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RESUMO 
 

                       A presente dissertação trata da prática do ato infracional e 

das medidas socioeducativas dele decorrentes, segundo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei n. 8.069/90. Estabelece-se, inicialmente, um quadro 

comparativo entre os princípios constitucionais e aqueles contemplados no 

Estatuto, com o intuito de demonstrar a preservação neste dos princípios que 

regem a nossa Carta Magna, notadamente no que concerne aos direitos 

fundamentais da população infanto-juvenil. Num segundo momento, aborda-se a 

evolução histórica do direito infanto-juvenil, tanto constitucional quanto 

infraconstitucionalmente, passando para uma visão geral acerca do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Faz-se inserção na política de proteção integral, dando 

ênfase aos direitos fundamentais, quais sejam, o direito à vida e à saúde, à 

liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à 

educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito a profissionalização e a 

proteção no trabalho, com a responsabilidade do poder público, comunidade e da 

família pela implantação e implementação dessa política. Passo seguinte é feita 

abordagem acerca do conceito de ato infracional, segundo a legislação e a 

doutrina pátrias, bem assim a sua natureza jurídica. Discorre-se, também, sobre 

as etapas, pré-processuais e processuais necessárias à apuração do ato 

infracional e a conseqüente aplicação da medida socioeducativa mais adequada, 

bem assim as espécies e o caráter das medidas, com entendimentos doutrinários 

e jurisprudências. Culminando com a análise da responsabilidade do Estado e da 

sociedade quanto a criação e implementação dos programas socieducativos e os 

benefícios que advirão em face da possibilidade do efetivo cumprimento das 

medidas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, em razão do alto poder 

ressocializador e pedagógico que elas contêm. 
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ABSTRACT  
 

This dissertation deals with the criminal act and the socio-educational measures 

resulting from it, according to the Estatuto da Criança e do Adolescente (Statute of 

the Child and Adolescent), Law no. 8.069/90. Initially, it gives a comparative view 

of the constitutional principles and those covered by the Statute, in order to 

demonstate how the Statute preserves the principles which govern our 

Constitution, notably, in relation to the fundamental rights of the child-adolescent 

population.  Secondly, it outlines the historical evolution of child-adolescent law, 

both constitutionally and infraconstitutionally, giving a general overview of the 

Statute of the Child and Adolescent. It makes a foray into the policy of full 

protection, with emphasis on the fundamental rights, namely, the right to life and 

health, liberty, respect, dignity, family and community life, education, culture, sport 

and leisure, professional training, and protection at work, it being the responsibility 

of the public authorities, the community and the family to introduce and implement 

this policy.  Next, it addresses the concept of the criminal act, as defined in the 

legislation and legal doctrine of the country, as well as its legal nature.  It also 

discourses on the pre-procedural and procedural stages necessary to investigate 

the criminal act, and the consequent application of the most appropriate socio-

educational measures, as well as the type and nature of these measures, together 

with the doctrinal and jurisprudential background.  It culminates by analyzing the 

responsibility of the State and society, for the creation and implementation of 

socio-educational programs, and for the benefits that will result, due to the 

possibility of effective compliance with the measures applied to adolescents who 

break the law, given their high re-socializing and pedagogical power.    

 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 

                                    O presente trabalho tem como objeto o produto final da 

pesquisa jurídica, acadêmico-científica, denominada de Dissertação no Curso de 

Pós – Graduação strito sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do 

Itajaí (CPCJ/UNIVALI). Tem como tema, A Prática de Ato Infracional e as Medidas 

Sócioeducativas: Uma Leitura a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

dos Princípios Constitucionais. 
 

 O tema fica delimitado a abordar as medidas 

Socioeducativas aplicáveis aos adolescentes em conflito com a lei. 

 

                                   As razões da escolha do tema fundamentam-se no fato de 

que, com a edição da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o 

legislador, vendo no adolescente muito mais um ser em desenvolvimento e vítima 

do descaso do Estado e da sociedade, do que um delinqüente, explicitou, de 

forma inovadora, rompendo conceitos discriminantes, tratamento diferenciado 

àqueles autores de atos infracionais, dos já penalmente puníveis. 

 

                                   O enfoque significativo do presente trabalho concentra-se 

nos aspectos positivos, reeducadores e ressocializadores das medidas 

Socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

                                   A pesquisa tem sua validade conquanto demonstrará, 

teoricamente, que a ressocialização do adolescente em conflito com a lei 

depende, em grande parte, da efetiva aplicação das medidas, razão porque 

devem ser obrigatoriamente implantadas e implementadas pelos administradores 

públicos e pela sociedade. 

 

                                   Tem por objetivo geral demonstrar que a observância 

efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no que diz respeito 

ao art. 112, possibilitará ao adolescente infrator, por meio da sua valorização e da 

reconquista da auto-estima, a reeducação e o seu retorno à convivência social. 
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                                   Especificamente, tem por objetivo evidenciar que as 

medidas socioeducativas de advertência; reparação do dano; liberdade assistida; 

inserção em regime de semiliberdade; e internação em estabelecimento 

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

quando aplicadas nos moldes preconizados por esse diploma legal, possibilitam, 

sobremaneira, ao adolescente autor de ato infracional, sua reestrutura e 

integração à sua própria família e na comunidade. 

 

 Demonstrar a necessidade de criação dos programas 

destinados ao cumprimento das medidas aplicáveis aos adolescentes, com a 

participação da sociedade na execução e fiscalização dos mesmos. 

 

 Como estímulo a esta pesquisa, dentre outras indagações 

que surgiram no âmbito acadêmico e familiar do pesquisador, despontaram a 

seguir os três problemas com as respectivas hipóteses. 

 

 Primeiro problema: Podem as crianças e os adolescentes 

em conflito com a lei penal serem responsabilizados pelos atos praticados, 

segundo a legislação pátria? 

 

 Primeira hipótese: O adolescente em conflito com a lei pode 

ser responsabilizado pelos atos praticados, enquanto que a criança não, pois 

merecedora, apenas, de medidas de proteção. 

 

 Segundo problema: É possível a aplicação de medida 

socioeducativa pelo Ministério Público, na fase pré-processual? 

 

 Segunda hipótese: O Ministério Público poderá aplicar 

medida socioeducativa na fase pré-processual, com exceção daquelas restritivas 

à liberdade. 

 

 Terceiro problema: As medidas socioeducativas, quando 

aplicadas e adequadamente executadas se mostram eficazes na ressocialização 

dos adolescentes infratores? 
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 Terceira hipótese: A aplicação efetiva das medidas 

socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei, pelo seu caráter 

educativo, tem alto poder ressocializante. 

