a presente monografia foram levantados os seguintes 

problemas com suas respectivas hipóteses: 

� Primeiro problema: O direito infanto-juvenil brasileiro, com o passar 
do tempo, deixou de ver a criança e o adolescente como objetos 
da norma para vê-los como sujeitos de direitos? 

 
� Primeira hipótese: Sim, antigamente tanto as crianças quanto os 

adolescentes não tinham respaldo algum na lei, que não 
diferenciava menores abandonados de menores infratores. 
Atualmente todos os seus direitos e deveres estão previstos de 
forma clara na lei, em especial no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
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� Segundo problema: O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990, permite a aplicação de medida ao 
adolescente em conflito com a lei, proporcional à gravidade do 
ato? 

 
� Segunda hipótese: De um modo geral, sim. Existem medidas de 

diferentes graduações; assim, é possível a aplicação da mais 
adequada ao caso concreto, de acordo com o artigo 112, 
parágrafo primeiro, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
qual informa que ao se aplicar a medida ao adolescente, deverá 
ser considerada a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e, também, a gravidade da infração. 

 
� Terceiro problema: As medidas socioeducativas quando aplicadas 

e adequadamente executadas se mostram eficazes na 
ressocialização do adolescente infrator? 

 
� Terceira hipótese: Sim, desde que aplicadas corretamente, como 

previu o legislador quando da elaboração do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Deve haver um acompanhamento rígido do 
adolescente e não apenas no que tange ao cumprimento da 
medida; afinal, trata-se de um ser em desenvolvimento físico e 
psíquico e é nesta fase que ocorre a auto-afirmação do 
adolescente como um cidadão atuante na sociedade. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo e o Relatório dos Resultados 

expresso na presente Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa foram acionadas as 

Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica. 



CAPÍTULO 1  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO MENOR NO BRASIL 

1.1 DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO MENOR 

No início do século XIX, o Direito Penal no Brasil era regido 

pelas Ordenações Filipinas, que vigoraram até o surgimento do Código Penal do 

Império, em 1930. 

Nessa época, a Igreja Católica, que era uma grande 

influente na jurisdição do Estado, ditava que a idade da razão era alcançada aos 

sete anos, sendo assim, ao atingir tal idade, a criança passava a ser penalmente 

responsável, sem que houvesse qualquer fase transitória entre a infância e a fase 

adulta. 

Pierangelli7, em seu estudo a respeito dos Códigos Penais 

do Brasil, cita o disposto no Código Filipino, em seu Livro V, Título CXXXV, o que 

em muito facilita na compreensão do modo de aplicação de penas daquela época: 

Quando algum homem, ou mulher, que passar de vinte 
anos, cometter qualquer delicto, dar-se-lhe-há a pena total, 
que lhe seria dada, se de vinte e cinco annos passasse. 

E se fôr de idade de dezassete annos até vinte, ficara em 
arbítrio dos Julgadores dar-lhe a pena total, ou diminuir-lha. 

E em este caso olhara o Julgador o modo, com que o delicto 
foi commettido, e as circunstâncias delle, e a pessoa do 
menor; e se o achar em tanta malicia, que lhe pareça que 
merece total pena, dar-lhe-há, postoque seja de morte 
natural. 

                                            
7 PIERANGELLI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. 2 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 208-209. 
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E parecendo-lhe que a não merece, poder-lhe-há diminuir, 
segunda a qualidade, ou simpleza, com que achar, que o 
delicto foi commettido. 

E quando o delinqüente for menor de dezessete annos 
cumpridos, postoque o delicto mereça morte natiral, em 
nenhum caso lhe será dada, mas ficara em arbítrio do 
Julgador dar-lhe outra menor pena. 

E não sendo o delicto tal, em que caiba pena de morte 
natural, se guardara a disposição do Direito Commum. (sic) 

Desta forma, o modo de aplicação das penas neste período 

pode ser assim sintetizado: 

- Dos 7 aos 16 anos de idade: não poderia ser aplicada a 

pena de morte; a pena aplicada poderia ser reduzida, alternativa esta dada aos 

julgadores. 

- Dos 17 aos 20 anos de idade: era considerado jovem-

adulto. Aqui já era aceita a aplicação da pena de morte ou, conforme as 

circunstâncias do delito cometido, poderia ter sua pena diminuída. 

- Maiores de 21 anos de idade: adulto, sendo plenamente 

imputável no âmbito penal. 

Sobre o tema, escreve a Promotora de Justiça do estado do 

Rio Grande do Sul, Janine Borges Soares8: 

Antes de 1830, quando foi publicado o primeiro Código 
Penal do Brasil, as crianças e os jovens eram severamente 
punidos, sem muita diferenciação quanto aos adultos, a 
despeito do fato de que a menor idade constituísse um 
atenuante à pena, desde que as origens do direito romano. 

[...] 

Na Idade Média, nos tempos modernos, por mais tempo 
ainda nas classes populares, as crianças confundiam-se 

                                            
8 SOARES, Janine Borges. A construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: uma 
breve reflexão histórica. p. 1. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm?impressao=1&>. Acesso em: 13 fev.2006. 
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com os adultos assim que se considerava que eram capazes 
de passar sem a ajuda da mãe ou da ama, poucos anos 
após um desmame tardio, por volta dos sete anos de idade. 

Depois de proclamada a independência do Brasil, em 1822, 

é outorgada a Constituição do Império em 1924. Em 1830, surge o primeiro 

Código Penal Brasileiro, denominado Código Criminal do Império do Brasil9, que 

dispunha da seguinte redação: 

Art. 10.º Também não julgarão criminosos: 

1.º Os menores de 14 annos. 

[...] 

Art. 13.º Se se provarem que os menores de 14 annos, que 
tiverem commettido crimes, obraram com discernimento, 
deverão ser recolhido á casas de correção, pelo tempo que 
ao Juiz parecer, com tanto que o recolhimento não exceda á 
de dezessete annos. (sic) 

Este Código determinava que aos 14 anos de idade o menor 

era penalmente imputável. Também previa um meio alternativo de punição das 

crianças entre 7 e 14 anos, era o chamado sistema biopsicológico. 

Refletindo acerca do tema, Janine Borges Soares10 afirma 

que: 

Entre sete e quatorze ano, os menores que agissem com 
discernimento poderiam ser considerados relativamente 
imputáveis, sendo passíveis de recolhimento às casas de 
correção, pelo tempo que o Juiz entendesse conveniente, 
contanto que o recolhimento não excedesse a idade de 
dezessete anos. 

                                            
9 BRASIL. Código criminal do império, de 16/12/1830. Disponível em: 
<http://www.ciespi.org.br/bases_legis/base_legis.htm#1830-1824>. Acesso em: 19 fev.2006. 
 
10 SOARES, Janine Borges. A construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: uma 
breve reflexão histórica. p.2. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
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A mesma autora, remetendo os leitores às citações de seu 

estudo, ainda informa que: “O Tribunal de Relação da Corte, em declaração 

proferida em 23 de março de 1864, assentou que os menores de sete anos não 

tinham responsabilidade alguma, não estando, portanto, sujeitos a processo.”11 

Sobre o tema, Tânia da Silva Pereira12 destaca que o Código 

Penal de 1830 foi o primeiro a constar referências particulares ao tratamento dos 

menores de 21 anos, explicando de forma objetiva o modo de aplicação da pena 

disposto no referido Código: 

Adotando a “teoria do discernimento”, determinava que os 
menores de 14 anos, que tivessem agido com 
discernimento, seriam recolhidos à Casa de Correção pelo 
tempo que o Juiz julgasse necessário e não podia passar 
dos 17 anos. Entre 14 e 17 anos estariam os menores 
sujeitos às penas de cumplicidade (2/3 do que cabia ao 
adulto), e os maiores de 17 e menores de 21 anos gozariam 
de atenuante de menoridade. 

No Brasil, o marco referencial na luta pelos Direitos da 

Infância foi a Lei do Ventre Livre (L. 2.040, de 28.09.1871).  

No que tange à referida lei, RizziniI13, destaca: 

Crianças cujos destinos eram traçados no âmbito restrito 
das famílias de seus donos, tornar-se-iam objeto de 
responsabilidade e preocupação por parte do Governo e de 
outros setores a sociedade, entre eles os médicos 
higienistas. 

                                            
11 SOARES, Janine Borges. A construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: uma 
breve reflexão histórica. p. 2. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
 
12 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 15. 
 
13 RIZZINI, Irene. A criança e a lei no Brasil: revisitando a história (1822-2000). Brasília, DF: 
UNICEF; Rio de Janeiro: USU Ed. Universitária, 2000, p. 10. 
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A medicina higienista, surgida na segunda metade do século 

XIX, tornava esses médicos responsáveis pelo atendimento às crianças, em 

especial àquelas das classes mais humildes, em razão das altas taxas de 

mortalidade infantil que acometia a sociedade na época. Esta era a forma pela 

qual o Estado intervinha nas famílias carentes, exercendo, assim, uma forma 

mascarada de controle social. 

Ainda, tratando dessa polêmica Lei, João Batista da Costa 

Saraiva14 comenta: “A Lei do Ventre Livre, que em seu tempo se constituiu em 

avanço, em verdade era uma legislação perversa [...]”. 

O ilustre doutrinador tece tais comentários pelo fato de que, 

em razão de ganharem a liberdade conforme dispunha o art. 1°15 da referida lei, 

muitas crianças foram abandonadas em instituições de acolhimento, onde, 

nutriam uma única esperança: a de serem adotadas por particulares os quais 

recebiam doações em dinheiro do poder público. 

Esses abrigos, até o final do século XIX, eram mantidos pela 

Igreja Católica; o trabalho era feito basicamente nas Santas Casas de 

Misericórdia, desde seu surgimento, no século XVI. Depois dessa época, já no 

início do século XX, surgiram as primeiras instituições públicas de abrigamento. 

Importante lembrar que a primeira Santa Casa foi instalada 

na cidade do Rio de Janeiro, em 1738. Juntamente com ela, foi instituída a “Roda 

dos Expostos”. Arthur Moncorvo Filho, citado por Tânia da Silva Pereira16, 

transcreve em sua obra uma avaliação de D. Pedro I, na Assembléia Nacional 

Constituinte de maio de 1823, sobre sua visita à “Roda”: 

                                            
14 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 26. 
 
15 Assim dispunha o artigo 1°, da Lei 2.040, de 28.09.1871: “Os filhos da mulher escrava, que 
nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre.” Prosseguindo no 
parágrafo primeiro: “Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de 
suas mães...” 
 
16 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 15. 
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A primeira vez que fui à “Roda dos Expostos” achei, parece 
incrível, sete crianças com duas amas; nem berços, nem 
vestuário. Pedi o mapa e vi que em 13 anos tinham entrado 
perto de 12 mil e apenas tinham vingado mil, não sabendo a 
Misericórdia que verdadeiramente onde elas se achavam. 

Em 1889, com o surgimento da República, ocorre a 

substituição do Código Penal do Império pelo Código Penal dos Estados Unidos 

do Brasil (Decreto n° 847, de 11.10.1890), pouco an tes da promulgação da 

primeira Constituição Republicana do Brasil, em 24.2.1891. 

Segundo o artigo 2717, do Código Penal dos Estados Unidos 

do Brasil (Decreto n° 847, de 11.10.1890), a imputa bilidade penal iniciava-se aos 

9 anos de idade, mas plenamente imputáveis eram apenas os maiores de 14 

anos. Assim, as crianças com idade entre 9 e 14 anos eram submetidas à 

avaliação do Magistrado (art. 27, § 2°), que utiliz ava-se do método biopsicológico 

fundado na idéia do “discernimento”.  

João Vieira de Araújo, citado por Janine Borges Soares18, 

abordou o tema da seguinte forma na época: 

O código penal no art. 27 §§ 1° e 2° estabelece a p lena 
irresponsabilidade do menor de 9 anos, idade que constitui 
uma presunção juris et de jure da falta de intenção criminosa 
(art. 24). Depois no § 2° estabelece a presunção ju ris 
tantum, admitindo prova em contrário, para os maiores de 9 
anos e menores de 14, que obrarem sem discernimento. O 
sistema do código se completa em relação à idade com a 
disposição do art. 42 § 11 que declara como circunstância 
atenuante “ser delinqüente menor de 21 anos”; e com a do 
art. 65 que dispõe que “quando o delinqüente for maior de 

                                            
17 Art. 27. Não são criminosos: 
§ 1.° Os menores de 9 annos (sic) completos; 
§ 2.° Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento; 
[...] 
 
18 SOARES, Janine Borges. A construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: uma 
breve reflexão histórica. p. 2. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
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14 e menor de 17 anos, o juiz lhe aplicará as penas da 
complicidade. 

Bárbara Lisboa Pinto19, também estudou o pensamento 

deste grande jurista do final do século XIX, expondo o entendimento de Araújo, na 

questão do discernimento, da seguinte forma: 

Para ele, era impossível estipular uma idade totalmente 
correta para isentar ou graduar a pena de acordo com a 
extensão da imputabilidade, devido à diversidade de 
maturidade psíquica na sociedade. Entretanto, defendia as 
vantagens de se fixar um máximo legal, visto que, não se 
devia deixar para juízes leigos, e muitas vezes ignorantes, a 
tarefa de decidir a questão do discernimento. 

Outro importante jurista da época é Tobias Barreto Menezes 

que, assim como Araújo, criticava esse método de fixação da idade penal com 

base no “discernimento”, acreditando que, por este meio, muitos abusos poderiam 

ser praticados contras os menores. As idéias de Menezes também foram 

estudadas por Bárbara Lisboa Pinto20: 

Desta forma, Tobias Barreto concordava com o pensamento 
de Kitka: em um Estado com muitas províncias, de 
diferentes graus de desenvolvimento e de cultura, deveria 
prevalecer como base para a imputabilidade o ponto mais 
alto, que pudesse convir com todas as províncias, pois não 
havia o perigo de se punir como criminoso quem não tivesse 
atingido o discernimento necessário para firmar a imputação. 

Das citações acima, pode-se auferir que ambos os juristas 

defendiam a idéia de fixação de uma idade certa para a imputabilidade penal do 

menor. E assim o faziam “[...] não por acharem que todos os jovens fossem iguais 

                                            
19 PINTO, Bárbara Lisboa. O menor e a menoridade sob a ótica do direito criminal brasileiro na 
década de 1880: as idéias de Tobias Barreto e João Vieira de Araújo. p. 6. Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br/institu/memorial/RevistaJH/vol2n3/10-Barbara_Pinto.pdf>. Acessado em: 
5 mar.2006. 
 
20 PINTO, Bárbara Lisboa. O menor e a menoridade sob a ótica do direito criminal brasileiro na 
década de 1880: as idéias de Tobias Barreto e João Vieira de Araújo. p. 9. Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br/institu/memorial/RevistaJH/vol2n3/10-Barbara_Pinto.pdf>. Acessado em: 
5 mar.2006. 
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em formações psíquicas, mas por pensarem na proteção do menor, que poderia 

ser vítima de abusos com a brecha da lei expressa na noção de discernimento.”21 

Tânia da Silva Pereira22 sintetiza o disposto no referido 

diploma legal, explicando que: 

O Código Penal de 1890, o primeiro da República, dentro da 
mesma linha do anterior, declarou a “irresponsabilidade de 
plebo direito” dos menores de 9 anos; ordenou que os 
menores de 9 a 14 anos que “agissem com discernimento” 
fossem recolhidos a estabelecimento disciplinar industrial 
por tempo que o juiz determinasse, não podendo exceder à 
idade de 17 anos; tornou obrigatório e não apenas 
facultativo que se impusessem ao maior de 14 e menor de 
17 anos as penas de cumplicidade; manteve a atenuante da 
menoridade. 

A sociedade brasileira, pela primeira vez, preocupava-se em 

não culpar um jovem inocente. O tema “criança” passa a ser motivo de 

discussões pela elite da época, abordagens estas que apontavam para a 

necessidade da intervenção do Estado na vida desses “menores”.  

Tratando deste mesmo assunto, Rizzini23 conclui: 

O “problema da criança” adquire uma certa dimensão 
política, consubstanciada no ideal republicano da época. 
Ressalta-se a urgência de intervenção do Estado, educando 
ou corrigindo os “menores” para que se transformem em 
cidadãos úteis e produtivos para o país, assegurando a 
organização oral da sociedade. 

                                            
21 PINTO, Bárbara Lisboa. O menor e a menoridade sob a ótica do direito criminal brasileiro na 
década de 1880: as idéias de Tobias Barreto e João Vieira de Araújo. p. 10. Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br/institu/memorial/RevistaJH/vol2n3/10-Barbara_Pinto.pdf>. Acessado em: 
5 mar.2006. 
 
22 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 15. 
 
23 RIZZINI, Irene. A criança e a lei no Brasil: revisitando a história (1822-2000). Brasília, DF: 
UNICEF; Rio de Janeiro: USU Ed. Universitária, 2000, p. 19. 
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Apesar de toda essa aclamação da sociedade, de que 

fossem incorporados na legislação meios alternativos para tratamento dos 

menores, visando a educação e não a repressão, como estava sendo feito ao 

longo desses anos, o Código Penal de 1890 pouco diferenciou-se do antigo: 

manteve a aplicação da teoria do discernimento e continuou a aplicar medidas 

tão-somente repressivas. 

No início do século XX, o movimento pelos direitos das 

crianças lutava pelo reconhecimento das diferenças existentes entre uma criança 

e uma pessoa já na fase adulta. Nesse período diversos projetos de lei surgem a 

respeito da temática da infância, como o projeto de lei do Deputado Alcindo 

Guanabara, sujeito à Câmara na sessão de 31 de outubro de 1906, o qual incluía 

uma série de questões posteriormente discutidas; dentre elas, as mais 

importantes são: o controle do menor por parte da autoridade judiciária, a 

regulamentação da imputabilidade penal e a criação de instituições para menores. 

Conforme previa o projeto acima mencionado, quando se 

referia à criação de instituições para menores, foram criadas escolas, 

denominadas escolas de “prevenção”, destinadas aos menores abandonados 

moral e materialmente, e escolas de “regeneração”, as quais visavam a 

recuperação; nestas últimas, já havia uma preocupação em separá-los por idade, 

sexo e tipo de crime cometido. 

Essas escolas de regeneração estão regulamentadas pela 

Lei n° 6.994, de 19 de julho de 1908 24, intitulada “Das casas de internação”, 

conforme se verifica em seu artigo 52, parágrafo 6°: 

Os menores de 14 annos não serão recolhidos á Colonia e 
sim a estabelecimentos industriaes ou de regeneração, 
mantidos pelo Estado ou pela iniciativa privada ( Lei cit. N. 
947, art. 7º e 8º; decreto n. 4780, de 2 de Março de 1903, 
art. 2.º); (sic) 

                                            
24 BRASIL. Lei n° 6.994, de 19 de julho de 1908. Dos casos de internação. Disponível em: < 
http://www.ciespi.org.br/bases_legis/base_legis.htm#1910-1901>. Acesso em: 25 fev.2006.  
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Como se aufere do dispositivo legal supra citado, apenas os 

menores de 14 anos eram internados em instituições exclusivas para jovens 

(escolas de regeneração). Mas essa mesma lei criou também as chamadas 

“colônias correcionaes”, onde adultos e adolescentes dividiam o mesmo espaço, 

conforme o disposto: 

Art. 51. A internação na Colonia é estabelecida para os 
vadios, mendigos validos, capoeiras e desordeiros. 

Art.52. são comprehendidos nessa classe: 

§1º. Os individuos maiores de qualquer sexo que, sem 
meios de subsistencia por fortuna propria ou profissão, arte, 
officio, ocupação legal e honesta em que ganhem a vida, 
vagarem pela cidade na ociosidade (Decreto legislativo n. 
145, de 12 de Julho de 1893, art. 2º, §1º, lei n. 497, de 29 de 
Dezembro d 1902, art. 1º, n.4, que mandou revigorar o 
mesmo decreto); 

[...] 