 

 Para cumprimento do objetivo proposto, o trabalho foi 

dividido em três capítulos. 

 

 O primeiro capítulo aborda os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente, os princípios constitucionais que os asseguram, o 

histórico do Estatuto bem como uma visão panorâmica da Lei n. 8.069/90 e a 

política de proteção nela consagrada. 

 

 O segundo capítulo ocupa-se, em síntese, das 

conceituações de Ato Infracional, de criança e de adolescente, bem como da 

legitimidade do Ministério Público, na fase pré-processual, de promover o 

arquivamento dos autos, conceder a remissão, ou representar o adolescente à 

autoridade judiciária, bem assim de todas as fases do devido processo legal. 

 

 O terceiro capítulo aborda, com ênfase, todas as medidas 

socioeducativas previstas no art. 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Seu conceito e a natureza jurídica, bem assim o efeito ressocializador de que 

estão revestidas e a responsabilidade do Município, do Estado membro e da 

sociedade para a implantação e implementação dos respectivos programas. 

 

 O método utilizado foi o indutivo, sendo que as técnicas de 

pesquisas a foram do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da 

pesquisa bibliográfica e do fichamento. 

 

                                     As categorias básicas serão destacadas no próprio texto, 

seguidas do seu conceito operacional.                                      
 

 

 



CAPÍTULO 1 
 

 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOSLESCENTE E OS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

    

             O Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o 

deverá ser toda a norma infraconstitucional, foi editado guardando sintonia com 

os princípios constitucionais, podendo-se, dentre eles, destacar: 

 

1.1. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O princípio da dignidade da pessoa humana, 

consubstanciado, primordialmente, no Título II, Capítulo I, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que trata dos Direitos e Garantias individuais, e 

que vem assim conceituado por Alexandre de Moraes1: 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral 
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 
traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo 
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 
excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos. 

 

 Preceitua o artigo 5º, Caput: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, [...]. 

 

                                                           
1 MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional . 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 128. 
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 O mesmo princípio faz-se presente também, no Capítulo II, 

que trata dos Direitos Sociais, enunciando o artigo 6º: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. 

 

 É perceptível também, no Título VIII, capítulo II, que trata da 

seguridade social, na Seção II, em seu artigo 196. De igual modo, no mesmo 

título e capítulo, Secção IV, artigo 203, e, ainda, no mesmo Título, Capítulo III, 

Secção I, artigo 208. 
 
 Por sua vez, no título VII, que trata da Família, Da Criança, 

Do Adolescente e do Idoso, temos, no artigo 227: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

 

 O princípio ora sob comento, como já dito anteriormente, 

restou preservado no Estatuto da Criança e do Adolescente, merecendo 

destaque, aqui, os seguintes artigos: 

 
Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 
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 
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 
 
(...) 

 

 Ao tratar dos Direitos Fundamentais, no Título II, Capítulo I, 

dispõe no artigo 7º: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência”. 

 

 Por sua vez, o artigo 11, preconiza: “É assegurado 

atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema único de 

Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde”. 

 

 Já, o Capítulo II, que trata do Direito à Liberdade, ao 

Respeito e à Dignidade, no artigo 15, prescreve: “A criança e o adolescente têm 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas Leis”. 

 

 E mais, o Capítulo IV artigo 53, trata do direito à Educação, 

à Cultura, ao Esporte e ao Lazer.  
 

 

1.1.2 PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
 

 Princípio do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla 

Defesa, consubstanciados, também, no Título II, Capítulo I, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, merecendo de Alexandre de Moraes2, a seguinte 

lição: 

 

                                                           
2 MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional . 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 362-363. 
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O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, 
atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de 
liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-
lhe paridade total de condições com o Estado-percecutor e 
plenitude de defesa (direito à defesa técnica, à publicidade do 
processo, à citação, à produção ampla de provas, de ser 
processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à 
decisão imutável, à revisão criminal). 
 
(...) 
 
O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o 
contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em 
processo judicial criminal e civil ou em procedimento 
administrativo, inclusive nos militares, e aos acusados em geral, 
conforme o texto constitucional expresso. 

 

 A propósito, estatui o art. 5º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil: 
(...) 
 
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; 
 
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
 
(...) 
 

 Este princípio constitucional, de igual forma, restou intacto 

no Estatuto  da Criança e do Adolescente, notadamente no Título III, Capítulos II e 

III, merecendo, neste particular, destaque, os seguintes artigos: 

 
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade 
senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente 
 
(...) 
 
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem 
o devido processo legal. 
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Art. 111. São assegurados ao adolescente, entre outras, as 
seguintes garantias: 
 
I – pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
mediante citação ou meio equivalente; 
 
II – igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com 
vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à 
sua defesa; 
 
III – defesa técnica por advogado; 
 
IV – assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na 
forma da lei; 
 
(...) 

 

 Estabeleceu-se o Quadro Comparativo entre os dispositivos 

constitucionais e aqueles contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

com o intuito de demonstrar a preservação neste dos princípios que regem a 

nossa Carta Magna, notadamente no que concerne aos direitos fundamentais da 

população infanto-juvenil, derivando daí a Política da Proteção Integral.                

       

1.2. HISTÓRICO DO ESTATUTO. 

 

 Aqui, trataremos, ligeiramente, da evolução histórica do 

direito da criança e do adolescente no Brasil. 

 

 A primeira inserção de uma norma sobre a intervenção do 

Estado na vida de crianças e adolescentes, data de 1693. Trata-se da Carta 

Régia, que obrigava o governador do Rio de Janeiro a se responsabilizar pelas 

crianças “enjeitadas” (abandonadas). 

 

 Quando da constituinte de 1823, foi apresentado um projeto 

que definia os direitos da escrava durante a gravidez e o primeiro ano de vida do 

filho. Determinava que após o terceiro mês de gestação, a gestante só poderia 
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trabalhar em serviços domésticos e que teria um mês de convalescença, bem 

como, até um ano após o nascimento do filho deveria trabalhar perto dele. 

 

  Considerado um marco no ordenamento jurídico brasileiro, o 

Código Criminal de 1830 aboliu medidas punitivas contidas nas Ordenações do 

Reino de Portugal, consideradas bárbaras. Nas legislações anteriores, crianças e 

jovens recebiam a punição em igual grau de severidade com que eram punidos os 

adultos. Restou nele estabelecido, pela primeira vez na legislação, o limite de 

responsabilidade penal, restando fixado a partir dos catorze anos de idade. Previa 

ele que os menores de idade não deveriam ser submetidos a penas criminais, 

mas recolhidos a “casas de Correção”.  

 

      Com o movimento abolicionista, por volta de 1850, questões 

relacionadas aos escravos passaram a ter maior relevo na legislação e, via de 

conseqüência, diziam elas também respeito às crianças e jovens de escravos. Em 

razão disso, surgiu o Aviso n. 190 do Ministério dos Negócios da Justiça do Rio 

de Janeiro, declarando que as disposições do Código Criminal são também 

aplicáveis aos escravos menores. 

 

 De se ressaltar, todavia, que a norma mais importante que 

se refere à criança, especificamente aos filhos de escravos, é a Lei n. 2.040, de 

28 de setembro de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, que declara de 

condição livre os filhos de mulher escrava que nasceram desde a data da lei. 

 

 O Decreto n. 847, de 11 de outubro de 1890, que constituiu 

o Código Penal da República, trouxe algumas modificações em relação ao Código 

Criminal de 1830, no que diz respeito à responsabilidade penal por infrações 

cometidas por menores de 18 anos, com destaque para a inimputabilidade aos 

menores de nove anos; determinação de recolhimento em estabelecimento 

disciplinar industrial, pelo tempo o livre arbítrio do juiz, para os maiores de nove e 

menores de catorze anos que tenha agido com discernimento; punidos por 

cumplicidade os maiores de catorze e menores de dezessete anos; e atenuante 

por menoridade entre dezessete e vinte anos. 
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 Ainda, no mesmo ano, foram editados os decretos nº. 439, 

que fixava as bases para a organização dos serviços de assistência à infância 

desvalida, e o nº 658, que estabeleceu o regulamento para o Asilo de Meninos 

Desvalidos. 

 

 Já, no ano seguinte, o Decreto nº. 1313 estipulou a idade 

mínima de doze anos para a atividade laborativa, com limitação da jornada. 

 

  A Lei n.4.242, de 05 de janeiro de 1921, que fixava as 

Despesas Gerais dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1921, 

disciplinou a organização do serviço de assistência e proteção à infância 

abandonada e delinqüente, e fixou em catorze anos a idade da inimputabilidade 

penal, eliminando o critério do discernimento na punição do infrator, ou seja, 

estabeleceu o critério objetivo, fundado apenas na idade do menor infrator. 

 

 Reafirmando a inimputabilidade penal até os catorze anos, 

em 1922, foi editado o Decreto 22.213, conhecido como Consolidação das Leis 

Penais. 

 

 Seguindo a mesma linha, qual seja, o avanço legislativo 

atinente aos direitos das crianças à época, adveio o Decreto 16.272, de 20 de 

dezembro de 1923, que, além de aprovar o Regulamento da Assistência e 

Proteção aos Menores Abandonados e Delinqüentes, e outras disposições, 

também criou o primeiro Juizado Privativo de menores do Brasil, com sede na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

 Um pouco mais adiante, com o Decreto 17.943-A, de 12 de 

outubro de 1927, institui-se no Brasil e na América Latina o primeiro código de 

menores, conhecido como Código Mello Mattos. Idealizado pelo jurista e primeiro 

juiz de menores brasileiro, José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, cujo 

trabalho foi a ele delegado pelo  então presidente da República Washington Luís. 

De se destacar, aqui, a forma incansável e laboriosa do nominado magistrado em 

romper a visão conservadora e autoritária acerca do exercício do pátrio poder – 

hoje, poder familiar - que, inspirada no direito romano, dava ao pai poderes 
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absolutos sobre o filho, propondo um poder-dever, com a possibilidade da 

intervenção do Estado para regular a relação entre pai e filho. Apresentou o 

projeto de lei em 1921, restando ele, concluído e aprovado, tão-somente, em 

1927. 

 

 O Código trouxe a responsabilidade oficial do Estado de 

assegurar proteção e assistência aos menores desassistidos; afastou a absurda 

aplicação do critério do discernimento na apreciação judicial da responsabilidade 

penal do menor em relação às infrações por ele cometidas, reproduzindo, neste 

particular, as disposições contidas na Lei Federal nº 4.242/21; e assegurou 

através do art. 1º, a efetiva elaboração de legislação específica em favor do 

menor.   

  

 Em 1964, pela Lei n. 4.513, foi criada a FUNABEM – 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - que implantou uma gestão 

centralizadora e vertical, estabelecendo a política nacional destinada à assistência 

aos menores em situação irregular, onde se incluíam aqueles em estado de 

necessidade, em razão da manifesta incapacidade dos pais para mantê-los, 

colocando-os na condição de objeto potencial de intervenção do sistema de 

justiça, os Juizados de Menores. 

 

 Importante observar, que a Funabem criou ramificações nos 

Estados, as chamadas Febens - Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor-, as 

quais, como resultado positivo de recuperação e reeducação do infante em 

conflito com a lei, nada trouxeram. Prova maior da assertiva se encontra no 

Estado de São Paulo, onde as Febens se caracterizam mais como depósitos de 

adolescentes do que num estabelecimento educacional. 

 

 A respeito, Tânia Da Silva Pereira3, em sua obra Direito da 

Criança e do Adolescente, alertava: 

 
Fugindo, porém, de suas propostas originais e diante de 
problemas sociais vinculados à infância, a Funabem passou a 

                                                           
3 PEREIRA, Tânia Da Silva, Direito da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro: Renovar, 1996.  p. 16 
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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 campo constitucional, foi a constituição de 1934, 

promulgada durante o primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas, a primeira 

a referir-se à criança e ao adolescente, à defesa e à proteção de seus direitos, 

proibindo todo tipo de trabalho aos menores de 14 anos, o trabalho noturno aos 

menores de 16 anos e o trabalho insalubre aos menores de 18 anos de idade, 

além de prever a existência obrigatória de serviços de amparo à maternidade e à 

infância. 

 

 No entanto foi a constituição de 1937, também outorgada 

pelo presidente Vargas, no período conhecido como Estado Novo, que trouxe 

dispositivos mais atuais em termos de proteção ao menor carente. A ele deveriam 

ser garantidas condições mínimas para o seu desenvolvimento, cabendo ao 

Estado provê-las.Mantinha a proibição em relação ao trabalho infantil e outorgava  

aos Estados e Municípios, como dever concorrente, a garantia de acesso ao 

ensino público e gratuito àqueles que não dispunham de condições financeiras 

para freqüentar o ensino particular. 