§5º. Os maiores de 14 annos e menores de 21 condenados 
nos termos dos arts. 48 e 399, §2º do Codigo Penal; (sic) 

Neste mesmo período, pode-se ainda destacar dois fatos 

muito influentes para a afirmação do Direito do Menor: o Congresso Internacional 

de Menores e a Declaração de Gênova de Direitos da Criança. 

O primeiro aconteceu no período compreendido entre 29 de 

junho a 1° de julho de 1911, em Paris. Sua importân cia deu-se pelo fato de ter 

firmado os princípios desse direito ainda embrionário, que era o Direito do Menor, 

além do fato de ter contado com a participação de muitos juristas. 

A partir daí, esse ramo do direito entra em uma nova fase, 

onde, visando a proteção dos menores, garantias eram suprimidas (como o 

princípio da legalidade), havendo tratamento igualitário entre desiguais. Esse era 

o momento em que se lançavam os fundamentos da Doutrina da Situação 

Irregular, fundada no binômio carência/delinqüência. 
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Surge, então, um novo problema, como comenta Saraiva25:  

Se não mais se confundiam adultos com crianças, desta 
nova concepção resulta um outro mal: a conseqüente 
criminalização da pobreza. [...] O perverso binômio 
carência/delinqüência, que marcou a lógica operativa nesse 
sistema, e a resultante confusão conceitual, não distinguindo 
os abandonados dos infratores, até hoje presente na cultura 
brasileira, foi o fundamento das primeiras legislações 
brasileiras em relação ao Novo Direito da Criança. 

Também, nesse sentido, aborda Martha Toledo Machado26: 

Tal mecanismo histórico é estritamente ideológico porque 
nasceu e se desenvolveu sempre e em todas as 
comunidades absolutamente desvinculado da realidade 
fática. Isto porque, se é fato que boa parte dos jovens 
autores de condutas criminosas eram e são oriundos dos 
segmentos menos favorecidos da população, também é fato 
que a imensa maioria das crianças desvalidas nunca 
praticou qualquer ato definido como crime, seja no Brasil do 
século XX, seja na Europa ou nos Estados Unidos dos 
séculos XVIII e XIX. 

O segundo fato de extrema relevância para o Direito da 

Criança no início do século XX, já mencionado anteriormente, foi a Declaração de 

Gênova de Direitos da Criança, adotada pela Liga das Nações, em 1924. 

Essa declaração contribuiu para a formação dos 

fundamentos desse novo direito e consistiu no primeiro instrumento internacional 

a reconhecer a idéia de um Direito da Criança. 

No Brasil, onde existia uma preocupação cada vez mais 

forte de separar as crianças dos adultos, em 1912, João Chaves inova 

apresentando um projeto de lei, o qual propunha um afastamento dos menores da 

área penal, o que reforçava a idéia já existente da criação de juízes e tribunais 

                                            
25 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 31; 35. 
 
26 MACHADO, Martha Toledo. A proteção constitucional das crianças e adolescentes e os direitos 
humanos. São Paulo: Manole, 2003. 
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especiais para menores, aumentando, assim, o dever de tutela dos menores por 

parte do Estado. 

A exemplo dos EUA, que já haviam criado seu Tribunal de 

Menores, diversos países do mundo também criaram seus juízos de menores. 

Após muitas discussões a respeito do assunto, no Brasil tal fato ocorreu em 1923, 

com o Decreto Federal n° 16.273 27, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. 

O Brasil, então, caminhava para a criação de uma legislação 

específica para os menores. O primeiro passo nesse sentido surgiu com a Lei n° 

4.242, de 5 de janeiro de 1921 que, no inciso I, do seu artigo 3° autorizava o 

Governo a organizar o serviço de assistência e proteção à infância abandonada e 

delinqüente. Já o § 16, do mesmo artigo, afastava os menores de 14 anos de 

idade da submissão a qualquer processo penal, dispondo que seriam submetidos 

a “processo especial”28. Esse era o novo critério para a fixação da imputabilidade 

                                            
27 Art. 37º. É creado no Districto federal um Juiz de Menores para assistencia, proteção, defesa, 
processo e julgamento dos menores abandonados e delinquentes (sic). 
[...] 
 
28 Art. 3. Fica o Governo autorizado: 
I . A organizar o serviço de assistência e proteção á infância abandonada e delinquente, observadas 
as bases seguintes: 
[...] 
§16º. O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de crime ou contravenção, não será 
submettido a processo penal de nenhuma especie; a autoridade competente tomará sómente as 
informações precisas, registrando-as, sobre o facto punivel e sua autoria, o estado physico, mental e 
moral do menor, e a sua situação social, moral e economica dos paes, ou tutor, ou pessoa sob cuja 
guarda viva. 
[...] 
§20º. O menor indigitado autor de crime ou contravenção, que contar mais de 14 annos e menos de 
18, será submetido a processo especial, tomando ao mesmo tempo, a autoridade competente, as 
precisas informações, a respeito do estado physico, mental e moral delle, e da situação social, 
moral e economica dos paes, tutor ou pessoa encarregada de sua guarda. 
§21º. Si o menor for abandonado moralmente pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a 
autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo necessario á sua educação, que 
poderá ser de tres annos, no minimo, e de sete annos, no maximo. 
[...] 
§28º. Se, no momento da perpetração do crime ou contravenção, o menor tinha mais de 18 annos e 
menos de 21, o cumprimento da pena será, durante a menoridade do condenado, completamente 
separado dos presos maiores. 
§29º. Os vadios, mendigos, capoeiras, que tiverem mais de 18 annos e menos de 21 serão 
recolhidos à Colonia Correccional pelo prazo de um a cinco annos. 
§30º. O processo a que forem submetidos os menores de 18 annos será sempre secreto. (sic) 
(BRASIL. Lei n° 4.242, de 05 de janeiro de 1921. Fixa a despesa geral da República dos Estados 



 16 

penal: puramente objetivo, diferentemente do critério biopsicológico, utilizado até 

então. 

No ano seguinte, em 1922, aconteceu, na cidade do Rio de 

Janeiro, o “I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância”, tendo como foco 

principal a assistência e proteção à infância no Brasil. Logo após, através do 

Decreto n° 16.272, de 20 de dezembro de 1923 29, que aprovava o regulamento da 

assistência e proteção aos menores abandonados e delinqüentes, surgiram as 

primeiras normas de Assistência Social. Com esse mesmo decreto, surge 

também a figura do Juiz de Menores, conforme disposto no texto do referido 

diploma legal: 

Art. 37º. É creado no Districto federal um Juiz de Menores 
para assistencia, proteção, defesa, processo e julgamento 
dos menores abandonados e delinquentes (sic). 

Importante mencionar que José Cândido Albuquerque Mello 

Mattos foi o primeiro juiz de menores da América Latina. Tânia da Silva Pereira30, 

referindo-se ao texto de Saul de Gusmão, anota: 

Considerado na época como o “apóstolo da infância 
abandonada”, MELLO MATTOS deixou, também, um 
respeitável acervo bibliográfico, além de ter criado alguns 
estabelecimentos de assistência e proteção à infância 
abandonada e delinqüente (grifo do autor). 

Pouco tempo depois, com o Decreto 17.943-A, de 12 de 

outubro de 1927, entra em vigor o primeiro Código de Menores do Brasil, 

conhecido como Código Mello Mattos, que consolidou as leis de assistência e 

proteção aos menores abandonados e delinqüentes. 

                                                                                                                                    
Unidos do Brasil para o exercício de 1921. Disponível em: 
<http://www.ciespi.org.br/bases_legis/base_legis.htm#1930-1921>. Acesso em: 25 fev.2006) 
 
29 BRASIL. Decreto n° 16.272, de 20 de dezembro de 1923. Aprova o regulamento da assistência e 
proteção aos menores abandonados e delinqüentes. Disponível em: < 
http://www.ciespi.org.br/bases_legis/base_legis.htm#1930-1921>. Acessado em: 25 fev.2006. 
 
30 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 16. 
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1.2 DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR 

Dando início a essa nova fase da história do direito da 

criança, o Código Mello Mattos, em seu artigo 1°, e xplicitava a quem se 

destinavam tais normas: 

O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinqüente, 
que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela 
autoridade competente às medidas de assistência e 
proteção contidas neste Código. 

De acordo com o Código de Menores, a imputabilidade 

penal iniciava-se aos 14 anos, pois considerava que os menores desta faixa etária 

não agiam com discernimento, sendo, portanto, irresponsáveis. Tal situação era 

prevista em seu artigo 68, caput e 69, caput31. Com base nestes artigos, é que 

Pereira32, tratando a respeito do Código Mello Mattos, afirma o seguinte: 

[...] representou a abertura significativa do tratamento à 
criança para a época, preocupado em que fosse 
considerado o estado físico, moral e mental da criança, e 
ainda, a situação social, moral e econômica dos pais. 

Neste mesmo sentido, é a opinião de Rizzini33 ao comentar o 

momento em questão:  

                                            
31 Art. 68. O menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de fato qualificado crime ou 
contravenção, não será submetido a processo penal de espécie alguma; a autoridade competente 
tomará somente as informações precisas, registrando-as, sobre o fato punível e seus agentes, o 
estado físico, mental e moral do menor e a situação social, moral e econômica dos pais ou tutor ou 
pessoa em cuja guarda viva. 
Art. 69. O menor indigitado autor ou cúmplice de fato qualificado crime ou contravenção, que 
contar com mais de 14 anos e menos de 18, será submetido a processo especial, tomando, ao 
mesmo tempo, a autoridade competente as precisas informações, a respeito do estado físico, mental 
e moral dele e da situação social, moral e econômica dos pais, tutor ou pessoa incubida de sua 
guarda. 
 
32 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 16. 
 
33 RIZZINI, Irene. A criança e a lei no Brasil: revisitando a história (1822-2000). Brasília, DF: 
UNICEF; Rio de Janeiro: USU Ed. Universitária, 2000. p. 28. 
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O que impulsionava era “resolver” o problema dos menores, 
prevendo todos os possíveis detalhes e exercendo firme 
controle sobre os menores, por mecanismos de tutela, 
guarda, vigilância, reeducação, reabilitação, preservação, 
reforma e educação. 

Janine Borges Soares34, faz os seguintes comentários 

acerca desse Código que, no Brasil, foi o pioneiro a tratar da situação das 

crianças e adolescentes, dizendo que: 

[...] consolidou as leis de assistência e proteção aos 
menores, refletindo um profundo teor protecionista e a 
intenção de controle total das crianças e jovens, 
consagrando a aliança entre Justiça e Assistência, 
constituindo novo mecanismo de intervenção sobre a 
população pobre. Neste momento, constrói-se a categoria 
do MENOR, que simboliza a infância pobre e potencialmente 
perigosa, diferente do resto da infância. 

Como se pode verificar, referido Código foi criticado pelo fato 

de associar pobreza com delinqüência, assim, a criança pobre era 

constantemente submetida à ação da Justiça e, também, do Conselho de 

Assistência e Proteção aos Menores. O Estado agia como se a pobreza fosse 

uma patologia a qual deveria ser tratada, o “menor” simbolizava uma infância 

perigosa. 

Quanto às funções do juiz, nesse período, pode-se dizer que 

foram substancialmente alteradas, tendo em vista que deveria agir como um bom 

pai de família. Saul de Gusmão, juiz de menores desde de 1939, diz que a partir 

de 1927 surge o ciclo da “Ação Social do Juízo de Menores”. Citado por Pereira35, 

Gusmão escreve a respeito das atribuições do Juiz de Menores: 

                                            
34 SOARES, Janine Borges. O garantismo no sistema infanto-juvenil. p. 1-2. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id214.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
 
35 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 17. 
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[...] amparando, assistindo, educando, instruindo, cuidando 
do corpo e do espírito dos menores abandonados e 
desvalidos, alargando o Juízo de Menores desta capital, 
desde a sua criação, a sua ação jurídico-social. 

Seguindo o Código de 1927, o Decreto-Lei n° 2.035, de 27 

de fevereiro de 1940, criou uma Justiça de Menores no Brasil e estabeleceu as 

funções do Juiz e Curador de Menores. 

Neste período cria-se uma idéia de que a criança é o futuro 

do país, necessitando, assim, de assistência. Referindo-se ao movimento 

humanitário surgido na época e que foi a base de tais idéias, Rizzini36 dispõe: 

Identifica-se na criança, filha da pobreza, um importante 
elemento de transformação social, de acordo com o projeto 
político da época, o que justificará e legitimará uma série de 
medidas repressivas impostas sob a forma de assistência 
aos pobres. 

Apesar das críticas pode-se afirmar que o Código em 

questão foi um grande avanço para o Direito da Criança no Brasil, inovando em 

muitos aspectos, como bem expõe Josiane Rose Petry Veronense37: 

O Código Mello Mattos sintetizou, de maneira ampla e 
aperfeiçoada, leis e decretos que se propunham a aprovar 
um mecanismo legal que desse atenção especial à criança e 
ao adolescente. [...] O Código substituiu concepções 
obsoletas, passando a assumir a assistência ao menor de 
idade, sob a perspectiva educacional. 

A partir de então, a problemática existente em torno da 

infância e juventude passa, cada vez mais, a ganhar uma conotação social, fato 

este evidenciado com a promulgação da terceira Constituição do Brasil, em 10 de 

novembro de 1937. O Serviço Social é integralizado nos programas de bem-estar, 

bem como, na legislação vigente. 

                                            
36 RIZZINI, Irene. A criança e a lei no Brasil: revisitando a história (1822-2000). Brasília, DF: 
UNICEF; Rio de Janeiro: USU Ed. Universitária, 2000, p. 38. 
 
37 VERONENSE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: LTr, 
1999. p. 26. 
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Pelo Decreto-Lei n° 525, de 1° de julho de 1938, é criado o 

Conselho Nacional de Serviço Social, o qual instaurou serviços públicos com o 

objetivo de suprir deficiências ou sofrimentos causados pela pobreza e miséria. 

Nessa mesma linha, o Decreto-Lei n° 3.799, de 5 de novembro de 1941, criou o 

Serviço de Assistência ao Menor (SAM), posteriormente chamada de FUNABEM, 

com a função de atuar junto aos menores desvalidos e delinqüentes. 

Antônio Carlos Gomes da Costa, citado por João Batista da 

Costa Saraiva38, conceitua o SAM da seguinte forma: 

[...] um órgão de Ministério da Justiça que funcionava como 
um equivalente do Sistema Penitenciário para a população 
menor de idade. A orientação do SAM é, antes de tudo, 
correicional-repressiva, e seu sistema baseava-se em 
internatos (reformatórios e casas de correção) para 
adolescentes autores de infração penal e de patronatos 
agrícolas e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos 
para os menores carentes e abandonados. 

Também, comentando sobre a nova entidade criada, Tânia 

da Silva Pereira39 afirma que: “O SAM ficou marcado por seus métodos 

inadequados e pela repressão institucional à criança e ao jovem.”. 

Ainda, sobre o mesmo tema, explica Josiane Rose Petry 

Veronense40: 

No entanto, o SAM não conseguiu cumprir suas finalidades, 
sobretudo devido à sua estrutura emperrada, sem 
autonomia e sem flexibilidade e a métodos inadequados de 
atendimento, que geraram revoltas naqueles que deveriam 
ser amparados e orientados. 

                                            
38 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 38/39. 
 
39 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 18. 
 
40 VERONENSE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: LTr, 
1999. p. 32. 
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Assim, verifica-se que é unânime entre os doutrinadores a 

opinião de que o SAM não funcionava como previsto no diploma legal e, por 

conseguinte, não alcançou os objetivos para o qual foi criado. 

Mais tarde, pelo Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de deze mbro de 

1940, é instituído o Código Penal que vigora até os dias atuais. Este Código, em 

seu artigo 2741, fixou a imputabilidade penal aos 18 anos de idade. A fixação de 

tal idade decorreu da cultura tutelar da época, utilizando-se do critério puramente 

biológico, fundando-se no fato do menor ser considerado imaturo. 

Importante referência ao Código Penal de 1940, faz 

Soares42: 

A exposição de motivos do Código de 194043 estabelece que 
os menores de 18 anos de idade, chamados de imaturos, 
estarão sujeitos apenas à pedagogia corretiva da legislação 
especial que, por sua vez, mantinha como objeto de sua 
atuação, de forma totalmente igualitária, os delinqüentes e 
os abandonados. 

A autora prossegue lembrando que nesse período todos os 

menores em situação irregular eram submetidos à internação, fossem 

abandonados ou delinqüentes, ou ainda, apenas pelo fato de serem pobres, 

sendo freqüente sua apreensão nas ruas. 

Essa legislação especial, que cuidava dos “imaturos” 

tratava-os basicamente como eram tratados os loucos, tanto que as medidas 

aplicadas aos menores eram muito parecidas com as medidas de segurança 

                                            
41 Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial. 
 
42 SOARES, Janine Borges. A construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: uma 
breve reflexão histórica. p. 7. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
 
43 “Não cuida o projeto dos imaturos (menores de 18 anos) senão para declará-los inteira e 
irrestritamente fora do direito penal (art. 23), sujeitos apenas à pedagogia corretiva da legislação 
especial.” 
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aplicadas aos declarados inimputáveis em razão de sofrimento psíquico ou 

incapacidade mental. 

Após a Declaração dos Direitos do Homem, em 1948, surge 

a Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembléia das Nações 

Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil. Este é um grande 

marco para a história do Direito da Criança a nível internacional, como expõe 

Saraiva44: “É lançado neste documento o embrião de uma nova concepção 

jurídica de infância, que irá evoluir, no final da década de oitenta, no século XX, 

para a formulação da Doutrina da Proteção Integral.”. 

A partir daí, a criança começa a ser vista como sujeito do 

processo, titular de direitos e obrigações, os quais deveriam ter uma dimensão 

exata, de acordo com a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Ocorre que, em contrapartida ao período liberal em que vivia 

o país no ano de 1964, é instalada a Ditadura Militar, interrompendo todo esse 

processo de evolução para a Doutrina da Proteção Integral e fazendo com que a 

questão do menor passasse a ser problema de segurança nacional, momento em 

que muitas medidas repressivas foram utilizadas. 

Surge, então, a Lei n° 4.513/64, que criou a Políti ca Nacional 

do Bem-Estar do Menor, a qual estabelecia uma gestão centralizadora e vertical. 

Com isso, extingue-se o SAM; a partir de então, a FUNABEM (Fundação Nacional 

de Bem-Estar do Menor) é que passa a ser o órgão nacional gestor dessa política; 

a nível estadual; os órgãos denominavam-se FEBEMs (Fundações Estaduais de 

Bem-Estar do Menor). 

                                            
44 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 31; 35. 
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Tânia da Silva Pereira45 explica que tais fundações foram 

criadas com o propósito de substituir a repressão e segregação, voltando-se para 

programas educacionais, no entanto, não foi o que realmente aconteceu: 

Fugindo, porém, de suas propostas originais e diante de 
problemas sociais vinculados à infância, a Funabem passou 
a atuar diretamente como agente; desvirtuada dos objetivos 
inicialmente previstos, em nome de sua finalidade 
educacional de atendimento em internatos e semi-internatos, 
conduziu a sua atuação através de programas indefinidos, 
marcados por irregularidades e mesmo regimes carcerários 
de internação. 

No âmbito constitucional, por muito tempo, o direito do 

menor não foi abordado de forma significativa, como bem explica José de Farias 

Tavares46: 

A nível constitucional a preocupação do legislador brasileiro 
foi consignado pela primeira vez na Constituição de 1934, 
arts. 121, § 1°, d e § 3°, arts. 139 e 150, parágra fo único, se 
bem que de forma genérica referindo-se à maternidade e à 
infância. Na Carta autocrática de 1937: arts. 16, XXVII, 127, 
129 a 132 e 137, K, Constituição democrática de 1946: arts. 
157, IX, 164, 168, I a III. A Lei Magna de 1967: arts. 158, X, 
167, § 4°, 168, § 3°, II e 170, que, com a Emenda 1 /69, 
foram renumerados para, respectivamente: arts. 165, X, 175, 
§ 4°, 176, § 3°, II e 178. 