 

  No final de 1940, o Decreto-Lei n. 2.848, de 07 de 

dezembro, sancionou o novo Código Penal, que passou a vigorar no dia 1º de 

janeiro de 1942. O diploma, trouxe importante modificação no que diz respeito a 

responsabilidade penal, aumentando a idade da inimputabilidade para 18 anos, o 

que vigora até hoje. 

 

 A constituição de 1946 não trouxe modificações de conteúdo 

às leis anteriores no que concerne a criança e ao adolescente, inovando, apenas, 

ao impor ao Estado o dever de proteção e assistência à maternidade, à infância e 

à adolescência, estendendo a proibição do trabalho noturno aos menores de 18 

anos. 
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 A Carta constitucional de 1967, do mesmo modo, nenhuma 

inovação trouxe, limitando-se a repetir as anteriores. Contemplou, apenas, duas 

alterações: uma que instituía o ensino gratuito e obrigatório às crianças de 7 a 14 

anos, e outra que proibia o trabalho somente abaixo dos 12 anos de idade, o que 

representou um enorme retrocesso, corrigido, posteriormente, pela Lei Federal n. 

5.439, de 22 de maio de 1968, que restabeleceu a proibição do trabalho noturno 

aos menores de 18 anos e afastou, em definitivo, o critério do discernimento para 

fins de responsabilidade penal dos adolescentes.   

 

 No mesmo ano foi editada a Lei n. 5.258, em 10 de abril, que 

também dispôs sobre medidas aplicáveis aos menores de 18 anos pela prática de 

fatos definidos como infrações penais. 

 

 Em 1968, o Juiz Cavalcanti de Gusmão apresenta seu 

esboço para um novo Código de Menores, o qual não teve a receptividade dos 

ministros Alfredo Buzaid e Moreira Alves, por entenderem que uma lei não 

poderia ser uma norma de princípios, mas sim de aplicação e execução. O projeto 

era bastante inovador, trazendo novas formas de tratamento ao menor, mantendo 

aceso o espírito de proteção e assistência do Código de 1927. 

 

 Em 1969, através do Decreto-Lei n. 1.004, de 21 de outubro, 

foi editado o novo Código Penal que, embora não tendo entrado em vigor, 

contemplava, novamente, o critério do discernimento para a imputação da 

responsabilidade penal aos adolescentes a partir dos 16 anos de idade. No 

mesmo ano e dia, pelo Decreto-Lei n. 1.001, restou editado o Código Penal 

Militar, ainda em vigor, o qual contempla o critério do discernimento para a faixa 

etária entre 16 e 18 anos de idade, estabelecendo um inadmissível conflito entre a 

lei penal e a lei castrense. De se observar, ainda, que nenhuma das leis 

menoristas editadas posteriormente, revogou, expressamente, o dispositivo do 

Código Penal Militar que trata do critério do discernimento para a imputação da 

responsabilidade penal do menor infrator. 

 

 Em 1979, surgiu, através da Lei n. 6.697, de 10 de outubro, 

o Código de Menores, sendo que sua ideologia inspiradora foi a Doutrina da 
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Situação Irregular, iniciada a partir da Lei n. 4.513/64. Importante observar que, 

da análise do seu artigo 2º, conclui-se que era visto como em situação irregular, 

tanto o adolescente infrator, quanto àqueles, abandonados pela família, vítimas 

de maus-tratos, em perigo moral, privado de representação ou assistência legal e 

de conduta social inadequada. 

 

 Esta doutrina pode ser sucintamente definida como sendo 

aquela em que os menores passam a ser objeto da norma quando se 

encontrarem em estado de patologia social, e alcançava praticamente 2/3 da 

população infanto-juvenil. 

 

 Saudado por muitos, o Código de Menores, em verdade, em 

face do seu caráter tutelar, trouxe a criminalização da pobreza, posto que tinha 

por destinatários apenas as crianças e os jovens considerados em situação 

irregular, onde se incluíam, como já visto, aqueles menores em estado de 

necessidade em razão da manifesta incapacidade material dos pais em mantê-

los. Assim, para fins de sindicância e internação, os Juizados de Menores não 

distinguiam aqueles abandonados materialmente dos que foram autores de 

infrações penais. Todos tinham o mesmo destino. 

 

 A propósito, salienta João Batista Costa Saraiva4: 

 
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 adolescentes “menores”, que não eram 
autores de fatos definidos como crime na legislação penal 
brasileira. Estava consagrado um sistema de controle da pobreza, 
que Emílio Garcia Mendes define como sociopenal, na medida em 
que se aplicavam sanções de privação de liberdade a situações 
não tipificadas como delito, subtraindo-se garantias processuais. 
Prendiam a vítima [...]. 

 

                                                           
4 SARAIVA, João Batista Costa Adolescente em Conflito com a Lei. Da indiferença à proteção integral - 
uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.  p. 47 
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 Como se vê, o infante era visto como objeto da norma, e não 

como sujeito de direito. Por isso, o notório fracasso dessa política. 

 

 Com o advento da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, conseqüência da Constituição da 

República Federativa do Brasil que, em seu artigo 227, caput, vinculou a 

legislação ordinária à concepção da proteção integral, rompendo de forma 

definitiva, com a doutrina da situação irregular. A norma agora vigente resulta de 

um amplo debate nacional, com a participação de toda a sociedade civil, 

representada pelas entidades não governamentais, e vem ao encontro da 

normativa internacional, materializada em tratados e convenções. 

 

 A nova norma, como se verá adiante, não objetiva a punição 

daqueles infantes em conflito com a lei penal, mas objetiva, através das medidas 

socioeducativas, a sua reeducação e conseqüente ressocialização. 

 
1.2.1. VISÃO PANORÂMICA DO ESTATUTO 

 

 Com a edição da Lei n. 8.069/90, o Direito brasileiro 

conheceu um novo paradigma em relação à população infanto-juvenil: criança e 

adolescente são titulares de Direitos Fundamentais como os adultos. 

 

 Com sua entrada em vigor e com a ratificação da 

Convenção Internacional sobre Direitos da Criança da ONU (1989), através do 

Decreto n. 99.710/90, confirmado pelo Congresso Nacional, conforme Decreto 

Legislativo n. 28, de 14/09/90, o direito de ser criança e adolescente deixou de 

representar discurso teórico, político e demagógico e, concretamente, tornou-se 

uma realidade jurídica no país. 

 

 O novo Direito infanto-juvenil, diferentemente das 

legislações anteriores, que tratavam da matéria, notadamente o Código de 

Menores, como já dito, vê a criança e o adolescente como sujeitos de direito. 

Assim sendo, todos os direitos fundamentais lhes são assegurados, tais como 

direito à vida e à saúde, à dignidade e à liberdade, à convivência familiar e 
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comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Direito à prevenção de 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, 

assegurado através de medidas de proteção; o livre acesso à Justiça, 

denominada, agora, de Justiça da Infância e Juventude, com prioridade absoluta 

no atendimento. 

 

 Ainda, quando da violação da norma penal pela criança ou 

adolescente, aquela merecerá apenas medida protetiva, enquanto a este é 

assegurado o devido processo legal, com direito ao contraditório, acompanhado 

de advogado, presente em todas as fases do procedimento de apuração de ato 

infracional. 

 

 Nessa linha, bem leciona João Batista Costa Saraiva5: 

 
O princípio da Prioridade Absoluta, erigido como preceito fundante 
da ordem jurídica, estabelece a primazia deste direito no artigo 
227 da Constituição Federal. Tal princípio está reafirmado no art. 
4º do ECA. Neste dispositivo estão lançados os fundamentos do 
chamado Sistema Primário de Garantias, estabelecendo as 
diretrizes para uma Política Pública que priorize crianças e 
adolescentes, reconhecidos em sua peculiar condição de pessoa 
em desenvolvimento. 
 

 O Estatuto manteve a inimputabilidade penal até os 18 anos, 

sujeitando à aplicação de medidas socioeducativas apenas ao adolescente, 

entendido este como a pessoa entre doze e dezoito anos de idade, conforme 

define seu artigo 2º. Quanto à criança, também definida no mesmo dispositivo 
como a pessoa até doze de idade incompletos, ela, em sendo autora de ato 

infracional, estará sujeita apenas à medida de proteção.  

 

 Importante, observar, aqui, que as medidas socioeducativas 

eventualmente aplicadas ao adolescente em conflito com a lei, não têm cunho 

punitivo, destinam-se elas, apenas, à reeducação e ressocialização. 

 

                                                           
5 SARAIVA, João Batista Costa  Adolescente em Conflito com a Lei. Da indiferença à proteção integral - 
uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 53. 
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 A Lei 8.069/90 divide a responsabilidade quanto ao 

atendimento à população infanto-juvenil, entre a União, Estados, Municípios, 

família e a coletividade, disciplinando as relações jurídicas, tendo de um lado 

Crianças e Adolescentes e, de outro, Família, Sociedade e Estado. 

 

1.2.2 POLÍTICA DE PROTEÇÃO NO ESTATUTO 
 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, 

revolucionou o Direito Infanto-juvenil, inovando e adotando a doutrina da proteção 

integral, cuja visão vem baseada nos direitos fundamentais assegurados pela 

Constituição da República Federativa do Brasil às crianças e aos adolescentes 

que, pela condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, necessitam de 

proteção diferenciada. 

 

 Importante observar, também, que essa nova teoria, que se 

contrapõe àquela do Código de Menores revogado, Lei n. 6.697/79, tem seu 

alicerce jurídico e social na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 

adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 

1989, cujo texto, como já dito anteriormente, restou totalmente adotado pelo 

Brasil, através do Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. 

 

 O artigo primeiro do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em seu caput, preconiza: “Esta Lei dispões sobre a proteção integral à criança e 

ao adolescente”. 

 

 Esse dispositivo dá bem a idéia de que o objetivo do 

legislador, em encampando o princípio constitucional da Proteção Integral é a de 

dar proteção especial àquele segmento considerado pessoal e socialmente mais 

sensível. 

 

 Em verdade, na interpretação do texto legal, o que se deve 

observar é a proteção dos interesses da criança e do adolescente, que deverão 

sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, levando 

em conta a destinação social da lei e o respeito à condição peculiar da criança e 
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do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Aliás,  é essa a interpretação 

a ser dada ao art. 6º do ECA, que preconiza: “Na interpretação desta Lei levar-se-

ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento”. 

 

1.3. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 Os direitos fundamentais de qualquer pessoa humana estão 

assegurados no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, cujo 

dispositivo constitucional, no que se refere à criança e ao adolescente, vem 

repisado no art. 3º do ECA, ao assim dispor:  

 
Art. 3 A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades, a fim de lhes facultar 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 

 

 Como se observa, os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente são os mesmos direitos de qualquer pessoa humana, tais como o 

direito à vida e a saúde, à educação, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à 

convivência familiar e comunitária, à cultura, ao lazer e ao esporte, à 

profissionalização e à proteção no trabalho. 

 

 Ainda, segundo este mesmo dispositivo, a garantia e a 

proteção desses direitos deverão ser exercidas, assegurando aos seus 

destinatários, quer por Lei ou por qualquer outro meio, todas as facilidades para o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com liberdade e 

dignidade. 

 

 Por sua vez, o artigo 4º do mesmo diploma legal, preconiza: 
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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 juventude. 

 

 Este artigo praticamente transcreve o artigo 227 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, o qual determina que, por 

primeiro a família e, supletivamente, o Estado e a sociedade, têm o dever de 

assegurar, por todos os meios, de todas as formas e com absoluta prioridade, 

todos os direitos inerentes à formação da pessoa humana. 

 

 Conforme leciona Liberati6: 

 
Por absoluta prioridade, devemos entender que a criança e o 
adolescente deverão estar em primeiro lugar na escala de 
preocupação dos governantes; devemos entender que, primeiro, 
devem ser atendidas todas as necessidades das crianças e dos 
adolescentes. 
Por absoluta prioridade, entende-se que, na área administrativa, 
enquanto não existem creches, escolas, postos de saúde, 
atendimento preventivo e emergencial às gestantes, dignas 
moradias e trabalho, não se deveria asfaltar ruas, construir 
praças, sambódromos, monumentos artísticos ect., porque a vida, 
a saúde, o lar, a prevenção de doenças são mais importantes que 
as obras de concreto que ficam para demonstrar o poder do 
governante. 

 

                                                           
6 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente/Comentários. Rio de Janeiro: IBPS, 
1991. p. 30. 
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 Os recursos públicos devem ter sua destinação privilegiada 

às áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, conforme vem 

assegurado na letra “d”, do artigo em comento e nos 59, 87,88 e 261, parágrafo 

único do Estatuto da Infância e Juventude. 