Ainda neste período, é aprovada a Lei n° 5.258, de 10 de 

abril de 1967, a qual tratava das medidas aplicáveis aos menores de 18 anos, 

autores de fatos definidos como infrações penais. 

No ano seguinte, na cidade de Brasília, aconteceu o III 

Encontro Nacional de Juízes de Menores. O IV Encontro realizou-se na cidade de 

Guanabara, em 1970. Ambos os eventos priorizaram a discussão dos princípios 

que, futuramente, norteariam os direitos dos menores. 
                                            
45 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 18. 
 
46 TAVARES, José de Farias. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 14. 
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Claro estava o fato de que uma reforma precisava ser feita 

no ordenamento jurídico-penal, tanto que várias foram as tentativas de reforma do 

Código Penal vigente na época. 

O Projeto de Hungria, em 1963, deu abertura para a primeira 

tentativa de reforma. Através desse projeto, a idade para a imputabilidade penal 

seria fixada em 18 anos; porém, o jovem maior de 16 anos poderia ser 

penalmente imputável caso comprovada a maturidade, utilizava-se, pois, o antigo 

critério biopsicológico de punição, abandonado em 1940. 

Em decorrência disso, houve a proposta de um novo Código 

Penal (Decreto-Lei n° 1.004, de 21 de outubro de 19 69), que adotaria tal sistema, 

mas que nem mesmo entrou em vigor. Conforme PIARANGELI47, a exposição de 

motivos do referido Código, tratava da imputabilidade do menor da seguinte 

forma: 

O limite da imputabilidade foi mantido, como regra geral, nos 
dezoito anos. Excepcionalmente, pode ser declarado 
imputável o menor de dezesseis a dezoito anos, se revela 
suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter 
ilícito do fato e governar a própria conduta.48 

Referido Decreto também tratava acerca da função do Juiz 

de Menores: 

Como a responsabilidade criminal dos jovens de dezesseis a 
dezoito anos é excepcional, não pode caber dúvida do que 
deverá ser declarada pelo Juiz de Menores, se a lei 
processual não dispuser diversamente. 

                                            
47 PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001. p. 516. 
 
48 O texto citado prosseguia afirmando que a fixação da imputabilidade penal aos 16 anos era “uma 
tendência geral da legislação”, citando como exemplo o IV Congresso da Associação Internacional 
de Direito Penal, ocorrido em Roma, em 1953, e que ficou em 16 anos o limite para aplicação da 
pena (cf. VIª Congrès International, Compte Rendu dês Discussions, Milão, 1957, p. 310). 
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Verifica-se, pois, que a Lei de 1969, que nunca vigorou, 

retornava para o modo de fixação da imputabilidade penal baseada na 

incapacidade de discernimento do menor. 

Conforme João Batista da Costa Saraiva49: “Esta percepção 

veio a ser superada em parte na doutrina de Francisco de Assis Toledo, 

inspiradora da Reforma Penal de 1984.”. 

Finalmente, com a Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, 

surge o novo Código de Menores, o qual consagrou a Doutrina da Situação 

Irregular. Janine Borges Soares50 comenta o Código então criado, explicando: 

Seus destinatários foram as crianças e os jovens 
considerados em situação irregular, caracterizados como 
objeto potencial de intervenção dos Juizados de Menores, 
sem que fosse feita qualquer distinção entre o menor 
abandonado e delinqüente: na condição de menores em 
situação irregular enquadravam-se tanto os infratores quanto 
os menores abandonados. 

Segundo essa doutrina, estavam em situação irregular todos 

os menores que não se enquadrassem no padrão estabelecido pela sociedade, 

tido como “normal”. Por conseguinte, no grupo dos que estavam em “situação 

irregular”, encontravam-se tanto os menores vítimas de abandono e maus-tratos, 

quanto aqueles autores de atos infracionais. 

Alguns autores concordavam com as seis categorias de 

situações especiais que caracterizavam a situação irregular, constante no artigo 

2° do Código de 1979, é o caso de Paulo Lúcio Nogue ira51, que assim doutrina 

sobre o tema: 

                                            
49 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 49. 
 
50 SOARES, Janine Borges. O garantismo no sistema infanto-juvenil. p. 2. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id214.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
 
51 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentário ao código de menores. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1987. 
p. 13. 
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Trata-se de situações de perigo que poderão levar o menor 
a uma marginalização mais ampla, pois o abandono material 
ou moral é um passo para a criminalidade [...] A situação 
irregular do menor é decorrente da própria situação familiar, 
seja pelo estado de pauperismo (abandono material), seja 
em virtude da riqueza (desvio de conduta). 

De modo breve, Saraiva52 comenta tal doutrina, definindo-a: 

“[...] como sendo aquela em que os menores passam a ser objeto da norma 

quando se encontram em estado de patologia social, assim definida legalmente 

(no revogado Código de Menores em seu artigo 2º53).”. 

Apesar de ser considerada avançada quando comparada 

com a anteriormente adotada, a Doutrina da Situação Irregular, além de ser 

extremamente atrasada em relação ao que já se estabelecia na maioria dos 

outros países, possuía muitas falhas. Soares54 cita alguns desses defeitos: 

Surgem algumas figuras jurídicas de “tipo aberto”, tais como 
“menores em situação de risco oi perigo moral ou material”, 
ou “em situação de risco”, ou “em circunstâncias 
especialmente difíceis”, estabelecendo-se o paradigma da 
ambigüidade. Isso afeta diretamente a função jurisdicional, 
pois o Juiz de Menores, além das questões jurídicas, será 

                                                                                                                                    
 
52 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 49. 
 
53 Código de Menores, Lei n° 6.697/79, art. 2º: “Para os efeitos deste Código, considera-se em 
situação irregular o menor: 
I – privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que 
eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável de provê-las; 
II – vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
III – em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 
b) exploração de atividade contrária aos bons costumes; 
IV – privado de representação de assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; 
V – com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI – autor de infração penal.” 
 
54 SOARES, Janine Borges. O garantismo no sistema infanto-juvenil. p. 2. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id214.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
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encarregado de suprir as deficiências das políticas públicas 
na área do menor, para tanto podendo atuar com amplo 
poder discricionário. 

Nesse mesmo sentido, Wilson Donizeti Liberati55 discorre 

acerca da Doutrina da Situação Irregular: 

[...] o Código revogado não passava de um Código Penal do 
Menor, disfarçado em sistema tutelar; suas medidas não 
passavam de verdadeiras sanções, ou seja, penas 
disfarçadas em medidas de proteção [...] tratava da situação 
irregular da criança e do jovem, que, na realidade, eram 
seres privados de seus direitos. 

Emílio García Mendez, citado por Pereira56, tece importantes 

comentários no que se refere às funções do juiz durante a vigência deste Código; 

ensinando que o magistrado deveria agir como “um bom pai de família”; também 

destacou o fato do juiz atuar tendo uma dupla competência, tanto de caráter penal 

quanto tutelar: 

A mistura da competência penal e da tutelar fazia com que 
95% da atividade do juiz fosse uma atividade de caráter 
tutelar. Essa competência tutelar fazia-o intervir naqueles 
casos não vinculados ao cometimento de um Ato Infracional, 
decorrentes de uma situação de pobreza. Com essa 
competência do juiz, os problemas sociais eram 
juridificados. 

Tratando desse mesmo assunto, vale ressaltar o trabalho 

citado por Saraiva57, realizado por Mary Beloff, professora de Direito da 

Universidade de Buenos Aires, que diferencia, de forma resumida, a Doutrina da 

Situação Irregular, adotada pelo Código de Menores e pela legislação latino-

americana da época, derrogados pela Convenção das Nações Unidas de Direito 

                                            
55 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 34. 
 
56 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 22. 
 
57 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 45. 
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da Criança, e a Doutrina da Proteção Integral, resultante da nova ordem 

internacional. Neste estudo, uma das características apontada pela autora como 

sendo da Doutrina da Situação Irregular é justamente à comentada anteriormente 

Mendez: 

[...] já que o Juiz de Menores deve ocupar-se não somente 
de questões tipicamente judiciais, mas também de suprir 
deficiências de falta de políticas adequadas. Por isso se 
espera que o Juiz atue como um “bom pai de família” em 
sua missão de encarregado do “patronato” do Estado sobre 
estes “menores em situação de risco ou perigo moral ou 
material”. Disso resulta que o Juiz de Menores não está 
limitado pela lei e tenha faculdades ilimitadas e onipotentes 
de disposição e intervenção sobre a família e a criança, com 
amplo poder discricionário. 

Destarte, os autores dos fatos tidos como infrações penais 

que contassem com idade inferior a 18 anos, eram encaminhados à autoridade 

judiciária. A partir daí, o procedimento era o seguinte: 

- Menores de 18 e maiores de 14 anos: eram submetidos a 

um procedimento para apuração do ato praticado, podendo ser aplicada qualquer 

das medidas previstas no Código de Menores, o que era feito a arbítrio do juiz; 

- Menores de 14 anos: não eram submetidos a qualquer 

procedimento, mas também era possível a aplicação, pelo juiz, de uma das 

medidas mencionadas no item anterior. 

A medida comumente aplicada pelos juízes nessa época, 

era a de internação, por tempo indeterminado, nos institutos já citados destinados 

aos menores. Tal medida objetivava a ressocialização do adolescente infrator, o 

que pouco se aproximava dos fatos reais. É o que também afirma Goffman, citado 

no estudo de Janine Borges Soares58: 

                                            
58 SOARES, Janine Borges. A construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: uma 
breve reflexão histórica. p. 8. Disponível em: 
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
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Freqüentemente as instituições totais afirmam sua 
preocupação com a reabilitação, isto em com o 
restabelecimento dos mecanismos reguladores do internado, 
de forma que, depois de sair, manterá, espontaneamente, os 
padrões do estabelecimento (...) Na realidade, raramente se 
consegue essa mudança, e, mesmo quando ocorre 
mudança permanente, tais alterações freqüentemente não 
são as desejadas pela equipe dirigente. 

Se não bastassem todos estes fatos tidos como um modo 

errado de se alcançar o objetivado pelo Código, João Batista da Costa Saraiva59 

ainda aponta um dado indignante: 

Neste tempo, de vigência do Código de Menores, a grande 
maioria da população infanto-juvenil recolhida às entidades 
de internação do sistema FEBEM no Brasil, na ordem de 80 
%, era formada por crianças e adolescente, “menores”, que 
não eram autores de fatos definidos como crime na 
legislação penal brasileira. Estava consagrado um sistema 
de controle de pobreza, que Emílio Garcia Mendez define 
como sóciopenal, na medida em que se aplicavam sanções 
de privação de liberdade a situações não tipificadas como 
delito, subtraindo-se garantias processuais. Prendiam a 
vítima. 

Ferrajoli, citado por Soares60, demonstra em poucas 

palavras o enorme erro cometido pela Doutrina da Situação Irregular, alvo de 

muitas críticas: 

O desvio punível (...) não é o que, por características 
intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião 
como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente 
lesivo ou coisa semelhante. Ao contrário, só pode ser punido 

                                                                                                                                    
 
59 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 47. 
 
60 SOARES, Janine Borges. A construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: uma 
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o fato formalmente descrito pela lei, segundo a clássica 
fórmula nulla poena et nullum crimen sine lege. 

Outro fato mencionado por Saraiva61, que também 

demonstra claramente os absurdos cometidos contra os menores que não eram 

autores de atos infracionais, ocorreu em Porto Alegre/RS, no final de 1990 e início 

de 1991, quando da instalação do Juizado da Infância e Juventude daquela 

cidade. Tal situação foi descrita pelo juiz titular desta vara, Marcell Hoppe, o qual 

narrou: 

[...] que havia um menino de três anos internado há mais de 
seis meses em uma das unidades do sistema FEBEM. 
Investigada a situação, foi constatado que o garoto, morador 
da periferia, havia ido com a mãe ao aeroporto ver os aviões 
decolarem e havia se perdido. Desde então estava recolhido 
à Febem. Em uma busca de quarenta e cinco minutos pela 
cidade, a casa do menino foi localizada, e ele, restituído ao 
lar. 

Com tantos menores privados de sua liberdade, sem que 

realmente houvessem praticado qualquer ato que atentasse contra a ordem 

pública, as instituições de internação foram se tornando grandes centros de 

formação de jovens sem perspectiva, impossibilitados de se desenvolverem por 

completo, justamente pelo fato de terem sido afastados do convívio familiar. 

Então, retornando ao fato de que o Código Penal vigente 

necessitava de uma reforma urgente, em 11 de julho de 1984, foi sancionada a 

Lei n° 7.209, que deu nova redação à Parte Geral do  Código Penal. Referida lei 

manteve o critério objetivo e baseou-se no critério biológico (idade) para reafirmar 

que a idade para a imputabilidade penal era a de 18 anos. 

A exposição de motivos da “Nova Parte Geral do Código 

Penal”, como se denominava esta lei, assim dispôs: 

Manteve o Projeto a inimputabilidade penal ao menor de 18 
(dezoito) anos. Trata-se de opção apoiada em critérios de 

                                            
61 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 48. 
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Política Criminal. [...] O reajustamento do processo de 
formação do caráter deve ser cometido à educação, não à 
pena criminal. De resto, com a legislação de menores 
recentemente editada, dispõe o Estado de instrumentos 
necessários ao afastamento do jovem delinqüente, menor de 
18 (dezoito) anos, do convívio social, sem sua necessária 
submissão ao tratamento do delinqüente adulto, expondo-se 
à contaminação carcerária. 

A única modificação no corpo do texto do Código Penal foi a 

substituição da palavra “irresponsáveis” por “inimputáveis”, no artigo 27, o qual se 

referia aos menores62. 

É controverso, mas paralelamente à instituição do Código de 

Menores de 1979, no Brasil, que consagrou a Doutrina da Situação Irregular, a 

ONU estabelecia o ano de 1979 como o Ano Internacional da Criança. 

Em 1988, foi promulgada a Constituição da República 

Federativa do Brasil, cujo texto já estava de acordo com a Doutrina da Proteção 

Integral, conforme aduz Saraiva63: 

A Doutrina da Proteção Integral foi adotada pela 
Constituição Federal, que a consagra em seu art. 227 [...] O 
texto constitucional brasileiro, em vigor desde o histórico 
outubro de 1988, antecipou-se à Convenção, vez que o texto 
da ONU veio a ser aprovado pela Assembléia-Geral das 
Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989. Na aplicação 
da Doutrina da Proteção Integral no Brasil, o que constata é 
que o País, o Estado e a Sociedade é que se encontram em 
situação irregular. 

Em âmbito internacional, buscando dar efetividade ao 

enunciado na Declaração dos Direitos da Criança de 1959, foi aprovada pela 

Assembléia Geral da ONU, reunida na cidade de Nova Iorque, no ano de 1989, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança. 

                                            
62 Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial. 
 
63 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 15.  
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O documento tornou-se o principal instrumento internacional 

dispondo acerca dos Direitos da Criança e teve força coercitiva para os países 

signatários, dentre os quais figurava o Brasil. Desta forma, serviu também para 

consolidar outras legislações internacionais, formando um conjunto denominado 

“Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral à Criança”. Quatro são os 

documentos que, conforme Saraiva64, formam esse conjunto: 

a) Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

(20/11/89); 

b) Regras mínimas das Nações Unidas para a Administração 

dos Direitos dos Menores, conhecidas como Regras de Beijing (29/11/85); 

c) Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores 

Privados de Liberdade (14/12/90); 

d) Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da 

Delinqüência Juvenil, conhecidas como Diretrizes de Riad (14/12/90). 

Ainda, no artigo 228, da Carta Magna, está instituída, como 

cláusula pétrea, que: “São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, 

sujeitos às normas da legislação especial.” Assim, tornou-se impossível a redução 

da idade penal. Este foi o marco da passagem da Doutrina da Situação Irregular 

para a Doutrina da Proteção Integral no Brasil. 

1.3 DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

Conforme dito anteriormente, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história da legislação 

brasileira, pode-se afirmar que a criança e o adolescente estavam sendo tratados 

como sujeitos de direitos que, pela sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento, tinham prioridade absoluta, sendo dever da família, da 

sociedade e do Estado protegê-los. 
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Tavares65 compara a Constituição de 1988 com a anterior, 

dizendo: 

A Constituição de 1988 foi a mais afirmativa e abrangente, 
dispondo em favor da infância e da juventude em geral: 
aprendizagem, trabalho e profissionalização: art. 7°, XXXIII, 
combinado com art. 227, § 3º, incisos I, II e III; capacidade 
eleitoral ativa: art. 14, § 1°, II, c; assistência social, 
seguridade e educação: arts. 195, 203, 208, I, IV, e art. 7º, 
XXV; programação de rádio e televisão: art. 220, § 3º, I e II; 
proteção como munus público: art. 227, caput; como dever 
do Estado: art. 227, § 1°, I e II; prerrogativas de mocráticas 
processuais: art. 227, IV e V; incentivo à guarda: art. 227, VI; 
prevenção contra entorpecentes: art. 227, VII; defesa contra 
abuso sexual: art. 227, § 4°; estímulo à adoção: ar t. 227, § 
5°; e conquista maior, que se faz equânime às pesso as de 
todas as idades: a isonomia filial, no art. 227, § 6°. 

Apesar de muitas serem as disposições constitucionais 

acerca dos direitos da criança e do adolescente, as quais inovaram e muito 

quanto à assistência, proteção, atendimento e defesa desses direitos, 

Veronense66 afirma que: 

[...] estes não poderiam se efetivar se não regulamentados 
em lei ordinária. Se assim não fosse, a Constituição nada 
mais seria do que uma bela mas ineficaz carta de intenções. 
Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 
8.069, de 13 de julho de 1990, surgiu com a difícil e nobre 
tarefa de viabilizar os citados direitos. 

Nesse sentido, comenta Amaral e Silva, juntamente com 

Munir Cury67: 
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Ao romper definitivamente com a doutrina da situação 
irregular, até então admitida pelo Código de Menores (Lei 
6.697, de 10.10.79), e estabelecer como diretriz básica e 
única no atendimento de crianças e adolescentes a doutrina 
da proteção integral, o legislador pátrio agiu de forma 
coerente com o texto constitucional de 1988 e documentos 
internacionais aprovados com amplo consenso da 
comunidade das nações. 

Assim nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Wilson Donizeti L iberati68 discorre sobre sua 

origem, bem como, suas finalidades: 

O Estatuto da Criança e do Adolescente ajudou a inaugurar, 
entre nós uma nova forma de exercício da cidadania: a 
participação da comunidade em atos até então privativo dos 
dirigentes políticos. Essa lei pressupõe uma consciente 
ruptura com a passividade e o alheamento que impuseram 
sua marca na participação e condução da coisa pública. 
Essa ruptura iniciou-se com a mobilização, em nível 
transnacional, com a intervenção dos tratados e convenções 
internacionais sobre o direito da criança, principalmente 
aqueles capitaneados pela Organização das Nações Unidas, 
que preconizava, há muito, a implantação de um direito 
especial para crianças e adolescentes. 

Deste modo, cumprindo sua finalidade, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em seu artigo 4°, caput, reafirmou o princípio norteador 

de todo o direito da criança e do adolescente: Princípio da Prioridade Absoluta, já 

instituído pela Carta Magna no artigo 227, assim dispondo:  

 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, e 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

                                            
68 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 34. 
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Com isso, aquelas garantias que eram suprimidas na 

Doutrina da Situação Irregular, vieram à tona com a nova ordem jurídica que se 

estabelecia, como aduz Janine Borges Soares69: 

Foi criado, então, o modelo da justiça e das garantias para o 
adolescente em conflito com a lei. Antagonicamente ao 
subjetivismo e à discricionariedade do Código de Menores, 
surge uma legislação com caráter garantista, que estabelece 
o respeito rigoroso ao império da lei. 