 

 A respeito do assunto, Nogueira7, assevera: 

 
Entre as garantias de prioridade cumpre salientar a destinação 
privilegiada de recursos públicos às áreas relacionadas com a 
proteção à infância e a juventude (art. 4º, d), atualmente tão 
escassos e insistentemente reclamados, pois só com o 
atendimento efetivo poderemos realmente encaminhar os 
menores para um futuro melhor, contribuindo, assim, para a 
diminuição da criminalidade. 

Não há dúvida que o grande problema consiste na reestruturação 
e auxílio à própria família, que é o fundamento primeiro da 
formação humana. A situação de desajuste e de pobreza da 
família gera a condição do menor carente e abandonado.  

 
 Os tribunais pátrios têm, reiteradamente e com acerto, 

firmado entendimento reconhecendo que o interesse da criança e do adolescente 

deve prevalecer sobre qualquer outro interesse, quando seu destino estiver em 

discussão (RT 420/139, 423/115, 430/84). 

 

1.3.1 DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
 

 Sem dúvida, dentre os direitos fundamentais protegidos e 

assegurados pela Lei, os direito à vida e à saúde se mostram mais evidentes, 

destacando-se pela importância que têm. 

 

 Assim reza o artigo 7º do ECA: “A criança e o adolescente 
têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condições dignas de existência”. 

                                                           
7 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado 4. ed. ver., aum. E atual. São 
Paulo: Saraiva, 1998. p. 149. 
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 Esse dispositivo garante às crianças e aos adolescentes, 

nascimento e desenvolvimento sadios, além de uma política social que garanta 

essa proteção. 

 

 Ainda, os artigos 8º e 9º, tratam dos direitos assegurados à 

gestante, como atendimento pré e perinatal, atendimento pelo mesmo médico que 

a acompanhou na fase pré-natal, apoio alimentar se necessitar e condições 

adequadas ao aleitamento materno. 

 

 A respeito afirma Nogueira8: na obra citada: 

 
O Capítulo referente à vida e à saúde prevê atendimento pré, peri 
e pós-natal, preferencialmente pelo mesmo médico, através do 
sistema único de Saúde (SUDS), quando sabemos que o 
atendimento médico por esse sistema é precário, insuficiente e 
falho, já que a sua clientela sempre está insatisfeita pela falta de 
recursos e de profissionais. 
 

 Razão assiste ao nobre autor. À evidência, as políticas 

públicas, chamadas básicas, dentre as quais se destacam a segurança, a 

educação e a saúde, de há muito não vêm merecendo dos nossos governantes a 

necessária atenção, em que pese fazerem, sempre, parte da plataforma de 

governo dos então candidatos. 

 

 A assistência médica em nosso país, sob a responsabilidade 

do poder público, se mostra falida. O atendimento é de péssima qualidade, 

decorrente da falta de acomodações, equipamentos, profissionais da área, 

remuneração digna, o que motiva a seqüência de greves do setor. Velhos, 

crianças e adolescentes, enfim, seres humanos doentes a espera de atendimento 

em filas intermináveis, muitas das vezes acomodadas em corredores, em 

condições sub-humanas, vindo, não raro, a óbito. 

 

                                                           
8 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado 4. ed. ver., aum. E atual. São 
Paulo: Saraiva, 1998. p. 23. 
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 A solução, ou ao menos a atenuação do problema não está 

na falta de legislação, pois esta o país tem, o que falta, em verdade, é vontade 

política, é sair da teoria para a prática. 

 

 Ainda, quanto ao direito à vida e a saúde, por parte das 

crianças e adolescentes, temos as obrigações dos hospitais, previstas no artigo 

10º do Estatuto em comento, quais sejam, manter registro das atividades 

desenvolvidas, através de prontuários individuais, por dezoito anos; identificar o 

recém-nascido mediante impressão plantal e digital, e digital da mãe, sem 

prejuízo de outras formas; proceder a exames no recém-nascido e orientar os 

pais; fornecer declaração de nascimento, onde constem dados do parto e do 

desenvolvimento do neonato; e manter alojamento comum permitindo ao neonato 

permanecer com a mãe. 

 

 Aqui, cabe observar, como é sabido de todos, que esse 

dispositivo vem sendo cumprido por poucos estabelecimentos, com maior 

observância nas regiões mais desenvolvidas do país. Aliás, em várias seu 

cumprimento é materialmente impossível, ante a ausência, inclusive, de hospitais 

e profissionais, para tanto. 

 

Por sua vez, os artigos 11º e 14º, impõem ao Poder Público 

o atendimento médico ao menor pelo SUS; tratamento especializado se 

necessário, medicamentos, próteses e outros recursos; vacinação obrigatória das 

crianças; e promoção de programas de assistência médica. 

 

 Também, aqui, o Poder Público se mostra, muitas das 

vezes, omisso e não raras vezes se nega a cumprir com o seu dever, 

notadamente no que diz respeito ao fornecimento de medicamento e tratamento 

especializado, motivando a ação do Ministério Público, através da Ação Civil 

Pública, a compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer.  

 

Para finalizar, temos ainda o preceito contido no artigo 13º, 

que obriga, a todos, em havendo suspeita de maus-tratos à criança e ou ao 



 23

adolescente, comunicar o fato ao Conselho Tutelar da localidade, e, na falta 

deste, à autoridade judiciária, ao curador ou à autoridade policial. 

 

1.3.2 DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE 
 

 Preceitua o artigo 15º: “A criança e o adolescente têm direito 

à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos 

na Constituição e nas leis”. 

 

 Em complementação, o artigo 16 diz no consiste o direito à 

liberdade, nos seguintes termos: 

 
Art. 16 - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I - Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II – opinião e expressão; 
III – crença e culto religioso; 
IV – brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V – participar da vida familiar e comunitária, sem descriminação; 
VI – participar da vida política na forma da lei; e 
VII – buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 

 Como se vê, constituem também direitos fundamentais da 

criança e do adolescente a liberdade, bem como o respeito e a dignidade, que lhe 

são devidos como pessoas humanas em desenvolvimento. Essas garantias já 

vinham constitucionalmente previstas, o que representou avanço significativo em 

nosso ordenamento jurídico. Esses direitos são valores intrínsecos que 

asseguram as condições que determinam o desenvolvimento da personalidade 

infanto-juvenil. 

 

 A liberdade compreende o direito de ir, vir e estar nos 

logradouros públicos e espaços comunitários, ou seja, a criança e o adolescente, 

assim como os adultos, têm o direito de andar pelas vias públicas, bem como o de 

usar e gozar dos espaços destinados à recreação comunitária; de se expressar e 

opinar livremente, sem coação; o de crença e culto religiosos. Aliás, quase todos 
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os autores são concordes em afirmar que a crença num ser superior e a 

religiosidade, são determinantes na boa formação das pessoas, e têm servido de 

grande auxílio na recuperação/reeducação de criminosos e enfermos. A presença 

da religião na vida da criança e do adolescente, seres em formação por 

excelência, com certeza inibirá que trilhem o caminho da criminalidade. A religião 

deveria retornar como disciplina obrigatória no ensino fundamental 

 

 O direito à liberdade compreende também o de brincar, 

divertir-se e praticar esportes. A prática destes pelas crianças e adolescentes, os 

afastaria, sem dúvida, das “drogas”, um dos grandes males da atualidade, que 

vem destruindo a nossa juventude, sua família e corroendo a própria sociedade. 

Os governos e mesmo a iniciativa privada deveriam ter uma preocupação maior 

com esta questão, com incentivos e a garantia de acesso à prática esportiva. 

 

 A participação da vida familiar e comunitária, não são menos 

importantes. É necessário que se garanta à criança e ao adolescente participar da 

vida em família, das discussões e decisões que nela ocorrem, devendo o mesmo 

ocorrer em relação à comunidade onde residam, o que acarretará a sociabilidade 

e o conseqüente respeito para com seu semelhante. 

 

 Fundamental também que se lhes assegure a participação 

na vida política, aqui mais voltado para o adolescente que já conta com 16 anos, 

em razão do contido no artigo 14, 1º, II, letra “C”, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, o que certamente possibilitará a formação de um senso 

crítico acerca da vida política nacional. 

 

 Tânia da Silva Pereira9, com acerto, assim leciona: 

 
Em qualquer projeto pedagógico é prioritário estimular a criança e 
o jovem a aprender a “optar”, conscientizando-o de que, em 
qualquer processo de “escolha”, estará sempre presente uma 
renúncia. Deste modo, possibilitando-lhes tomar decisões, 

                                                           
9 PEREIRA, Tânia da Silva  Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1996. p. 75 
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favorecemos o desenvolvimento de sua autonomia mora, social, 
afetiva e intelectual.  
 
 

 O artigo 17, assim preconiza: “O direito ao respeito consiste 

na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 

dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. 

  

 Assim, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, posto que a proteção à integridade física da criança e do 

adolescente “deve objetivar a garantia de todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, além do já tradicional direito à 

integridade física, que tem como conteúdo o direito subjetivo de preservar ou ser 

preservada sua incolumidade física10”. 

 

 Por sua vez, o direito à integridade psíquica da criança e do 

adolescente, consiste em vigiar para que esses seres em desenvolvimento, com a 

personalidade em formação alcancem a fase adulta acompanhada de um 

amadurecimento natural, sem distorções.  

 

 Nesta Senda entende Mattia11, que assim assevera: 

 
O desrespeito à integridade psíquica gera danos da maior 
seriedade, que acompanharão o desenvolvimento psíquico da 
criança e do adolescente, que poderão jamais deixar de perturbar 
a vida emocional ou que exigirão tratamentos especializados a 
que poucas criaturas terão acesso em face dos custos e da falta 
generalizada de cumprimento de seus deveres pelos órgãos 
públicos, inclusive previdenciários. 

 

 Ainda, segundo o dispositivo em análise, a criança e o 

adolescente, como qualquer cidadão, têm direito à integridade moral, o que 

                                                           
10 MATTIA, Fábio Maria de. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado/Cometários Jurídicos e 
Sociais, 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores,  2002.  p. 73. 
11 MATTIA, Fábio Maria de. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado/Cometários Jurídicos e 
Sociais, 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores,  2002.  p. 75. 
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significa respeito ao mundo ético criado nos menores com base nos valores 

morais aceitos por toda a sociedade e necessários a uma convivência comunitária 

harmônica. Conforme afirma José Afonso da Silva, apud Tânia da Silva12: 

 
A vida humana não é apenas o conjunto de elementos materiais. 
Integram-na, outrossim, valores imateriais como morais. A moral 
individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a 
reputação que integram a vida humana como dimensão imaterial. 
Ela e seus componentes são atributos sem os quais a pessoa fica 
reduzida a uma condição animal de pequena significação. Daí por 
que o respeito à integridade moral do indivíduo assume feição de 
direito fundamental. 
 

 O Direito ao respeito consiste ainda na preservação da 

imagem da criança e do adolescente. Em verdade, o Estatuto não deixa claro o 

que vem a ser, efetivamente, essa preservação de imagem. Todavia, da leitura do 

mencionado diploma legal, notadamente seu artigo 247, se observa, que o 

objetivo do legislador o é de preservar a população infanto-juvenil na comunidade 

onde vive à exposição pública, sem a autorização legal, quando a ela é imputada 

a prática de eventual ato infracional, protegendo-a de eventual discriminação. 

 

 O Direito ao respeito se refere também à preservação da 

identidade pessoal da criança e do adolescente. Aqui, a nosso ver, duas questões 

se apresentam: A primeira se confunde de certa forma com àquela analisada 

anteriormente, qual seja, o direito à preservação da imagem, posto que é vedada 

a divulgação da identidade de criança ou adolescente a quem se atribua ato 

infracional, conforme determina o artigo 143, do ECA. A segunda se refere ao 

direito personalíssimo ao nome, que os individualiza, assim como o é para 

qualquer pessoa. 

 

 A propósito, Adriano de Cupis13, assim leciona: 

 

                                                           
12 SILVA, José Afonso Pereira da. apud Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 1996. p.89. 
13 CUPUIS, Adriano de in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: coord. Munir Cury – Antônio 
Fernando do Amaral e Silva – Emílio Garcia Mendes. 4. ed. São Paulo: Mallheiros, 2002. p. 110. 
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O indivíduo, como unidade da vida social e jurídica, tem 
necessidade de afirmar a própria individualidade, distinguindo-se 
dos outros indivíduos, e, por conseqüência, ser conhecido por 
quem é na realidade. O bem que satisfaz esta necessidade é o da 
identidade, o qual consiste, precisamente, no distinguir-se das 
outras pessoas nas relações sociais...pois o homem atribui grande 
valor não somente ao afirmar-se como pessoa, mas como certa 
pessoa, evitando a confusão com os outros. Entre os meios 
através dos quais pode realizar-se o referido bem tem um lugar 
proeminente o nome, sinal verbal que identifica imediatamente e 
com clareza a pessoa a quem se refere. 