João Batista da Costa Saraiva70 também trata do tema, 

dizendo que os princípios fundamentais, esquecidos pela doutrina anteriormente 

adotada, passam a fazer parte da rotina do processo envolvendo crianças e 

adolescentes em conflito com a lei, citando-os: 

[...] princípio da reserva legal, do pleno e formal 
conhecimento da acusação, da igualdade na relação 
processual, da ampla defesa e do contraditório, da defesa 
técnica por advogado, da privação de liberdade como 
excepcional e somente por ordem expressa da autoridade 
judiciária ou em flagrante, da proteção constitucional a 
tortura e tratamento desumano ou degradante, etc. 

Outro fato que merece atenção é o modo pelo qual foi 

estruturado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Saraiva71 trata sobre o tema, 

lembrando que o ECA se estrutura a partir de três grandes sistemas de garantia, 

harmônicos entre si: 

a) o Sistema Primário, que dá conta das Políticas Públicas 

de Atendimento a crianças e adolescentes (especialmente os arts. 4° e 85/87); 

                                            
69 SOARES, Janine Borges. O garantismo no sistema infanto-juvenil. p. 5. Disponível em: 
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b) o Sistema Secundário que trata das Medidas de Proteção 

dirigidas a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, não 

autores de atos infracionais, de natureza preventiva, ou seja, crianças e 

adolescentes enquanto vítimas, enquanto violados em seus direitos fundamentais 

(especialmente os arts. 98 e 101) 

c) o Sistema Terciário, que trata das Medidas 

Socioeducativas, aplicáveis a adolescentes em conflito com a Lei, autores de atos 

infracionais, ou seja, quando passam à condição de vitimizadores (especialmente 

os arts. 103 e 112). 

Nessa linha de pensamento, Wilson Donizeti Liberati72 cita 

as formas como foram organizadas e hierarquizadas as ações destinadas às 

crianças e aos adolescentes: 

a) políticas sociais básicas, consideradas direito de todos e 
dever do Estado, tais como saúde, educação, esporte, 
cultura, lazer; b) as políticas assistenciais destinadas apenas 
àqueles que delas necessitem, como complementação 
alimentar, abrigo, programas de capacitação e iniciação ao 
trabalho; c) política de proteção especial, responsável pelo 
atendimento às crianças e jovens em circunstâncias 
especialmente difíceis, em razão de sua conduta ou da ação 
ou omissão dos adultos. 

Veronense73 trata deste tema ao discorrer sobre o termo 

“proteção integral”, utilizado pelo artigo 1° do Es tatuto, explicando que:  

[...] significa que seus princípios se aplicam ao universo da 
infância e da adolescência brasileira, da seguinte maneira: 

1 – Entre 0 e 18 anos – art. 70: medidas de prevenção; 

2 – entre 0 e 18 anos, que tiveram seus direitos ameaçados 
ou violados – art. 98: medidas de proteção; 
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3 – entre 0 e 18 anos, no caso de prática de Ato Infracional: 
medidas específicas de proteção; 

4 – entre 18 e 21 anos – art. 2°, parágrafo único: medida 
excepcional; 

5 – Medidas pertinentes aos pais ou responsável – art. 129. 

O Estatuto também diferenciou “criança” de “adolescente”, 

explicitando no artigo 2°: “Considera-se criança, p ara os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e 

dezoito anos de idade.”. Ainda, no parágrafo único do artigo mencionado, 

informou que em casos excepcionais e expressos em lei, poderia ser aplicado o 

disposto no Estatuto para as pessoas com idade entre dezoito e vinte anos. 

Várias foram as inovações trazidas pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o qual trouxe profundas modificações nas esferas política, 

cultural e jurídica. Novamente, importante faz-se analisar o trabalho de Mary 

Beloff, citado por Saraiva74, que enumera sinteticamente as principais 

características da Doutrina da Proteção Integral. 

No campo político, Beloff cita como principal mudança: “A 

política pública de atendimento deve ser concebida e implementada pela 

sociedade e pelo Estado, fundada na descentralização e focalizada nos 

municípios.”. Com isso, houve a criação de Conselhos de Direitos e Conselhos 

Tutelares, o primeiro com a função de formular políticas públicas e o segundo 

buscando atender às crianças e adolescentes, ambos assumindo as atribuições 

tutelares, anteriormente pertencentes ao Poder Judiciário. 

Desta forma, cada órgão passou a ser dotado de autonomia 

para desempenhar suas funções dentro do seu campo de atuação. Soares75 

aborda o tema, afirmando: 
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O paradigma da estrutura piramidal cede espaço à lógica do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a interação é 
a nova dinâmica, sem desprezo da autonomia das 
instituições e das diferentes instâncias de atuação (Poder 
Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho de 
Direitos, etc.). 

Já no campo cultural, a mudança de maior importância foi o 

modo pelo qual a sociedade passou a ver as pessoas anteriormente chamadas de 

“menores”. Nessa nova esfera, os menores não eram mais mero objeto do 

processo, mas sim, “sujeitos plenos de direitos”, vistos de forma positiva. 

Conseqüentemente, passam a ser reconhecidos às crianças e aos adolescentes 

“todos os direitos que têm todas as pessoas, mais um plus de direitos específicos 

precisamente por reconhecer-se que são pessoas em peculiar condição de 

desenvolvimento.”. 

Essa característica é a mais importante e deve ser, a todo o 

momento, reforçada, como o faz Liberati76: 

A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento sugere, 
primeiramente, que a criança e o adolescente não 
conhecem, inteiramente, os seus direitos, não têm 
condições de defendê-los e fazê-los valer de modo pleno, 
não sendo ainda capazes, principalmente as crianças, de 
suprir, por si mesmas, as suas necessidades. 

Por último, tratando da esfera jurídica, a principal mudança 

foi a respeito do sistema jurisdicional, que passa a atuar apenas em assuntos que 

haja conflito, não mais influenciando nas questões referentes à falta ou carência 

de recursos materiais. Em razão disto, o Juiz volta a assumir sua função 

estritamente jurisdicional; também, substitui-se o Juiz de Menores pelo Juiz de 

Direito. 

                                                                                                                                    
<http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm?impressao=1&>. Acessado em: 13 
fev.2006. 
 
76 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 43. 
 



 39 

Ainda no campo jurídico, as ambíguas categorias de “risco”, 

“perigo moral ou material”, “situação irregular”, foram substituídas pela expressão 

“direitos ameaçados ou violados”.  

A respeito do Ato Infracional, o novo ordenamento jurídico 

passou a responsabilizar o adolescente em conflito com a lei, separando com 

clareza a “proteção” da “responsabilização” deste adolescente. Assim, qualquer 

adolescente (pessoa entre doze e dezoito anos de idade) que pratique fato 

definido como crime pelo Código Penal, será submetido a procedimento para a 

apuração deste fato e, caso comprovada a autoria e a materialidade, receberá a 

aplicação de uma medida socioeducativa, conforme prevê o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Caso o autor do Ato Infracional possua menos de 12 anos de 

idade, sendo, portanto, criança, será submetido à aplicação de uma medida de 

proteção, também prevista no ECA. 

Concluindo, Mendez, citado por Soares77, faz uma 

abordagem geral a respeito dos fins alcançados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

[...] o ECA constituiu uma resposta adequada, eficiente e 
consonante com os mais altos padrões internacionais a 
respeito dos direitos humanos. O ECA satisfaz o duplamente 
legítimo requisito de assegurar simultaneamente a 
segurança coletiva da sociedade, com o respeito rigoroso 
das garantias dos indivíduos sem distinção de idade. 

Liberati78, também finaliza o assunto, inferindo: 

Enfim, a doutrina da proteção integral reconhece que todas 
as crianças e adolescentes são detentores de todos os 
direitos que têm os adultos e que sejam aplicáveis à sua 
idade, além dos direitos especiais que decorrem, 
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precisamente, da especial condição de pessoas em 
desenvolvimento. 

No próximo capítulo tratar-se-á do Ato Infracional, seu 

conceito e natureza jurídica, bem como do devido processo legal destinado à sua 

apuração. Cuidar-se-á, também, das medidas socioeducativas, de forma ampla, 

abordar-se-á seu conceito, natureza jurídica, cumulação e substituição das 

mesmas, bem assim da aplicação do instituto da prescrição, além da 

responsabilidade do Estado e da sociedade quanto a criação e implementação de 

programas socioeducativos. 
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CAPÍTULO 2  

DO ATO INFRACIONAL E DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

2.1 DO ATO INFRACIONAL 

2.1.1 Conceito 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que adotou a Doutrina da Proteção Integral, já vista anteriormente, surgiu uma 

nova forma de se responsabilizar o adolescente em conflito com a lei. 

Assim, antes de discorrer acerca desta nova forma de 

responsabilização, torna-se necessária a conceituação de Ato Infracional, 

previsão que é dada pelo artigo 103, da Lei n° 8.06 9/90: “Considera-se Ato 

Infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”.  

Nesse sentido, Tavares79 assim define Ato Infracional: “[...] a 

ação típica configuradora do crime ou da contravenção no universo dos 

imputáveis.”. 

No entendimento de Wilson Donizeti Liberati80 não há 

qualquer distinção conceitual entre crime e Ato Infracional, comentando que: 

Assim, 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. 
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Diante das definições de Ato Infracional apresentadas tanto 

pelo dispositivo legal quanto pela doutrina, torna-se imprescindível a conceituação 

de crime e contravenção penal. 

Importante lembrar que a definição de crime e de 

contravenção penal encontra-se na Lei de Introdução ao Código Penal (Decreto-

Lei n° 3.914/41), que define crime e contravenção d o seguinte modo: 

Art. 1°. Considera-se crime a infração penal a que a lei 
comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, 
quer cumulativamente com a pena de multa; contravenção, 
a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de 
prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou 
cumulativamente. 

E conforme definição de Nelson Hungria81: 

É o fato (humano) típico (isto é, objetivamente 
correspondente ao descrito in abstrato pela lei), contrário ao 
direito, imputável a título de dolo ou culpa e a que a lei 
contrapõe a pena (em sentido estrito) como sanção 
específica. 

Importante anotação faz João Batista da Costa Saraiva82: 

Evidentemente que a caracterização de Ato Infracional 
impõe, para fins de aplicação de medida socioeducativa, 
ante seu inequívoco caráter retributivo, que a conduta seja 
não apenas típica, mas antijurídica, ou seja, que não tenha o 
autor da conduta agido sob o pálio de alguma excludente de 
antijuridicidade. Inobstante os argumentos dos opositores do 
chamado Direito Penal Juvenil, adotado pelo ECA – Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), faz-se certo que 
os elementos integradores da culpabilidade, à exceção da 
imputabilidade – de natureza biológica -, quais sejam, 
exigibilidade de conduta diversa, reprovabilidade de conduta 
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e consciência de ilicitude, hão de ser considerados para a 
caracterização do Ato Infracional, pois, do contrário, se 
impõe um juízo absolutório, por inexistir Ato Infracional. 

Verifica-se, pois, que o Ato Infracional, assim como o crime, 

deve respeitar o princípio da reserva legal, consagrado na Constituição Federal, 

em seu artigo 5°, XXXIX, e no Código Penal, artigo 1°, o qual informa que todo 

crime deve estar definido em lei, e ainda, que para a aplicação de qualquer pena, 

deve haver prescrição legal (nullum crimen sine lege). 

Em razão de receberem tratamentos diferenciados quando 

da prática de um Ato Infracional, é importante definir e, por conseguinte, 

diferenciar “criança” de “adolescente”.  

O artigo 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescent e assim 

define: “Considera-se criança, para os efeitos desta lei, até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 

Estas são as idades que servem de parâmetros para a 

aplicação da medida adequada ao caso. Isto porque o ECA, no seu artigo 105, 

dispõe: “Ao Ato Infracional praticado por criança corresponderão as medidas 

previstas no artigo 101”. 

Assim, as crianças podem cometer Ato Infracional, mas não 

são processadas como os adolescentes, nem podem receber as medidas 

aplicáveis àqueles. Quando uma criança pratica um Ato Infracional é permitida, 

tão-somente, a aplicação de algumas das medidas elencadas no artigo 101, do 

diploma legal: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 
9883, a autoridade competente poderá determinar, dentre 
outras, as seguintes medidas: 

                                            
83 O mencionado artigo 98 traz a seguinte redação: As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 
violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta (grifo nosso). 
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I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 
termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e freqüência 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; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - abrigo em entidade; 

VIII - colocação em família substituta. 

Em contrapartida, os adolescentes autores de atos 

infracionais são passíveis de receber, além das medidas protetivas anteriormente 

citadas, qualquer medida dentre as previstas no artigo 112, denominadas 

medidas socioeducativas, as quais serão vistas mais detalhadamente no decorrer 

do presente trabalho. 

Nesse sentido, José de Farias Tavares84: 

[...] o art. 103 ora analisado adota o conceito de delito – 
crime ou contravenção -, figura típica do ato punível, 
cometido por pessoa imputável para considerar a aplicação 
do agente inimputável, que é o adolescente, de medida 
socioeducativa (arts. 112 a 128) no lugar de penas e 
prisões. Atente-se: adolescente, já que a criança (menor de 
12 anos) está excluída, pois o seu tratamento terá que ser 
dado na forma do art. 101, e nunca será considerada sujeito 
ativo de Ato Infracional. 

                                                                                                                                    
 
84 TAVARES, José de Farias. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 110. 
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Para o estudo em tela, importa apenas o Ato Infracional 

praticado por adolescentes, pessoas entre doze e dezoito anos de idade, já que, 

como visto, as medidas socioeducativas são aplicáveis apenas aos adolescentes 

em conflito com a lei. 

2.1.2 Natureza Jurídica 

Conforme previu o legislador pátrio, quando uma criança ou 

adolescente tem uma conduta tipificada como crime ou contravenção penal, em 

verdade não os pratica, pelo simples fato de, por serem inimputáveis, estar 

ausente a culpabilidade e, conseqüentemente, a punibilidade. Portanto, pratica 

apenas Ato Infracional. 

Neste sentido, Valter Kenji Ishilda85 aborda: 

Pela definição finalista, crime é fato típico e antijurídico. A 
criança e o adolescente podem vir a cometer crime, mas não 
preenchem o requisito da culpabilidade, pressuposto da 
aplicação da pena. 

Isso porque a imputabilidade penal inicia-se somente aos 18 
(dezoito) anos, ficando o adolescente que cometa infração 
penal sujeito à aplicação de medida socioeducativa por meio 
de sindicância. 

Dessa forma, a conduta delituosa da criança e do 
adolescente é denominada tecnicamente de Ato Infracional, 
abrangendo tanto o crime como a contravenção. 

Sobre o tema, Napoleão X. do Amarante86 destaca que: 

[...] Significa dizer que o fato atribuído à criança ou ao 
adolescente, embora enquadrável como crime ou 
contravenção, só pela circunstância de sua idade, não 
constitui crime ou contravenção, mas, na linguagem do 
legislador, simples Ato Infracional. [...] 

                                            
85 ISHILDA, Valter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. p. 160. 
 
86 CURY, M.; AMARAL E SILVA, A.; MENDEZ, E. G. Coord. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 325. 
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Assim, quando a ação ou omissão venha a ter o perfil de um 
daqueles ilícitos, atribuível, entretanto, à criança ou ao 
adolescente (v. art. 2°), são estes autores de Ato Infracional 
com conseqüências para a sociedade, igual ao crime e à 
contravenção, mas, mesmo assim, com contornos diversos, 
diante do aspecto da inimputabilidade e das medidas a lhes 
serem aplicadas, por não se assemelharem estas com as 
várias espécies de reprimendas. 

No entanto, pode-se dizer que há uma segunda corrente, a 

qual afirma que não há qualquer diferença entre crime e Ato Infracional, pois 

ambos configuram um ilícito penal. 

Desse modo, LIBERATI87 comenta: “Na verdade, não existe 

diferença entre os conceitos de Ato Infracional e crime, pois, de qualquer forma, 

ambos são condutas contrárias ao direito, situando-se na categoria de ato ilícito”. 

Nesse mesmo sentido SARAIVA88 aduz: “[...] E o que é Ato 

Infracional? A conduta descrita na Lei (Penal) como crime ou contravenção”. 

Verifica-se, pois, que uma corrente defende a idéia de que o 

Ato Infracional praticado por criança ou adolescente não pode ser caracterizado 

como crime ou contravenção em razão da inimputabilidade daqueles. Já a 

segunda corrente entende que, os atos infracionais, por se situarem na mesma 

categoria dos crimes e contravenções penais, a de ilícito jurídico, correspondem a 

estes, não havendo qualquer diferença entre eles. 

2.1.3 Da Apuração do Ato Infracional 

Como já foi dito, Ato Infracional é aquela conduta típica 

praticada por criança ou adolescente. Mas somente este último é que poderá 

sofrer medidas socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 112. 

                                            
87 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 47. 
 
88 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 77. 
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No caso de prática de Ato Infracional por adolescente, sua 

apuração dar-se-á, via de regra, obedecendo a três etapas. Assim, cabe à 

autoridade policial a realização dos primeiros atos, quais sejam: apreender o 

adolescente infrator, bem como, o produto e os instrumentos da infração, 

determinando as diligências investigatórias (artigos 171 a 178). A seguir, o 

adolescente é apresentado ao Ministério Público, que realiza sua oitiva informal, 

na presença de seus responsáveis legais, testemunhas e vítimas (artigos 179 a 

182). Por último, em audiência judicial, o adolescente será ouvido pelo Juiz, 

também na presença de seus pais ou responsáveis, além do seu advogado 

(artigos 183 a 190). 

Como reza o artigo 106, do Estatuto: “Nenhum adolescente 

será privado de sua liberdade senão em flagrante de Ato Infracional ou por ordem 

escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente”. 

Assim, somente em caso de flagrante de Ato Infracional ou 

através de mandado judicial é que o adolescente poderá ser apreendido, 

tratando-se, pois, de garantia individual assegurada constitucionalmente através 

do artigo 5°, inciso LXI. 

O artigo 171, do Estatuto da Criança e do Adolescente trata 

dos casos em que o adolescente será apreendido em razão de haver um 

mandado judicial a ser cumprido, conforme segue: “O adolescente apreendido por 

força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária”. 

Consoante o artigo 146, do diploma legal acima 

mencionado, a autoridade competente para emitir tal mandado é o juiz da infância 

e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização 

Judiciária local. 

Para que haja a expedição de mandado judicial visando a 

apreensão do adolescente, é necessário que exista um procedimento em curso. 
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Como ensina Jurandir Norberto Marçura89, dita apreensão poderá ocorrer nessas 

três hipóteses: 

a) provisoriamente, após o oferecimento da representação 
(art. 184); b) na sentença que aplicar medida de internação 
ou regime de semi-liberdade (art. 190), e c) a qualquer 
momento, entre o oferecimento da representação e o 
efetivo cumprimento da medida de internação ou regime de 
semi-liberdade, verificada a evasão do adolescente. 

O segundo caso em que o adolescente poderá ser 

apreendido, está disposto no caput do artigo 172, do Estatuto: “O adolescente 

apreendido em flagrante de Ato Infracional será, desde logo, encaminhado à 

autoridade policial competente”. 

Na ocorrência de tal circunstância, conforme indica o artigo 

152, do mesmo diploma legal, deve-se aplicar subsidiariamente o disposto no 

Código de Processo Penal que traz, no seu artigo 302, as situações de flagrante 

delito. 

Então averiguada a situação de flagrante de Ato Infracional, 

apreendido o adolescente e encaminhado à autoridade policial competente, 

deverão ser tomadas as providências contidas no artigo 173: 

Art. 173. Em caso de flagrante de Ato Infracional cometido 
mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade 
policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo 
único, e 107, deverá: 

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o 
adolescente; 

II - apreender o produto e os instrumentos da infração; 

III - requisitar os exames ou periciais necessários à 
comprovação da materialidade e autoria da infração. 

                                            
89 MARÇURA, Jurandir Norberto citado por CURY, M.; AMARAL E SILVA, A.; MENDEZ, E. 
G. Coord. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. 4. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2002. p. 514. 
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Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a 
lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de 
ocorrência circunstanciada. 

O artigo supra citado prevê dois procedimentos, um para 

delitos de menor gravidade e outro para delitos cometidos mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa. 

Caso o adolescente tenha cometido a infração sem violência 

ou grave ameaça à pessoa, poderá apenas ser registrado um Boletim de 

Ocorrência Circunstanciado, adotando-se as providências previstas nos incisos II 

e III, do art. 173, liberando-se o adolescente assim que qualquer dos pais ou 

responsável comparecerem. Essa liberação será feita sob Termo de 

Compromisso e Responsabilidade dos genitores ou responsável legal 

apresentarem o adolescente ao representante do Ministério Público, no mesmo 

dia ou o mais rápido possível. 

Diferentemente acontece se o Ato Infracional cometido for 

grave. Aqui faz-se necessária a lavratura do Auto de Apreensão e o adolescente 

será diretamente encaminhado pela autoridade policial ao representante do 

Ministério Público (art. 175, caput). Caso não seja possível a apresentação 

imediata, o adolescente será encaminhado para uma entidade de atendimento 

que mantenha programa de internação, devendo ser entregue ao seu dirigente 

que, no prazo de 24 horas, apresentá-lo-á ao Promotor de Justiça (art. 175, § 1°).  

Aqui se encerram as diligências realizadas pela autoridade 

policial quando da apreensão do adolescente em flagrante de Ato Infracional. 

O artigo 178, do ECA, aborda outra hipótese em que o 

adolescente infrator poderá ser apreendido: quando houver indícios de 

participação deste na prática de Ato Infracional, mas não foi apreendido em 

flagrante. 
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Sobre o artigo acima mencionado, José de Farias Tavares90 

comenta: 

Fora do flagrante, porém ante indicadores inequívocos de 
ocorrência infracional, a Polícia fará investigações, sem 
apreensão, claro, sem interrogatório do indigitado 
adolescente, remetendo as informações ao Promotor de 
Justiça especializada. Observe-se que não se trata de 
Inquérito Policial, por inadmissível no regime estatutário. Ao 
Promotor caberá proceder o ajuizamento do caso que achar 
conveniente. 

Recebidos os documentos investigatórios pelo Promotor de 

Justiça, cabe a ele expedir as notificações endereçadas ao adolescente, bem 

como, aos demais envolvidos no Ato Infracional para a audiência informal, 

prevista no artigo 179, do Estatuto. 

Roberto João Elias91 explica: 

Pois bem, para que possa cumprir adequadamente a 
obrigação, o Curador da Infância e da Juventude certamente 
deverá convocar o adolescente e outras pessoas que 
constem do relatório ou dos documentos, a fim de que sejam 
ouvidas, na tentativa de se apurar a participação do menor 
em algum Ato Infracional. 

Com a realização da audiência preconizada no artigo 179 é 

que se inicia o procedimento no Ministério Público. Esta audiência ocorre tanto 

quando o adolescente é trazido diretamente pela autoridade policial, quanto na 

hipótese em que o adolescente não é apresentado de imediato ao representante 

Ministério Público, devendo ser notificado, como já dito anteriormente. 

Dissertando acerca da referida audiência, Jurandir Norberto 

Marçura citado por Cury92: 

                                            
90 TAVARES, José de Farias. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 175. 
 
91 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 205. 
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A oitiva do adolescente e, sendo possível, de seus pais ou 
responsável, vítima e testemunhas deve ser informal, ou 
seja, destituída de formalidade, não havendo, portanto, 
necessidade de serem reduzidas a termo as declarações. 
Isso não significa, entretanto, que nenhum registro das 
oitivas deva ficar consignado nos autos, mormente nos 
casos de promoção de arquivamento e concessão de 
remissão, para o quê exige-se “termo fundamentado, que 
conterá o resumo dos fatos” (art. 181). O relatório deverá 
mencionar, ainda que de forma sucinta, o teor das 
declarações, se o adolescente confessou a autoria do Ato 
Infracional, o motivo alegado, etc.”. 

Após tomadas as providências do artigo 179, segue-se 

conforme o disposto no artigo 180, do ECA, que dispõe: 

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo 
anterior, o representante do Ministério Público poderá: 

I - promover o arquivamento dos autos; 

II - conceder a remissão; 

III - representar à autoridade judiciária para aplicação de 
medida socioeducativa. 

Tratando da primeira hipótese, Paulo Afonso Garrido de 

Paula93 ensina: 

Assim, contravenções e infrações leves atribuídas a 
adolescente primários, marcadas pela previsão de 
dificuldades na coleta de prova, cujo resultado, além de 
incerto, consistirá em mera advertência, podem ser remidas 
plenamente pelo representante da sociedade. Por que 
acionar a máquina judiciária em casos de somenos, 
pugnando por um resultado incerto e, se conseguido, 
ineficaz como instrumento de proteção dos interesses 

                                                                                                                                    
92 CURY, M.; AMARAL E SILVA, A.; MENDEZ, E. G. Coord. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 529. 
 
93 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 533. 
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sociais, de vez eu o autor da ofensa à ordem jurídica, 
adolescente, encontra-se perfeitamente integrado à família e 
à sociedade? 

Importante observação faz Liberati94: 

Convém lembrar que o Promotor de Justiça não “requer” o 
arquivamento e a remissão à autoridade judiciária; ele 
“promove” e “concede” o arquivamento e a remissão, 
respectivamente, ações essas de caráter definitivo e 
decisório. 

A segunda opção de que dispõe o representante do 

Ministério Público depois de cumprido o artigo 179, é a prevista no inciso II do 

artigo 180: “conceder remissão”.  

A remissão também está prevista no artigo 126, do ECA: 

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para 
apuração de Ato Infracional, o representante do Ministério 
Público poderá conceder a remissão, como forma de 
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e 
conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à 
personalidade do adolescente e sua maior ou menor 
participação no Ato Infracional. 

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da 
remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão 
ou extinção do processo. 

Grande empasse surge aqui acerca da legitimidade do 

Ministério Público para conceder remissão cumulada com a aplicação de uma das 

medidas socioeducativas previstas no artigo 112, do aludido Estatuto, exceto a de 

semiliberdade e a de internação, que não podem ser cumuladas pela 

impossibilidade de se cumprir uma medida a ser executada em meio externo e 

outra em meio interno. 

                                            
94 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 125. 
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Sobre o tema, existem duas principais correntes. Uma que 

entende que ao representante do Parquet cabe apenas a oferta de remissão pura 

e simples, como forma de extinção do processo, sendo impossível a cumulação 

desta com uma das medidas socioeducativas. Uma segunda corrente entende 

que é possível tal cumulação. 

Ocorre que ao analisar o parágrafo primeiro, do artigo 181, 

do ECA, fica evidente que é permitida ao Representante do Ministério Público a 

concessão da remissão cumulada com uma das medidas socioeducativas, 

conforme o artigo 127. 

Assim disciplina o artigo 181, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida 
a remissão pelo representante do Ministério Público, 
mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos 
fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para 
homologação. 

§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a 
autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o 
cumprimento da medida. 

Após leitura do artigo supra, fica clara a intenção do 

legislador em permitir que a aplicação das medidas pudesse ser feita pelo 

Promotor de Justiça; do contrário, não haveria razão para homologar a remissão, 

nem determinar o cumprimento da medida. 

Nesse entendimento, segue Wilson Donizeti Liberati95: 

Poderá o Promotor de Justiça, ao conceder a remissão, 
entender necessário que ela deve ser acompanhada de 
alguma medida protetiva (Art. 101) ou socioeducativa, com 
exceção dos incisos V e VI, do Art. 112. 

                                            
95 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 126. 
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Paulo Afonso Garrido de Paula96 também discorre neste 

sentido: 

A remissão concedida pelo Ministério Público, admissível 
somente antes do processo de jurisdição contenciosa, tem 
amparo legal (ECA, arts. 126, 181 e 182). Não implica 
violação ao princípio constitucional da inafastabilidade do 
controle jurisdicional (CF, art. 5°, XXXV), pois nã o dispensa 
a intervenção judicial (ECA, art. 181, § 1°). 

Entretanto, alguns autores discordam da legitimidade do 

representante do Ministério Público para conceder remissão cumulada com 

medida socioeducativa não privativa de liberdade. 

Defensor desta posição, Paulo Lúcio Nogueira97 alega: 

Por outro lado, a possibilidade de concessão da remissão 
pelo Ministério Público (art. 126) acompanhada de aplicação 
de medidas socioeducativas, exceto a colocação em regime 
de semiliberdade e a internação (art. 127), parecem-no 
indevidas e até mesmo inconstitucionais por usurpação do 
poder jurisdicional, exclusivo do Judiciário. 

Seguidor desta posição, também comenta José de Farias 

Tavares98: 

Deve-se notar que, ao conceder a remissão parajudicial, o 
Promotor de Justiça não pode impor qualquer medida 
socioeducativa, pois teria isso sentido exatamente contrário 
ao instituto da remissão, e ainda mais, porque a imposição 
de quaisquer medidas socioeducativas não cabe ao 
Ministério Público, pois são atribuições jurisdicionais, 
portanto, privativas do Juiz competente. 

                                            
96 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 535. 
 
97 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da criança e do adolescente comentado. 4. ed. Ver., aum. E 
atual. – São Paulo: Saraiva, 1998. p. 208. 
 
98 TAVARES, José de Farias. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 132. 
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A jurisprudência pátria também dispõe de manifestações em 

ambos os sentidos.  

Maior ficou a controvérsia após a edição da Súmula 108, do 

Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação de medidas socioeducativas ao 

adolescente pela prática de Ato Infracional, é da competência exclusiva do Juiz”. 

Então, colhe-se decisão do referido Tribunal99: 

O Ministério Público, para excluir o processo, está 
autorizado a conceder a remissão, com sujeição à 
homologação judicial. Contudo, veda-se-lhe a aplicação de 
medida sócioeducativa dependente do contraditório e da 
ampla defesa, processamento reservado à competência do 
Juízo de Direito (art. 5°, LV, da CF). 

Mesmo após a edição da Súmula 108, do STJ, de um modo 

geral, o Ministério Público continuou transacionando medidas socioeducativas não 

privativas de liberdade, com relativa aceitação pelos Tribunais do Estados. 

Desta forma, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo100: 

Equivocou-se o Juiz de primeiro grau quando, ao declarar a 
inconstitucionalidade do art. 126 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, entendeu ilegítima a remissão concedida pelo 
Ministério Público, como forma de exclusão do processo [...]. 

Esta E. Câmara Especial tem repelido a argüição de 
inconstitucionalidade do art. 126 da Lei n° 8.069/9 0. 

Também se colhe de acórdão do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, tendo como Relator o Desembargador Amaral e Silva, na 

Apelação Cível n. 38.098: 

[...] O promotor de justiça na nova sistemática do Estatuto, 
como titular da ação da pretensão socioeducativa, que é 

                                            
99 STJ – 1ª T. – Resp. 24.649-0-SP – Rel. Demócrito Reinaldo – j. 31-8-94. 
 
100 Acórdão n. 223803, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Edson Alfredo Sm aniotto, DJU 14/09/2005. 
p. 109.  
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disponível, adotando o critério da oportunidade, pode 
transacionar com o adolescente, concedendo a remissão. 

Ainda resta salientar que o Ministério Público propõe ao 

adolescente a remissão cumulada com medida socioeducativa, configurando um 

ato administrativo bilateral, já que ocorre uma composição entre o Promotor de 

Justiça e o adolescente. Esta proposta tem caráter transacional, pois implica na 

aceitação pelo adolescente. 

Sobre o tema, trata Paulo Afonso Garrido de Paula101: 

Vale ressaltar que a cumulação de remissão com medida 
socioeducativa, quando aplicada pelo órgão do Ministério 
Público no procedimento de jurisdição voluntária, só se 
justifica se o adolescente e seu representante legal 
concordarem. Caso contrário, inicia-se o procedimento 
contencioso, com representação dirigida ao órgão judicial, 
pois não se admite a imposição de qualquer medida, por 
mais branda que seja, em respeito ao devido processo legal. 

Caso o representante do Parquet não promova o 

arquivamento dos autos nem conceda a remissão, simples ou cumulada com 

medida, deverá agir conforme preconiza o já citado artigo 180, inciso III, o que 

também é previsto no artigo 182: “[...] oferecerá representação à autoridade 

judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida 

socioeducativa que se afigurar mais adequada”. 

Jurandir Norberto Marçura102 assim explica: 

Representação é a peça formal pela qual tem início a ação 
socioeducativa pública. Denomina-se ação socioeducativa 
porquanto a tutela jurisdicional é invocada para efeito de 
aplicação de medida socioeducativa; e pública porque 

                                            
101 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 536. 
 
102 MARÇURA, Jurandir Norberto. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários 
jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Emílio 
Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 531. 
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somente poderá ser iniciada mediante representação do 
Ministério Público. 

A representação deve ser feita na forma de petição, 

contendo o resumo dos fatos e a classificação do Ato Infracional. 

Roberto João Elias103 conclui: “A representação, mutatis 

mutandis, assemelha-se a uma denúncia, devendo conter, se for o caso, o rol de 

testemunhas”. 

Assim complementa José de Farias Tavares104: 

A petição inicial poderá ser escrita com os elementos 
mínimos de informação relacionados no § 1°, ou mesm o 
oral, perante o Juiz da Infância e da Juventude. A observar 
que a peça do promovente poderá (§ 2°) estar sem 
indicadores de autor e prova da materialidade de Ato 
Infracional. 

Importante lembrar que no caso do adolescente estar 

internado provisoriamente, o prazo máximo e improrrogável para a finalização do 

procedimento judicial é de 45 dias, contados a partir do primeiro dia de 

internação. Passado este prazo sem que haja o trânsito em julgado da sentença, 

o adolescente será imediatamente liberado. 

Oferecida a representação pelo Ministério Público e recebida 

pelo Juiz, inicia-se a fase judicial do procedimento para apuração de Ato 

Infracional. 

Valter Kenji Ishida105, de forma breve, trata acerca do 

procedimento a ser seguido caso seja oferecida a representação: 

                                            
103 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 211. 
 
104 TAVARES, José de Farias. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 179. 
 
105 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. E. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. p. 296. 
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Procedimento no caso de representação: (1) representação 
(art. 184); (2) oitiva pelo Juiz dos pais ou responsável legal 
do menor (art. 186, caput), hipótese em que analisará a 
hipótese de remissão ou de continuação do procedimento e 
se procederá à nomeação de defensor; (3) defesa prévia e 
rol de testemunhas (três dias) (art. 186, § 3°); (4 ) audiência 
de instrução (juntando-se relatório da equipe 
interprofissional); (5) debates (20 minutos prorrogáveis por 
mais 10); (6) sentença. 

Merece destaque o fato de que nesta audiência o 

adolescente deverá estar acompanhado de advogado, o que não era necessário 

na audiência prevista no artigo 179, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

realizada pelo Promotor de Justiça. Trata-se da garantia do “devido processo 

legal” (art. 110). 

Sobre o assunto, trata Wilson Donizeti Liberati106: 

O adolescente será citado (Art. 111, I) ou cientificado (Art. 
184, § 1°) do teor da representação, bem como seus pais ou 
responsável serão cientificados e notificados a comparecer à 
audiência, acompanhados de advogado. 

Referida audiência só não ocorrerá caso o adolescente 

representado não compareça. Nessa hipótese, o Juiz determinará a expedição de 

mandado de busca e apreensão, ocorrendo o sobrestamento do feito até sua 

efetiva apresentação (art. 184, § 3°). 

Finalmente, o artigo 186 e parágrafos, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, tratam dos atos a serem realizados na audiência de 

apresentação. Primeiramente será ouvido o adolescente, bem como seus pais ou 

responsável legal. Nesta oportunidade, o Juiz poderá solicitar a opinião de um 

profissional qualificado, qual seja um psicólogo ou assistente social, conforme 

ensina a doutrina. 

                                            
 
106 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 128. 
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Tratando sobre o assunto, Paulo Afonso Garrido de Paula107: 

Neste sentido, tamanha foi a preocupação do legislador que 
estabeleceu a possibilidade de o juiz valer-se de opinião de 
profissional qualificado, notadamente psicólogo ou 
assistente social, de sorte a trazer aos autos contribuição 
científica de áreas diversas do Direito. 

Em seguida o juiz poderá aplicar a remissão, como forma de 

extinção do processo (art. 186, § 1°). Caso o juiz conceda a remissão pura e 

simples, estará extinguindo o processo. Se cumulada com alguma das medidas 

previstas no artigo 112, incisos I ao IV, suspenderá o processo, que fica 

sobrestado até o integral cumprimento da medida socioeducativa pelo 

adolescente. 

O parágrafo segundo, do artigo 186, trata dos casos em que 

o Ato Infracional é cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, podendo 

ser aplicada a medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade. 

Assim, após ouvir o adolescente, o juiz poderá determinar a realização de 

diligências e estudo do caso. O advogado constituído ou o defensor nomeado terá 

o prazo de três dias, contados da data da audiência de apresentação, para 

oferecer defesa prévia e rol de testemunhas (art. 186, § 3°). 

Na audiência de continuação, se fará a instrução e 

julgamento, quando serão ouvidas as testemunhas arroladas na representação e 

as de defesa. Se cumpridas as diligências e juntado o Relatório da equipe 

interprofissional, será dada a palavra ao Promotor de Justiça e ao defensor, 

sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais 

dez para as Alegações Finais. Após, o juiz deverá prolatar a sentença, pondo fim 

à atividade jurisdicional em primeiro grau. 

Sobre o assunto, Pedro Caetano de Carvalho108: 

                                            
107 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 556. 
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Na audiência de continuação, seguidos os procedimentos 
especificados no art. 186, § 4°, a autoridade judic iária 
proferirá a decisão, aplicando ou não a medida 
socioeducativa ou de proteção, desde que reconheça as 
hipóteses do art. 189. 

O art. 189, referido pelo doutrinador citado supra, trata de 

quatro hipóteses em que não caberá a aplicação de qualquer medida, desde que 

provada na sentença: estar provada a inexistência do fato, não houver prova da 

existência do fato, não constituir o fato Ato Infracional ou não existir prova de ter o 

adolescente concorrido para o Ato Infracional. 

Conclui-se, assim, o procedimento para a apuração de Ato 

Infracional praticado por adolescente. 

2.2 DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

2.2.1 Conceito 

Como dito anteriormente, ao adolescente autor de fato 

descrito como Ato Infracional, cabe a aplicação das medidas socioeducativas 

previstas no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As medidas socioeducativas são aquelas aplicadas ao 

adolescente autor de ato infracional, conforme anteriormente apurado no devido 

processo legal. Estas medidas estão elencadas no artigo 112, incisos I a VI: 

advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, 

liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em 

estabelecimento educacional. 

Wilson Donizeti Liberati109 conceitua: 

                                                                                                                                    
108 CARVALHO, Pedro Caetano de. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 561. 
 
109 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 55. 
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As medidas socioeducativas são aquelas atividades 
impostas aos adolescentes, quando considerados autores 
de Ato Infracional. Destinam-se elas à formação do 
tratamento tutelar empreendido a fim de reestruturar o 
adolescente para atingir a normalidade de integração social. 

Nesse sentido, João Batista da Costa Saraiva110 também 

aduz: 

Corolário do até aqui exposto é que, embora o adolescente 
se faça inimputável, insusceptível às penas aplicáveis aos 
adultos, faz-se responsável, submetendo-se às sanções que 
estabelece o sistema juvenil, chamadas medidas 
socioeducativas. 

Paulo Afonso Garrido de Paula citado por Cury111 divide as 

medidas em duas categorias – próprias e impróprias. Explica o autor que as 

medidas socioeducativas próprias são aquelas relacionadas no artigo 112, I a VI, 

do ECA, a saber: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços 

à comunidade, liberdade assistida, inserção em casa de semiliberdade e 

internação. Já as medidas impróprias são aquelas dispostas no artigo 101, incisos 

I ao VI, do ECA, denominadas medidas de proteção, aplicadas extensivamente ao 

adolescente autor de Ato Infracional. 

2.2.2 Natureza Jurídica 

Controvertida é a discussão acerca da natureza jurídica das 

medidas socioeducativas. Alguns doutrinadores entendem que as medidas 

possuem caráter estritamente pedagógico e ressocializador. 

                                            
110 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 80. 
 
111 CURY, M.; AMARAL E SILVA, A.; MENDEZ, E. G. Coord. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 565. 
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Neste sentido posiciona-se Olympio Sotto Maior citado por 

Cury112: 

Então, para o adolescente autor de Ato Infracional a 
proposta é de que, no contexto da proteção integral, receba 
ele as medidas socioeducativas (portanto, não punitivas), 
tendentes a interferir no seu processo de desenvolvimento 
objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva 
integração social. 

Roberto João Elias113 também pensa desta forma: 

É preciso sempre recordar que tais medidas são de caráter 
pedagógico e nunca punitivo. Assim sendo, o representante 
do Ministério Público não deve agir como ocorre no 
processo penal, como um simples acusador. Conquanto 
tenha se estabelecido o devido processo legal na área de 
menores, isso não transforma o adolescente em réu, no 
sentido penal, posto que ele é inimputável. Deve-se, 
portanto, ter em vista o tratamento a ser aplicado ao 
adolescente, para que ele possa, o mais breve possível, se 
reintegrar à família e à sociedade. 

Entretanto, nem todos os doutrinadores são adeptos a este 

entendimento. Tem os que se posicionam no sentido de que as medidas 

socioeducativas possuem caráter punitivo; é o caso de João Batista da Costa 

Saraiva114, que assim dispõe: “A nova Doutrina, ao reconhecer o caráter 

sancionatório das medidas socioeducativas, deixa claro a excepcionalidade da 

respectiva imposição, jungindo o juiz aos critérios garantistas do Direito Penal.”. 

Wilson Donizeti Liberati115 ensina: 

                                            
112 CURY, M.; AMARAL E SILVA, A.; MENDEZ, E. G. Coord. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 364. 
 
113 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 211. 
 
114 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 40. 
115 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 100. 
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Isso não representa a retirada do aspecto sancionatório-
punitivo das medidas. Ao contrário, as medidas 
socioeducativas têm, nitidamente, natureza punitiva, mas 
são executadas com meios pedagógicos. 

Na mesma direção, Karyna Matista Sposato116: 

A medida socioeducativa tem natureza penal, uma vez que 
representa o exercício do poder coercitivo do Estado e 
implica necessariamente uma limitação ou restrição de 
direitos ou de liberdade. De uma perspectiva estrutural 
qualitativa não difere das penas. Isto porque cumpre o 
mesmo papel de controle social formalizado que a pena, 
possuindo mesmas finalidades e conteúdo. 

Já outros doutrinadores entendem que a natureza das 

medidas é, concomitantemente, um meio de punir e educar o adolescente infrator. 

Nesse sentido Mário Volpi citado por Liberati117, afirma que as medidas 

socioeducativas: 

[...] comportam aspectos de natureza coercitiva, vez que são 
punitivas aos infratores, e aspectos educativos no sentido da 
proteção integral e oportunização e do acesso à formação e 
informação, sendo que, em cada medida, esses elementos 
apresentam graduação, de acordo com a gravidade do delito 
cometido e/ou sua reiteração. 

Outro doutrinador que adere a este pensamento é José 

Jacob Valente118, que traz em seu trabalho ambos os posicionamentos, alegando 

que: “[...] é incontestável que a finalidade primordial existente na imposição de 

qualquer medida ao adolescente é a busca de sua reabilitação.”. Contudo, 

                                            
116 SPOSATO, Karyna Batista. Gato por lebre: a ideologia correcional no estatuto da criança e do 
adolescente. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, ano 14, n. 58, p. 133-142, 
jan./fev. 2006. 
 
117 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 101. 
 
118 VALENTE, José Jacob. Estatuto da criança e do adolescente: apuração do Ato Infracional à luz 
da jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2002. p. 17-18. 
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referido doutrinador também admite haver momentos em que a medida 

socioeducativa passa a ter um caráter punitivo:  

É claro que esse caráter (punitivo) somente pode ser 
vislumbrado nas medidas que segregam o adolescente 
infrator, total (internação) ou parcialmente (semiliberdade), 
da vida em sociedade. Ainda que a finalidade maior seja a 
reeducação, é impossível deixar de admitir que a inserção 
do adolescente em estabelecimento, ainda que adequado a 
sua internação, não lhe acarrete a sensação de reprimenda 
decorrente de sua conduta. 

A jurisprudência também não é pacífica quanto à natureza 

jurídica das medidas socioeducativas. De um mesmo Tribunal de Justiça pode-se 

colher ambos os posicionamentos, como ocorre no Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo. Neste Tribunal, muitos adotam a posição de que as medidas legais 

impostas aos adolescentes em conflito com a lei têm a função de educá-lo e, 

conseqüentemente, ressocializá-lo: 

MENOR - Medida socioeducativa - Prática de atos 
infracionais graves - Internação em estabelecimento 
educacional determinada - Providência que não tem como 
finalidade a punição do menor, mas sua proteção e 
recuperação - Aplicação do art. 112, VI, do ECA. (TJSP) RT 
687/295. 119 

Entretanto, há os que atribuem caráter puramente punitivo 

às medidas aplicáveis aos adolescentes infratores, alegando que tais medidas 

servem como um meio da sociedade repreender o ato praticado pelo adolescente, 

como uma forma de “censura”: 

ADOLESCENTE - Ato infracional - Medida socioeducativa - 
Prescrição - Admissibilidade em razão da semelhança da 
ação de pretensão punitiva - Inteligência dos arts. 227 e § 
3º, V, da CF; 6º, 103 e 110 da Lei 8.069/90 (TJSC) RT 
762/711120. 

                                            
119 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RT 687/295. Disponível em: 
<http://portal.tj.sp.gov.br/wps/portal/tj.iframe.jurisprudencia>. Acesso em: 9 set.2006. 
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2.2.3 Prescrição 

Quanto à aplicação do instituto da prescrição como forma 

extintiva de aplicação das medidas socioeducativas, devem ser abordadas duas 

hipóteses de ocorrência: a primeira é a disciplinada pelo próprio Estatuto, no 

parágrafo único do seu artigo 2°, o qual informa qu e aos vinte e um anos cessa a 

aplicação de qualquer medida socioeducativa. Dito artigo corrobora-se com o 121, 

§ 6°, do mesmo diploma legal, que trata da medida d e internação e que dispõe: “A 

liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.”. 

A prescrição prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente é a chamada “prescrição educativa e executiva”, conforme aborda 

Valter Kenji Ishida121 quando trata dos maiores de 21 anos de idade: 

Nesta idade, a jurisprudência (v. TJSP, Ap. 24.045-0/0, Rel. 
Lair Loureiro) faz referência a incidência da prescrição 
educativa e executiva. Educativa porquanto não mais se 
pode reeducar o jovem-adulto e finalmente executiva, 
porquanto fica obstada a execução da medida 
socioeducativa. 

A segunda hipótese de prescrição não está prevista no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a prescrição penal do Ato 

Infracional. Este também é um tema que gera bastante controvérsia entre os 

doutrinadores da área da infância e juventude. 

Uma corrente defende que não cabe a incidência da 

prescrição nas medidas socioeducativas, justamente por serem revestidas de 

caráter pedagógico, e não punitivo; negam, pois, a natureza sancionatória das 

medidas. 

Murilo José Digiácomo citado por João Batista da Costa 

Saraiva122 se manifesta no seguinte sentido: 
                                                                                                                                    
120 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RT 762/711. Disponível em: 
<http://portal.tj.sp.gov.br/wps/portal/tj.iframe.jurisprudencia>. Acesso em: 9 set.2006. 
 
121 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. E. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. p. 186. 
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[...] o estabelecimento de prazos prescricionais, além de dar 
margem a uma indevida ilação com o Direito Penal, estaria 
em descompasso com a proposta do Estatuto da Criança e 
do Adolescente para o atendimento do adolescente em 
conflito com a lei, até porque não cabe ao Estado (latu 
sensu), abrir mão, sem motivo justificado, de seu dever de 
proporcionar ao jovem resposta sociopedagógica adequada, 
enquanto esta ainda se fizer necessária. 

Assim, os defensores desta corrente alegam que, caso 

tenha transcorrido um longo período entre a prática do Ato Infracional e a 

aplicação ou execução da medida socioeducativa, cabível é um re-exame da atual 

situação em que se encontra o adolescente infrator. Caso se verifique que as 

circunstâncias apresentam-se favoráveis ao mesmo, poderá ser decretada a 

extinção do processo, como bem explica Saraiva123: 

Neste caso, haverá uma decisão de extinção de processo 
não por “prescrição da pretensão socioeducativa”, mas, com 
utilização dos princípios norteadores da teoria da ação; 
extinção por ausência de interesse jurídico de agir, uma das 
condições da ação. Diz-se não haver interesse jurídico de 
agir pelo presumir de que os mencionados mecanismos de 
controle social (família, escola, sociedade) foram bastantes 
para alcançar o resultado socioeducativo perseguido pelo 
processo, não se justificando a manutenção do processo até 
que o jovem implemente 21 anos de idade. 

No sentido de que é incabível a prescrição das medidas 

cabíveis aos adolescentes em conflito com a lei, tem-se o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul124: 

                                                                                                                                    
122 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 38.  
 
123 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 34. 
 
124 Acórdão n° 70010644417, in Apelação Cível, rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, do TJRS, julgado em 11de maio de 2005. 
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AMEAÇA. JOVEM DESAJUSTADO. PRESCRIÇÃO. 
MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. O instituto da prescrição é 
próprio do direito penal e não tem aplicação no âmbito do 
ECA, não se afeiçoando às medidas socioeducativas.  

Contudo, grande parte dos doutrinadores admite a idéia de 

prescritibilidade das medidas socioeducativas, alegando que o instituto da 

prescrição não está adstrito ao âmbito penal, podendo ser estendido a todos os 

ramos do direito, incluindo, portanto, o âmbito da justiça da infância e da 

juventude.  

João Batista da Costa Saraiva125 aborda o tema em estudo, 

trazendo o posicionamento adotado pela maioria da doutrina: 

Assim, se os adolescentes respondem por atos infracionais, 
submetendo-se às sanções que podem sujeitá-los à 
privação da liberdade, faz-se evidente que têm direito 
subjetivo à prescrição assim como os imputáveis, 
estendendo-lhes analogicamente a regra do Código Penal. 

Do contrário, seria admitir que a legislação brasileira trata os 
adolescentes de forma mais desfavorável que os adultos, 
supondo que o sistema do ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90) seria mais rígido do que o 
previsto aos penalmente imputáveis [...]. 

Os nossos Tribunais, em sua maioria, também têm se 

posicionado neste sentido, entendendo o cabimento da prescrição tanto da 

pretensão socioeducativa, quanto da execução da medida aplicada. 

Do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina126 

colhem-se inúmeros julgados admitindo o cabimento da prescrição nos feitos 

desta natureza, dentre estes, pode-se citar: 

                                            
125 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 84. 
 
126 Acórdão n° 2002.018089-6, in Apelação Criminal, rel. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, 
do TJSC, julgado em 29 de outubro de 2002. 
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO 
INFRACIONAL. FURTO. PRETENSÃO SÓCIO- 
EDUCATIVA PRESCRITA. RECONHECIMENTO DE 
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.   "Submetendo os 
infratores a princípios e normas penais comuns para a 
caracterização do Ato Infracional (ECA, art. 103), sujeitando-
os a medidas restritivas de direitos e privativas de liberdade 
(CF, art. 227, § 3º, V), seria a negação dos princípios 
garantistas do Estatuto (arts. 6º e 110) e da Constituição 
(CF, art. 227) recusar-lhes benefícios e causas que 
extinguem a punibilidade. A ação de pretensão 
socioeducativa que visa a imposição de medidas restritivas 
de direito e, até privativas de liberdade, à semelhança da 
ação de pretensão punitiva, é prescritível.   Não admitir a 
prescrição na órbita dos atos infracionais implicaria tratar 
adolescentes inimputáveis penalmente com maior rigor que 
os adultos" (ACr n. 99.000762-6, Rel. Des. Amaral e Silva). 

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

posicionamento favorável a este último entendimento e tem mantido esta posição 

desde 8 de junho de 2000, quando a 5ª Turma daquela Corte julgou o Recurso 

Especial n° 241.477, de São Paulo, cujo relator foi  o Min. Félix Fischer, proferindo: 

“As medidas socioeducativas perdem a razão de ser com o decurso do tempo. 

Conseqüentemente, a fortiori, tratando-se de menores, é de ser aplicado o 

instituto da prescrição.”. 

2.2.4 Cumulação e Substituição 

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a 

cumulação e a substituição das medidas socioeducativas; no entanto, alguns 

critérios devem ser observados, tendo em vista que os doutrinadores divergem 

em certos casos. 

Na legislação, a hipótese de substituição e cumulação está 

prevista no artigo 113, da Lei 8.069/90, que assim dispõe: “Aplica-se a este 

Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.”. O capítulo a que se refere o aludido 

artigo é o intitulado como: “Das Medidas Socioeducativas”. Resta ainda verificar o 

que dispõe os artigos citados supra: 
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Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo. 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que 
visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. 

Desta forma, alguns doutrinadores entendem que a 

cumulação prevista pelo ECA não é cabível em todas as medidas 

socioeducativas, mas apenas para aquelas em que o adolescente infrator não é 

privado de sua liberdade, pois as medidas aplicadas cumulativamente devem ser 

compatíveis quando da sua execução. Essa é a opinião de Roberto João Elias127: 

É evidente que nem todas as medidas podem ser 
cumulativas. Assim, por exemplo, a medida de liberdade 
assistida não se harmoniza com a de semiliberdade, nem 
com a de internação. Contudo, tais medidas podem ser 
substituídas umas pelas outras. 

Este também é o posicionamento de João Batista da Costa 

Saraiva128: 

No que pertine às medidas socioeducativas não privativas 
de liberdade, especialmente estas, reporta-se o art. 113 às 
regras dos arts. 99 e 100. [...] A cumulação, por evidente, se 
recomenda desde que se façam compatíveis entre si as 
medidas determinadas e seja recomendável ao caso. (grifo 
nosso). 

[...] 

Cabe consignar, porém, que a aplicação cumulativa de 
medidas há de se restringir a hipóteses em que tal se faça 
evidentemente necessário e oportuno no desenvolvimento 
de uma proposta pedagógica de cidadania, não cabendo 

                                            
127 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 122. 
 
128 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 99/100.  
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atribuir-lhe um caráter de dupla penalização, pois não é este 
o espírito da lei. 

Em contrapartida, Wilson Donizeti Liberati129 entende que é 

possível a cumulação de qualquer das medidas exemplificadas no artigo 112, 

incisos I ao VII, sejam elas privativas da liberdade ou não, conforme segue: 

[...] as medidas socioeducativas poderão ser aplicadas 
individual ou cumulativamente ao adolescente sempre com 
respaldo em análise técnico-social e em vista das 
circunstâncias, da gravidade do fato e da personalidade do 
adolescente. 

No mesmo sentido, Olympio Sotto Maior citado por Cury130: 

No pertinente à cumulação (parte inicial do mencionado 
artigo), verifica-se ter o Estatuto – reafirmando o fim 
pedagógico pretendido com a imposição de medidas – 
contemplado a possibilidade de que, atendidas as 
circunstâncias do caso concreto e não existindo 
incompatibilidade, ocorra a adoção simultânea e conjunta de 
qualquer das medidas socioeducativas ou protetivas. 

O autor segue exemplificando os tipos de cumulações de 

medidas que podem ser feitas, dizendo ser “[...] perfeitamente viável a aplicação 

cumulativa da medida de prestação de serviço à comunidade e a de liberdade 

assistida [...]”. 

Seguindo este mesmo entendimento, José Jacob Valente131: 

Quer dizer que julgada procedente a representação, o juiz, 
na sentença fundamentada, determina a medida a ser 
aplicada ao adolescente dentre as arroladas nos incisos I a 

                                            
129 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 57. 
 
130 CURY, M.; AMARAL E SILVA, A.; MENDEZ, E. G. Coord. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 367. 
 
 
131 TAVARES, José de Farias. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 118. 
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VII. Poderá ser uma delas, apenas, ou umas e outras 
cumuladas. Isso é possível em face do disposto no art. 113, 
que remete ao art. 99, onde a cumulação está prevista. 

Quanto à substituição das medidas não há muito que se 

falar, já que é cabível sempre que se fizer necessário e desde que esteja de 

acordo com os interesses máximos do adolescente. Anota-se que a medida 

inicialmente aplicada poderá ser substituída por outra, desde que não mais 

gravosa. 

Neste norte, João Batista da Costa Saraiva132 ensina: 

De tudo há de se ter presente, em relação a estas e a todas 
as medidas previstas no ECA, a possibilidade de sua 
substituição por determinação judicial a qualquer tempo (art. 
99, parte final), inclusive quando originária em remissão, 
seja de ofício, por decisão motivada (no curso da execução 
da medida), seja por recomendação da Equipe Técnica 
responsável pelo Programa de Atendimento, seja mediante 
pedido expresso do adolescente ou de seu representante 
legal, ou do Ministério Público, como previsto, nas últimas 
hipóteses, no art. 128, do ECA. 

Olympio Sotto Maior citado por Cury133, também trata do 

assunto: 

[...] objetivando a estrita adequação às necessidades 
concretas do adolescente (levando-se em conta as 
mutações imanentes ao seu processo de desenvolvimento), 
poder-se-á proceder à substituição da medida anteriormente 
imposta, alterando-se, assim, o conteúdo de qualquer 
sentença, inclusive da que homologa remissão concedida 
pelo Ministério Público e determina a execução da medida 
por ele aplicada. Entretanto, vale anotar que tal possibilidade 
de revisão e substituição de medida não está a dispensar 
prévia manifestação do Ministério Público e do próprio 

                                            
132 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 101.  
 
133 CURY, M.; AMARAL E SILVA, A.; MENDEZ, E. G. Coord. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
367/368. 
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adolescente, assegurando-se especialmente ao último, 
neste momento também, as garantias processuais inerentes 
à ampla defesa. 

De igual modo, trata do tema José de Farias Tavares134: 

Uma vez imposta, entretanto, isolada ou cumulativamente, a 
medida socioeducativa poderá ser substituída a qualquer 
tempo sem que haja necessidade de instauração de novo 
procedimento. Apenas não se prescinde da ampla defesa, 
devendo ser ouvidas as partes sobre a substituição. 

Diante das diferentes opiniões acima citadas, pode-se 

concluir que, a substituição da medida inicialmente aplicada é possível, 

entretanto, só pode ocorrer quando demonstrado efetivo benefício ao adolescente 

em conflito com a lei. 

2.2.5 Da Responsabilidade quanto à Criação e Implem entação dos 

Programas Socioeducativos (Estado e Sociedade) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4°, 

traz o rol de direitos inerentes à criança e ao adolescente, afirmando que a estes 

deve ser dada absoluta prioridade, pela sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento135. 

O disposto no artigo acima mencionado já estava previsto na 

Carta Magna, em seu artigo 227, o qual cita a família, a sociedade e o Estado 

                                            
134 VALENTE, José Jacob. Estatuto da criança e do adolescente: apuração do Ato Infracional à luz 
da jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2002. p. 36. 
 
135 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 
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como sendo os responsáveis pela garantia dos direitos inerentes às crianças e 

aos adolescentes. 

A diferença é que o artigo 4° do Estatuto anteriorm ente 

mencionado acrescentou a “comunidade” no rol constante na Constituição da 

República Federativa do Brasil. A Carta Magna traz a responsabilidade da 

sociedade de forma ampla, enquanto o Estatuto diferencia as responsabilidades 

da sociedade e da comunidade. 

Em razão de ser na família que a criança encontra a 

possibilidade de ter seu primeiro contato social, ela é a primeira entidade citada 

pelo legislador como sendo a responsável pela garantia da efetivação dos direitos 

já mencionados.  

Analisando tal dispositivo, comenta Dalmo de Abreu 

Dallari136: 

[...] pela proximidade física, que geralmente se mantém, é a 
família quem, em primeiro lugar, pode conhecer as 
necessidades, deficiências e possibilidades da criança, 
estando, assim, apta a dar a primeira proteção. Também em 
relação ao adolescente, é na família, como regra geral, que 
ele tem maior intimidade e a possibilidade de revelar mais 
rapidamente suas deficiências e as agressões e ameaças 
que estiver sofrendo. 

Em seguida, o legislador traz a responsabilidade da 

comunidade, que pode ser definida como um conjunto ou grupo de pessoas, as 

quais estão inseridas numa mesma sociedade, ligadas entre si em razão de 

possuírem valores e costumes comuns. 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari137: 

                                            
136 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários 
jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio 
Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 23. 
 
137 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários 
jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio 
Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 23. 
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Foi bem inspirada essa referência expressa à comunidade, 
pois os grupos comunitários, mais do que o restante da 
sociedade, podem mais facilmente saber em que medida os 
direitos das crianças e dos adolescentes estão assegurados 
ou negados em seu meio, bem como os riscos a que eles 
estão sujeitos. 

Desta forma, a comunidade poderá participar de diferentes 

modos, seja através do cidadão comum, seja através de entidades não 

governamentais, ou, até mesmo, através do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, previsto no artigo 88, I, do ECA, e do Conselho Tutelar, 

previsto no artigo 131, do mesmo diploma legal, com atribuições dispostas no 

artigo 136, do mencionado Estatuto. 

Após, vem a responsabilidade da sociedade no sentido 

amplo. O ser humano não consegue viver de forma isolada, por isso, agrupa-se, 

objetivando, com isso, suprir suas necessidades básicas, tanto materiais quanto 

espirituais, o que ocorre através da ajuda mútua na sociedade em que vive. 

Dalmo de Abreu Dallari138 comenta: 

Como fica evidente, todos dependem de muitos outros para 
sobreviver, e não há uma só pessoa que não receba muito, 
direta ou indiretamente, das demais. [...] 

Aí está o fundamento da solidariedade e da 
responsabilidade. Como as crianças e os adolescentes são 
mais dependentes e mais vulneráveis a todas as formas de 
violência, é justo que toda a sociedade seja legalmente 
responsável por eles. Além de ser um dever moral, é da 
conveniência da sociedade assumir essa responsabilidade, 
para que a falta de apoio não seja fator de discriminações e 
desajustes, que, por sua vez, levarão à prática de atos anti-
sociais. 

                                                                                                                                    
 
138 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários 
jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio 
Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 25. 
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Por último, tem-se a responsabilidade do Estado, sendo 

atribuição da administração pública, em todos os seus níveis - federal, estadual e 

municipal - a obrigação de instituição de políticas públicas que assegurem, com 

absoluta prioridade, todos os direitos fundamentais da criança e do adolescente. 

O artigo 88, incisos III e IV, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, trata acerca da criação e manutenção de programas específicos, 

observada a descentralização político-administrativa e a manutenção de fundos 

nacional, estadual e municipal, vinculados aos respectivos Conselhos de Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

Os programas a que se refere o artigo supra são os de 

proteção e os socioeducativos, conforme o artigo 90, do mesmo diploma legal. 

Wilson Donizeti Liberati139 lembra que tais programas deverão ser criados e 

mantidos pelo ente administrativo correspondente nos diversos níveis. 

Por fim, a letra “d”, do parágrafo único, do artigo 4°, do 

Estatuto, a fim de assegurar a garantia de prioridade às crianças e aos 

adolescentes, exige que deva haver “destinação privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”. 

Roberto João Elias140 ressalta: “[...] não só é importante a 

destinação dos recursos públicos para as áreas relacionadas ao menor, como 

também o seu adequado emprego”. 

Portanto, para a real solução dos problemas relacionados às 

crianças e aos adolescentes e, também, para que exista uma prevenção destes 

problemas, faz-se necessária uma atuação conjunta de todas as entidades 

relacionadas no artigo em comento. É a união dessas entidades: família, 

comunidade, sociedade e Poder Público, que fará com que os direitos já referidos 

cheguem a seus destinatários. 

                                            
139 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 34. 
 
140 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 6. 
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No capítulo seguinte abordar-se-á, de forma ampla e 

individual, cada uma das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, incisos 

I a VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente: advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção 

em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. 

Analisar-se-á a finalidade, natureza e meios de execução de cada uma. 
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CAPÍTULO 3  

DA APLICAÇÃO E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS 

3.1 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA 

Tal medida está prevista no artigo 115, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: “A advertência consistirá em admoestação verbal, que 

será reduzida a termo e assinada”. 

Conforme opinião de Wilson Donizeti Liberati141, referida 

medida possui caráter sancionatório: “Com o significado de admoestação, a 

advertência representa uma modalidade de sanção penal, aplicada a quem 

praticou uma infração penal”. 

Esta é a medida considerada mais branda, já que se finaliza 

com a simples admoestação verbal do adolescente, na presença de seus 

genitores, podendo ser feita tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo Juiz.  

Via de regra, destina-se a adolescentes que não registrem 

antecedentes infracionais e, ainda, quando o Ato Infracional praticado for 

considerado de pouca gravidade, ou seja, leve quanto a sua natureza e 

conseqüências. 

Sobre o tema, comenta Valter Kenji Ishida142: 

Prevê o ECA a medida de advertência consistindo em 
admoestação, ou seja, a leitura do ato cometido e o 
comprometimento de que a situação não se repetirá. 

                                            
141 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 102. 
 
142 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. E. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. p. 174. 
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Assim, atos infracionais como de adolescente que cometa, pela 
primeira vez, lesões leves em outro ou vias de fato, podem levar a 
aplicação desta medida. 

Quanto à necessidade da presença do advogado do 

adolescente no momento da audiência admonitória, nada está previsto no 

Estatuto; entretanto, Wilson Donizeti Liberati143 entende que a presença do 

defensor do adolescente é imprescindível, já que a imposição de qualquer medida 

socioeducativa, mesmo sendo a de advertência, interfere no direito à liberdade do 

adolescente e seu caráter sócio-educativo determina sua vinculação ao princípio 

da justa causa. 

O doutrinador acima citado também trata acerca das 

circunstâncias a serem analisadas tanto pelo Juiz quanto pelo Promotor de 

Justiça para a aplicação da medida144: 

À evidência, muito será exigido do Juiz e do Promotor de Justiça, 
que deverão avaliar com muito critério os casos apresentados, 
não ultrapassando os limites do rigor, nem tampouco sendo por 
demais tolerantes, sempre tendo em vista as circunstâncias e 
conseqüências do fato, o contexto social, a personalidade do 
adolescente e sua maior ou menor participação no Ato Infracional. 

Finalmente, tratando da efetividade da medida de 

advertência, Wilson Donizeti Liberati145 entende que mesmo sendo uma medida 

singela, a medida em questão é tão importante quanto as demais, haja vista que o 

jovem será alertado para as conseqüências de seu ato reprovável, contribuindo, 

assim, para sua educação. 

                                            
143 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 103. 
 
144 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 58. 
 
145 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 103. 
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3.2 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE OBRIGAÇÃO DE REPARA R O 

DANO 

Esta medida está prevista no artigo 116, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o qual informa que se tratando de Ato Infracional com 

reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o 

adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra 

forma, compense o prejuízo da vítima. 

Sobre o assunto, Wilson Donizeti Liberati146: 

A reparação do dano consiste na restituição ou 
ressarcimento do dano causado pela prática do Ato 
Infracional. Portanto, tem caráter sancionatório-punitivo, pela 
prática de um ato indesejável pela sociedade e considerado 
ilícito penal pela ordem jurídica. 

Trata-se de uma medida de grande caráter pedagógico, eis 

que tem como objetivo principal fazer com que o adolescente adquira o senso de 

responsabilidade daquilo que não lhe pertence. Mas, para que isso ocorra, é 

importante que seja realmente o adolescente o responsável pela reparação do 

dano. Este é o entendimento majoritário da doutrina, que assevera que tal medida 

tem caráter personalíssimo e intransferível. 

Entre os direitos garantidos ao adolescente quando da 

aplicação desta medida, estão o da ampla defesa, da igualdade processual, da 

presunção de inocência, entre outros. 

Quanto ao meio de execução desta medida, Paulo Lúcio 

Nogueira147 entende que cabe à vítima entrar com o respectivo pedido de 

reparação, ou executar a sentença penal condenatória, para obter o 

ressarcimento do dano sofrido. 

                                            
146 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 46. 
 
147 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da criança e do adolescente comentado. 4. ed. Ver., aum. E 
atual. – São Paulo: Saraiva, 1998. p. 180. 
 



 80 

Entretanto, o autor questiona a constitucionalidade da 

medida em comento: 

A medida de obrigação de reparar o dano, salvo melhor 
juízo, parece-nos de duvidosa constitucionalidade, pois não 
pode o Juiz de Menores impô-la como medida obrigatória, 
mas apenas tentar a composição do dano como previa o 
Código de Menores revogado (art. 103), já que nem mesmo 
ao adulto condenado criminalmente pode ser imposta pelo 
juiz a obrigação de reparar o dano causado, nem mesmo 
como condição do sursis, embora a não-reparação do dano 
causado pelo condenado constitua causa obrigatória e 
revogação desse benefício (CP, Art. 81, II). Como, pois, 
impor tal medida obrigatoriamente ao adolescente ou a seu 
pai em procedimento que apura a prática de Ato Infracional? 

Ainda, referente à execução da medida, o já citado artigo 

116, do Estatuto da Criança e do Adolescente, apresenta três hipóteses de 

reparação, as quais serão analisadas a seguir. 

Na primeira hipótese, a coisa privada, subtraída, esbulhada 

ou usurpada da vítima deve a ela ser restituída pelo adolescente infrator, o que só 

é possível caso a coisa não tenha perecido nem se perdido. 

Caso não seja possível a reparação do dano através da 

restituição da coisa, parte-se para a segunda forma de reparação prevista no 

Estatuto, qual seja o ressarcimento do dano. Explica Wilson Donizeti Liberati148: 

“[...] as partes envolvidas – adolescente e vítima – farão um acordo, para 

substituí-la por soma em dinheiro, de preferência com recursos do próprio 

adolescente”. Referido acordo deverá ser homologado pelo Juiz, adquirindo força 

de título executivo. 

O último modo de reparação do dano causado é a 

compensação do prejuízo, por qualquer forma. Neste caso, o legislador deu 

amplitude à medida, possibilitando o cumprimento da obrigação através de outros 
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meios. Wilson Donizeti Liberati149 ensina que, nesse caso, o Ministério Público ou 

a Defesa formulará requerimento, indicando a medida que entenda adequada. 

Por fim, analisando-se o parágrafo único, do artigo 116, do 

Estatuto, verifica-se que há uma autorização para a substituição desta medida por 

outra adequada, o que pode acontecer em razão da manifesta impossibilidade do 

seu cumprimento, ante as condições financeiras do adolescente e da sua família. 

3.3 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS À 

COMUNIDADE 

Na esfera penal, esta medida está prevista dentre as penas 

restritivas de direitos. No Estatuto da Criança e do Adolescente, está prevista no 

artigo 117 e “consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 

período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais”. 

Como se observa, o próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente definiu a medida. Assim como na esfera penal, impõe restrições de 

direitos ao infrator; tem, pois, natureza sancionatório-punitiva. 

O trabalho deve ser realizado de forma gratuita, fazendo 

com que tenha ônus ao adolescente infrator, que deverá cumpri-la pessoalmente, 

tendo em vista o caráter personalíssimo. E mais, a medida deve ser aplicada de 

acordo com a gravidade e os efeitos do Ato Infracional cometido pelo 

adolescente. 

Sobre o assunto LIBERATI150 ressalta: “Não deve, 

entretanto, ser proposta contra a vontade do adolescente, pois corresponderá a 

trabalho forçado e obrigatório o que é proibido”.  
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Ainda, quanto ao parágrafo único do artigo em comento, 

Roberto João Elias151 discorre: 

Além de ser observadas as aptidões de cada adolescente, a 
referida prestação de serviço, obrigatoriamente, deve 
restringir-se a oito horas semanais. Por outro lado, deve-se 
escolher horários que não prejudiquem a freqüência à 
escola e, se por acaso ele trabalhar, sua jornada normal de 
trabalho. 

Com relação ao modo de execução, primeiramente devem 

ser firmados convênios entre os Juizados e os demais órgãos governamentais ou 

comunitários que permitam a inserção do adolescente em programas que 

prevejam a realização de tarefas adequadas às aptidões do infrator, é o que 

ensina João Batista da Costa Saraiva152, que segue ensinando: 

Forma-se aí o respectivo processo de execução de medida 
de PSC, com relatos mensais fornecidos pelo órgão 
conveniado onde o adolescente presta o serviço. 

O encaminhamento do jovem a estes órgãos se fará por 
prévia audiência admonitória, onde recebe a orientação 
relativa ao cumprimento da medida, sendo cientificado de 
suas responsabilidades e dos objetivos buscados. 

A prévia escolha da entidade para onde o adolescente em 
PSC é encaminhado faz-se mediante avaliação de suas 
condições pessoais, em juízo de execução de medida, 
buscando a definição da entidade mais adequada para 
receber o infrator. Decorrido o prazo de cumprimento, por 
período não excedente a seis meses, nova audiência 
marcará o encerramento da medida, em face dos relatos da 
instituição. 
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Sobre a efetividade desta medida, importantes comentários 

tece Augusto César da Luz Cavalcante153: 

Inserida num contexto social abrangente (entidades 
assistenciais, hospitais, escolas, programas comunitários, 
governamentais, etc.), a medida possibilita o alargamento da 
própria visão do bem público e do valor da relação 
comunitária, cujo contexto deve estar inserido numa 
verdadeira práxis, onde os valores de dignidade, cidadania, 
trabalho, escola, relação comunitária e justiça social não 
para alguns, mas para todos, sejam cultivados durante sua 
aplicação. Porém, há necessidade não só da cultivação de 
tais valores, mas também da inserção e exercício prático da 
cidadania, aqui entendida como efetivação de todos os 
direitos e garantias inerentes à pessoa e elencados na lei e 
na Constituição.  

Seguindo essa linha de pensamento, Wilson Donizeti 

Liberati154 também opina no sentido de que a medida “será mais efetiva na 

medida em que houver o adequado acompanhamento do adolescente pelo órgão 

executor, o apoio da entidade que lhe recebe a utilidade real do trabalho 

realizado”. 

Desta forma, verifica-se na medida de prestação de serviço 

à comunidade um meio de o adolescente repensar suas atitudes, de modo que 

possa avaliar as conseqüências destes atos perante a si mesmo, à sua família e a 

toda a sociedade, propondo-se a não mais praticá-los. 

Mas, para isso, é necessário que haja uma articulação 

conjunta de todas aquelas entidades já mencionadas neste trabalho, quais sejam, 

a família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público, cada qual cumprindo seu 
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papel, de forma a possibilitar a reintegração deste adolescente infrator no meio 

social. 

3.4 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA  

A medida de liberdade assistida tem por finalidade 

acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente em conflito com a lei e está prevista 

nos artigos 118 e 119, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Analisando o histórico desta medida, explica Ana Maria 

Gonçalves Freitas, citada por CURY155, que o legislador teve por objetivo fazer 

com que a aplicação de uma medida seja sempre proporcional ao Ato Infracional 

praticado, levando-se em consideração, ainda, as necessidades do adolescente e 

de toda a sociedade, nunca se esquecendo do bem-estar do menor. Mais tarde, 

tal medida também foi adotada pela Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança (Assembléia Geral da ONU, novembro/89). 

Importante lembrar que no Código de Menores de 1927 

estava previsto o instituto da “liberdade vigiada”, o qual, depois de algum tempo, 

teve seu nome modificado para “liberdade assistida”, como é nos dias atuais; 

entretanto, a característica principal desta medida naquela época era a de vigiar o 

menor, diferentemente do que ocorre com a liberdade assistida contemplada no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja criar condições favoráveis para a 

reintegração e promoção do adolescente na sociedade. 

Com relação à natureza jurídica da medida, LIBERATI156 

entende que é sancionatório-punitiva, apesar de também ter conteúdo 

pedagógico, que lhe é inerente. 
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Como explica Wilson Donizeti Liberati157, tal medida tem 

enorme abrangência, pois visa a perfeita integração do adolescente infrator a sua 

família e à comunidade de um modo geral. 

Para a execução da medida de liberdade assistida, é 

necessário um programa que conte com uma equipe de orientadores sociais, os 

quais são designados pelo Juiz. As atividades a serem desempenhadas pelos 

orientadores estão exemplificadas nos incisos I a III do artigo 119 do mencionado 

Estatuto.  

No que se refere ao papel do orientador social, João Batista 

da Costa Saraiva158, comenta: 

Impõe-se que a liberdade assistida realmente oportunize 
condições de acompanhamento, orientação e apoio ao 
adolescente inserido no programa, com designação de um 
orientador judiciário que não se limite a receber o jovem de 
vez em quando em um gabinete, mas que de fato participe 
de sua vida, com visitas domiciliares, verificação de sua 
condição de escolaridade e de trabalho, funcionando como 
uma espécie de “sombra”, de referencial positivo, capaz de 
lhe impor limite, noção de autoridade e afeto, oferecendo-lhe 
alternativas frente aos obstáculos próprios de sua realidade 
social, familiar e econômica. 

Importantes comentários tece Ana Maria Gonçalves de 

Freitas, citada por CURY159: 

Partindo-se do pressuposto de adequação da medida ao 
caso específico, vez que a mesma não se revela própria em 
muitos casos (v.g., os que necessitam de contenção), ao 
orientador caberá desempenhar as atividades que levem o 
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orientando a modificar seu modo de proceder, tornando-o 
socialmente aceito sem perder a própria individualidade. O 
que interessa é o atingimento da finalidade da medida, ao 
ponto que evolua e supere as dificuldades da fase da vida, 
aprendendo a exercitar seus direitos de cidadão e mover-se 
no processo de escolhas e decisões múltiplas que a vida 
apresenta. 

É dever do orientador, ainda, a emissão de relatório do caso, 

conforme reza o inciso IV, do artigo 119, do Estatuto. Sobre o assunto, Paulo 

Lúcio Nogueira160 ensina que tal relatório deverá ser mensal, ou como 

determinado pela autoridade judiciária, já que é uma certeza do 

acompanhamento, o qual deve ser assíduo e freqüente. 

Quanto ao tempo de duração da medida, o parágrafo 

segundo, do artigo 118, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê um prazo 

mínimo de 6 (seis) meses, informando que poderá haver prorrogação, revogação 

ou substituição da medida por outra. O Estatuto não prevê um prazo máximo de 

duração da medida; assim, a doutrina entende que deve ser aplicada enquanto 

houver necessidade de assistência, não podendo ultrapassar o período de 3 (três) 

anos, já que, por analogia, aplica-se o prazo previsto da medida de internação, 

disposto no parágrafo terceiro, do artigo 121, do Estatuto em comento. 

Roberto João Elias161 cita alguns casos em que a medida 

em comento deveria ser aplicada: 

Normalmente se aplica a liberdade assistida a menores 
reincidentes em infrações mais leves, como pequenos 
furtos, agressões leves ou porte de entorpecentes para uso 
próprio. Por vezes, aplica-se àqueles que cometeram 
infrações mais graves, onde, porém, efetuado o estudo 
social, verifica-se que é melhor deixá-los com sua família, 
para sua reintegração à sociedade. Outras vezes, aplica-se 
àqueles que, anteriormente, estavam colocados em regime 
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de semiliberdade ou de internação, quando se verifica que 
os mesmos já se recuperaram em parte e não representam 
um perigo à sociedade. 

Wilson Donizeti Liberati trata acerca da omissão do 

legislador quando da imposição das condições que deverão ser cumpridas pelo 

adolescente infrator, comentando: 

De resto, convém salientar que o Estatuto não define, 
especificamente, as condições que deverão ser cumpridas 
pelo adolescente. Essa tarefa cabe à autoridade judiciária, 
que individualizará as atividades, de acordo com a 
capacidade do adolescente. Essas prescrições poderão 
abranger as relações de trabalho e escola, bem como as de 
ordem familiar; poderá haver, também, a proibição de ingerir 
bebidas alcoólicas, freqüência a determinados ambientes 
etc. 

No que tange à efetividade da medida, Roberto João 

Elias162, assim como grande parte dos doutrinadores, acredita que dentre as 

medidas mais severas, a de liberdade assistida é a melhor, “porquanto pode ser 

aplicada mantendo o adolescente na própria família”. Este também é o 

entendimento de João Batista da Costa Saraiva163, que nomeia tal medida como 

“medida de ouro”. Justifica tal denominação em razão dos elevados índices de 

sucesso alcançados com esta medida, salientando que tal fato só ocorre se a 

medida for adequadamente executada. 

3.5 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE REGIME DE SEMILIBER DADE 

A medida de semiliberdade está prevista no artigo 120, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser aplicada desde o início pela 

autoridade judiciária, caso se afigure como medida adequada, ou como forma de 

transição para o meio aberto, nos casos em que o adolescente estava internado. 
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LIBERATI164 explica que: “Por semiliberdade, como regime e 

política de atendimento, entende-se aquela medida socioeducativa destinada a 

adolescentes infratores, que trabalham e estudam durante o dia e à noite 

recolhem-se a uma entidade especializada”. 

Assim, tal medida caracteriza-se pela privação parcial da 

liberdade do adolescente infrator, eis que, apesar da obrigação de recolher-se à 

entidade de atendimento no período noturno, lhe é permitida a prática de 

atividades externas independentemente de autorização judicial. 

Wilson Donizeti Liberati165 faz uma síntese do modo de 

execução da medida de semiliberdade: 

Geralmente a dinâmica dessa medida se constitui de dois 
momentos distintos: a) em execução de atividades externas 
na relação de trabalho e escola, durante o dia, mantendo 
uma ampla relação com os serviços e programas sociais e 
de formação; b) em acompanhamento com o orientador e/ou 
técnicos sociais durante o período noturno, quando o 
adolescente deverá recolher-se à entidade de atendimento. 
Nessa oportunidade os técnicos acompanharão o 
desenvolvimento do adolescente e informarão ao Juiz o 
progresso e as dificuldades durante a execução da medida. 

O parágrafo primeiro do artigo em cometo informa que é 

obrigatória a escolarização e a profissionalização do adolescente submetido a 

este regime, possibilitando, assim, o completo desenvolvimento da personalidade 

do menor. 

Quanto ao prazo de duração da medida em questão, o 

legislador não previu, apenas sugeriu a aplicação, no que couber, às disposições 
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relativas à internação (Art. 121, § 3°, ECA). Desta  feita, Roberto João Elias166 se 

posiciona do seguinte modo: 

[...] há de se atentar ao § 2° do art. 121, no que tange à 
reavaliação da medida de seis em seis meses. Parece-nos 
também que o período máximo não poderá exceder a três 
anos (art. 121, § 3°), e, atingido este limite, o m enor, se for o 
caso, poderá ser colocado em regime de liberdade assistida. 
Ademais, deverá ser liberado aos vinte e um anos de idade 
(§ 5° do art. 121). Em qualquer das hipóteses, a 
determinação será do Juiz as Infância e da Juventude, 
ouvido o Ministério Público. 

Analisando a efetividade da medida de semiliberdade, 

apesar do seu evidente caráter pedagógico, esta não vem sendo muito utilizada 

na prática, em razão da falta de estabelecimentos que se destinem a abrigar os 

adolescentes no período noturno e a realizar medidas pedagógicas no período 

diurno, como ela propõe. 

3.6 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

A internação é medida prevista no artigo 121, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, consistindo na total privação da liberdade do 

adolescente infrator, devendo ser respeitados os princípios mencionados no artigo 

227, inciso V, da Carta Magna: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Com relação ao instituto da internação, Emílio García 

Mendez167 expõe: 

O art. 121 (assim como todos os artigos contidos na seção 
VII, “Da internação”) compila, sem dúvida alguma, a doutrina 
mais avançada na matéria, abrangendo tanto a doutrina da 
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proteção integral das Nações Unidas quanto as idéias mais 
avançadas dos atuais estudos do controle social. Pela 
primeira vez no campo da legislação chamada até agora de 
“menores” renuncia-se a eufemismos e à hipocrisia, 
designando a internação como uma medida de privação da 
liberdade. O caráter breve e excepcional da medida surge, 
também, do reconhecimento dos provados efeitos negativos 
da privação da liberdade, principalmente no caso da pessoa 
humana em condição peculiar de desenvolvimento. 

Tratando acerca da natureza jurídica da medida de 

internação, Wilson Donizeti Liberati168 entende que: 

A privação da liberdade – embora seja a mais gravosa e de 
aplicação excepcional – é a medida que supõe a gravidade 
do ato ilícito praticado, e não pode ser considerada senão 
como uma retribuição ao Ato Infracional praticado pelo 
adolescente. 

Ao adolescente privado da liberdade poderá ser concedida 

autorização judicial para trabalhar e estudar fora do estabelecimento onde está 

recolhido; entretanto, conforme expõe José de Farias Tavares169, tal autorização 

somente será dada “se não oferecer perigo à segurança pública ou à sua própria 

incolumidade, segundo avaliação criteriosa da equipe interprofissional que 

assessora a Justiça da Infância e da Juventude”. 

Segundo entendimento de Antônio Carlos Gomes da 

Costa170: 

A permissão para que o adolescente, em regime de privação 
de liberdade realize atividades externas, salvo expressa 
determinação judicial em contrário, concretiza o princípio da 

                                            
168 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 114. 
 
169 TAVARES, José de Farias. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 125. 
 
170 COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 401. 
 



 91 

incompletude institucional do internato, único recurso capaz 
de contrabalancear a tendência à institucionalização total do 
educando. 

No que se refere ao prazo de duração da medida de 

internação, o parágrafo segundo, do artigo 121, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente informa que o prazo é indeterminado, apenas prevendo que durante 

o cumprimento da medida, a situação do adolescente deverá ser reavaliada, no 

máximo a cada seis meses, pelo Juiz da Infância e Juventude, o qual 

fundamentará na sua sentença as razões para a continuidade, soltura ou 

substituição por outra medida menos gravosa. 

Apesar de não ter previsto prazo mínimo de duração da 

medida, o parágrafo terceiro do artigo em análise prevê o prazo máximo de 

internação, qual seja, três anos, oportunidade em que o adolescente deverá ser 

liberado, devendo o Juiz analisar se a liberdade será plena ou limitada, neste 

último caso, o adolescente poderá passar para o regime de semiliberdade ou de 

liberdade assistida (§ 4°). Importante anotar que n o caso da internação prevista 

no artigo 122, inciso III, o prazo de duração da medida não excederá a três meses 

(Art. 122, § 1°).  

O Estatuto também previu, em seu artigo 122, § 5°, a 

liberação compulsória do adolescente em conflito com a lei, que será aos vinte e 

um anos de idade. Neste caso, José de Farias Tavares171 explica que a liberação 

ocorre qualquer que tenha sido o tempo de cumprimento da medida coercitiva. 

Antônio Carlos Gomes da Costa172, conclui: 

Ao adotar este conjunto de critérios na aplicação da medida 
de internação, o Estatuto busca claramente reduzir a sua 
incidência e, nos casos em que for inevitável a sua adoção, 
introduzir mecanismos que permitam a atenuação de suas 
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conseqüências, seja pela via da não institucionalização 
totalizante e, via de regra, totalitária, seja pela possibilidade, 
sempre aberta, de liberação do educando ou da sua 
inserção em programa baseado em medida restritiva de 
liberdade, dependendo de seu desempenho no processo 
sócio-educativo a que está, por decisão judicial, submetido. 

Os casos em que é possível a aplicação da medida de 

internação estão previstos no artigo 122, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Como explica Wilson Donizeti Liberati173 “o elenco das condições é 

taxativo e exaustivo, não havendo possibilidade de aplicação da medida fora das 

hipóteses apresentadas”. 

Roberto João Elias174, discorre acerca do rol das hipóteses 

de aplicação da medida socioeducativa de internação, fazendo, inclusive, um 

comparativo entre o Código de Menores, já revogado, e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente: 

Diferentemente do que ocorria no revogado Código de 
Menores, quando a medida de internação poderia ser 
aplicada no caso de cometimento de qualquer infração penal 
ou até por desvio de conduta, atualmente somente o será 
em caso de Ato Infracional cometido mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa, ou, então, por reiteração de 
outras infrações graves, podendo-se destacar, entre estas, 
os crimes contra o patrimônio, em que não há violência ou 
ameaça a pessoa, como são os casos de furto, apropriação 
indébita e estelionato. Pode, também, ser aplicada por 
descumprimento reiterado e injustificável de medida 
anteriormente imposta. 

O parágrafo segundo, do artigo 122, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, reforça o caráter excepcional da medida de internação, que só 

deve ser aplicada em casos extremos, quando não for possível a aplicação de 

qualquer outra medida prevista no artigo 112. 
                                            
173 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. p. 117. 
 
174 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 134/135. 
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Quanto à execução da medida de internação, o Estatuto 

prevê, no artigo 123, o local onde deverá ser cumprida. Neste artigo pode-se 

verificar que o legislador teve o cuidado de deixar claro que o estabelecimento 

destinado à internação de adolescentes infratores deve ser diferente daqueles 

que possuem função de abrigo. O local também deve ser próprio para 

adolescentes, devendo-se, ainda, adotar critérios de separação dos internos, 

como idade, compleição física e gravidade da infração. 

Sobre o local de cumprimento da medida de internação, 

João Batista da Costa Saraiva175 comenta: 

As medidas socioeducativas privativas de liberdade hão de 
ser cumpridas em estabelecimentos especiais, mantidos 
pelo Governo do Estado, assegurando aos jovens infratores 
os direitos elencados no art. 124 do ECA, aptos a realmente 
lhes oferecer um tratamento socioeducativo. O ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) não 
veda a possibilidade que esta ação estatal se opere 
mediante parcerias comunitárias, com órgãos 
governamentais ou não-governamentais. 

Roberto João Elias176 explica os critérios de separação dos 

adolescentes internos, conforme mencionado no parágrafo anterior: 

A separação por critério de idade e da compleição física é 
desejável, posto que pode evitar prevalência de uns sobre 
outros menores, com abusos de ordem sexual e outros que, 
infelizmente, podem suceder nesses estabelecimentos. No 
aspecto da gravidade da infração, pode haver a influência no 
tocante a uma “escolarização” para a prática de atos 
infracionais. 

Antônio Carlos Gomes da Costa177 anota que os três 

critérios adotados (idade, compleição física e gravidade da infração) são 

categorias objetivas, que não devem ser analisadas isoladamente. Assim, explica: 
                                            
175 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e Ato Infracional: garantias processuais e 
medidas socioeducativas. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 109.  
 
176 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 136. 
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Portanto, sob pena de cair em simplificações grosseiras e de 
conseqüências lesivas aos seus educandos, deve o 
educador introduzir, ao lado desses critérios, outras 
variáveis de elaboração mais fina que lhe permitam superar 
o tratamento estereotipado e vazio de sensibilidade e de 
compreensão das pessoas e dos acontecimentos, chamado 
com quem está a lidar em seu quotidiano. 

O parágrafo único, do artigo 123, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, traz a obrigatoriedade da realização de atividades pedagógicas 

durante o período de segregação do adolescente infrator. 

Essa obrigatoriedade ocorre em razão da natureza jurídica 

de todas as medidas socioeducativas, inclusive a de internação. Assim, seu 

caráter pedagógico e ressocializador não podem ser esquecidos. 

Nesse sentido, Roberto João Elias178: 

A obrigatoriedade das atividades pedagógicas tem a ver, de 
perto, com a natureza da medida, que, sendo corretiva, não 
pode ser confundida com pena. Em observância ao princípio 
da proteção integral é que será cumprida, tendo em vista a 
ressocialização do adolescente, que, quanto mais cedo, 
deverá retornar ao seu lar. 

O artigo 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

enumera os direitos do adolescente privado de liberdade, dentre outros, eis que o 

rol disposto neste artigo é apenas exemplificativo.  

Antônio Carlos Gomes da Costa179 divide estes direitos em 

três grupos, sendo o primeiro deles referente aos direitos do adolescente perante 
                                                                                                                                    
177 COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 405. 
 
178 ELIAS, Roberto João. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: (lei n. 8.069, de 13 
de julho de 1990). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 136. 
 
179 COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 407. 
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o sistema da Justiça da Infância e da Juventude (incisos I a IV). O segundo grupo 

traz os direitos do adolescente perante a direção, o pessoal técnico e o pessoal 

auxiliar do estabelecimento sócio-educativo em que esteja internado (incisos V, 

VII, IX a XII, XV e XVI). Por último, no terceiro grupo, estão os direitos do 

adolescente privado de liberdade em relação aos seus vínculos com sua família e 

com sua comunidade (incisos VI a VIII, XIII e XIV). 

Ainda, o parágrafo primeiro, do artigo 124, do mencionado 

Estatuto, veda a incomunicabilidade do adolescente infrator, esta é uma garantia 

constitucional conferida até mesmo ao preso maior penalmente imputável (art. 

136, § 3°, IV, CF). Já no parágrafo segundo, do art igo em análise, tem-se a 

possibilidade de restrição ao direito de visita, em caráter excepcional. 

Por fim, o artigo 125, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, trata acerca da responsabilidade que tem o Estado com relação à 

integridade física e mental dos adolescentes internados. Este é um dever 

inerentemente estatal, que não pode ser renunciado ou delegado, conforme 

explica Emílio García Mendez180. 

Antônio Carlos Gomes da Costa181 ensina que “[...] essa 

segurança deve estar atenta para os diversos níveis em que ocorrem danos à 

integridade física, psicológica e moral dos adolescentes privados de liberdade”. 

Segue expondo a opinião de que não basta que os estabelecimentos de 

internação possuam recursos físicos adequados de contenção e segurança; deve 

haver, também, a participação dos educadores e trabalhadores sociais na 

elaboração de uma política para esse vital setor do trabalho sócio-educativo que 

possuem.  

                                            
180 MENDEZ, Emílio García. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários 
jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Emílio 
Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 408. 
 
181 COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
comentários jurídicos e sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, 
Emílio Garcia Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 410. 
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Quanto a eficácia da medida de internação, importantes 

comentários tece Wilson Donizeti Liberati182: 

Ela terá eficácia, no entanto, se for um meio para tratar o 
adolescente, e nunca um fim em si mesma, adotando um 
critério rígido de triagem para permitir o tratamento tutelar 
somente daqueles que dele necessitam. Disso decorre que 
a internação deve ser cumprida em estabelecimento 
especializado, de preferência de pequeno porte e contar 
com pessoal altamente especializado nas áreas terapêutica 
e pedagógica e com conhecimentos de criminologia. 

Importante é jamais esquecer que a medida de internação é 

extrema, devendo ser utilizada como o último recurso do Estado para a 

ressocialização do adolescente em conflito com a lei, pois, conforme opinião do 

doutrinador acima mencionado, tal medida provoca no adolescente os 

sentimentos de insegurança, agressividade e frustração, acarreta exacerbado 

ônus financeiro para o estabelecimento e não responde às dimensões do 

problema. 

                                            
182 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – comentários. Rio de 
Janeiro: IBPS, 1991. p. 65. 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho teve como objetivo pesquisar, à luz da 

legislação, da doutrina e da jurisprudência nacionais, o direito aplicável aos 

adolescentes em conflito com a lei. 

Com o término do trabalho em tela, nota-se que o Direito da 

Infância e da Juventude passou por profundas modificações no período histórico 

estudado, qual seja, desde o início do século XIX até os dias atuais, que teve 

como marco a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90, o 

qual rompeu definitivamente com as doutrinas anteriores. 

Esta nova doutrina, da Proteção Integral, lançada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, trata a criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos e não mais como meros objetos, inclusive, enfatizando sua 

peculiar situação de pessoas em desenvolvimento. Ainda, diferencia crianças de 

adolescentes, principalmente quando autores de atos infracionais. Àquelas estão 

sujeitas apenas às Medidas de Proteção, enquanto estes podem receber, além 

das medidas protetivas, Medidas Socioeducativas. 

Ainda com relação às inovações trazidas pela nova lei, está 

a obrigatoriedade de um procedimento, seja judicial ou extrajudicial, a fim de se 

apurar o Ato Infracional; ademais, a Carta Magna também assegura este direito 

ao adolescente em conflito com a lei. 

Também, toma-se conhecimento das diversas posições 

doutrinárias e jurisprudenciais de alguns temas controvertidos acerca do Direito 

da Infância e Juventude. Estas divergências se dão em razão da pouca idade da 

legislação infanto-juvenil, que há pouco completou 16 anos, e que, ainda, rompeu 

com os velhos dogmas sustentados pelas doutrinas anteriores; este é o motivo da 

bibliografia sobre o tema ser escassa. 
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Ante o exposto, seguem abaixo os três problemas, 

inicialmente mencionados, bem como suas respectivas hipóteses, as quais 

restaram confirmadas. 

Primeiro problema: O direito infanto-juvenil brasileiro, com o 

passar do tempo, deixou de ver a criança e o adolescente como objetos da norma 

para vê-los como sujeitos de direitos? 

Primeira hipótese: Sim, antigamente tanto as crianças 

quanto os adolescente não tinham respaldo algum na lei, que não diferenciava 

menores abandonados de menores infratores. Atualmente todos os seus direitos 

e deveres estão previstos de forma clara na lei, em especial no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Segundo problema: O Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, permite a apl icação de medida proporcional 

à gravidade do ato ao adolescente em conflito com a lei? 

Segunda hipótese: De um modo geral, sim. Existem medidas 

de diferentes graduações; assim, é possível a aplicação da mais adequada ao 

caso concreto. De acordo com o artigo 112, parágrafo primeiro, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, ao se aplicar a medida ao adolescente, deverá ser 

considerada a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e, também, a 

gravidade da infração. 

Terceiro problema: As medidas socioeducativas quando 

aplicadas e adequadamente executadas se mostram eficazes na ressocialização 

do adolescente infrator? 

Terceira hipótese: Sim, desde que aplicadas corretamente, 

como previu o legislador quando da elaboração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Deve haver um acompanhamento rígido do adolescente e não 

apenas no que tange ao cumprimento da medida; afinal, trata-se de um ser em 

desenvolvimento físico e psíquico e é nesta fase que ocorre sua auto-afirmação 

como um cidadão atuante na sociedade.  
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