 

 O Direito ao respeito consiste ainda na preservação da 

autonomia, dos espaços e objetos pessoais, dos valores, idéias e crenças das 

crianças e dos adolescentes. 

 

1.3.3 DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 
 

 Reza o artigo 19: “Toda a criança ou adolescente tem direito 

a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 

presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”. 

 

 Além dos direitos fundamentais anteriormente vistos, tem 

também a criança e o adolescente aquele da convivência familiar e comunitária. A 

família é o lugar normal e natural de se efetuar a educação, de se aprender o uso 

adequado da liberdade, e onde há a iniciação gradativa no mundo do trabalho. É 

onde o ser humano em desenvolvimento se sente protegido e de onde ele é 

lançado para a sociedade e para o mundo14.  

 

 Em verdade, a família é o primeiro grupo social de 

convivência da criança, por isso conhecida como a célula mãe da sociedade. É ali 

que ela recebe os primeiros ensinamentos, bem como a educação e proteção 

necessárias a um desenvolvimento sadio, físico e intelectual. 

                                                           
14 in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado – Comentários jurídicos e sociais, 4. ed. 
Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio Garcia Mendez. 2002. São 
Paulo:.Malheiros, 2002. p. 113. 
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 Por isso, segundo Nogueira15:  

 
O ideal para o menor é ser criado no seio de sua família natural, 
ainda que a família seja pobre, carente de recursos materiais. Só 
em casos excepcionais, mormente de abandono, é que o menor 
deve ser colocado em família substituta, assegurando-lhe, no 
entanto, um ambiente sadio, ainda que modesto. 

 

 A propósito, o artigo 23 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente afirma que a falta de recursos materiais não constitui motivo 

suficiente para a perda e a suspensão do então pátrio poder, hoje poder de 

família, segundo o Novo Código Civil, pois cabe ao Estado, em casos de carência 

material, incluir a respectiva família em programas oficiais de auxílio. 

 

 A professora Paula Inez Cunha Gomide16 assevera: 

 
Toda a orientação do Estatuto vem no sentido do apoio às famílias 
carentes e marginalizadas, priorizando a prevenção da 
marginalidade e promovendo condições apropriadas ao 
desenvolvimento do ser humano. A criação e fortalecimento dos 
programas de atendimento em meio aberto requerem uma 
formulação das práticas até agora utilizadas pelas equipes 
técnicas responsáveis pela aplicação da política de atendimento 
da criança e do adolescente. O desenvolvimento de programas 
alternativos à institucionalização é urgente e fundamental, pois a s 
autoridades constituídas somente poderão colocar em prática as 
determinações do Estatuto se esses programas existirem. É 
preciso que fique claro, no entanto, que a responsabilidade da 
criação destes novos mecanismos de atendimento não deve ser 
colocada sobre os ombros dos técnicos, pois este novo rumo 
depende, principalmente, da determinação política dos 
responsáveis pela alocação dos recursos necessários para a 
execução deste correto plano de ação. 

 
 Importante salientar, também, que a participação da 

sociedade civil através das suas entidades representativas, e mesmo diretamente, 

em muito poderão contribuir na implantação e implementação das políticas 

públicas destinadas à proteção da população infanto-juvenil. Mesmo quanto à 

arrecadação e destinação dos recursos públicos. 

                                                           
15 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. p. 35 
16 GOMIDE, Paula Inez Cunha, apud NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 95. 
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 O artigo 25, do ECA, define a família natural como a 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, e é ali 

que a convivência da criança e do adolescente deverá se dar preferencialmente e 

só excepcionalmente em família substituta, sob a forma de guarda, tutela ou 

adoção.  

 

1.3.4 DO DIREITO A EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE A AO LAZER. 

 

                                   Segundo preconizam os artigos 53 e 54 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, tem, a população infanto-juvenil, o direito à educação, 

visando seu pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, cabendo ao Estado assegurar o ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito. 

 

 A educação, sem dúvida, é mais um dos direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, que deverá ser assegurado pelo 

Poder Público, a quem também compete fornecer as condições necessárias à sua 

efetivação. Aliás, esse direito e a obrigação de assegurá-lo pelo Poder Público já 

vem previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, conforme se 

observa da leitura dos artigos 205 e 208. 

 

 A respeito do assunto, assim assevera Roberto João Elias17: 

 
A educação é, sem dúvida um aspecto relevante, no sentido de 
propiciar à criança e ao adolescente o pleno desenvolvimento de 
sua personalidade. Algo que realmente preocupa é a evasão das 
salas de aula, sendo certo que uma grande parcela da população 
em idade escolar não chega a concluir sequer o primeiro grau. É 
claro que este direito está vinculado a muitos outros, não 
bastando que haja vagas nas escolas, mas, também, que as 
famílias mais carentes tenham condições de mandar seus filhos a 
elas.  

 

                                                           
17 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n. 8.069, de 13 de julho 
de 1990. – São Paulo: Saraiva, 1994. p. 51. 
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 Embora de forma supletiva, assegurar as crianças e 

adolescentes o direito à educação, é também um dever da família e da sociedade. 

No entanto, aqui se sobreleva o dever do Estado, que, infelizmente sempre se 

mostrou e continua se mostrando, ineficaz e incompetente na implantação e 

implementação de uma política pública capaz de assegurar às crianças e aos 

adolescentes o acesso à educação, e muito menos a um ensino de qualidade. 

Prova disso são as cotas obrigatórias para ingresso nas universidades. 

 

1.3.5 DIREITO A PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO 
 

 O artigo 60, do ECA, com a nova redação que lhe foi dada 

pela Emenda Constitucional 20, assim prescreve: “Proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito, de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos”. 

 

 Por sua vez, o artigo 61: “A proteção ao trabalho dos 

adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta 

lei”. 

 

 Já, o artigo 62, assim disciplina: “Considera-se 

aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo diretrizes e 

bases da legislação de educação em vigor”. 

 

 O texto Constitucional, previsto no artigo 7º, XXXIII, redação 

que tem origem na Emenda Constitucional n. 20, que deu novo teor ao artigo 60, 

do ECA, conforme acima consignado, traz três faixas etárias onde o trabalho do 

adolescente pode desenvolver-se: a) a partir dos quatorze anos como aprendiz; b) 

16 anos de idade para o trabalho realizado fora do processo de aprendizagem; e 

c) a partir dos 18 anos para qualquer trabalho, mesmo insalubre e perigoso. 

 

 No país, conforme tem noticiado a imprensa de forma geral, 

o trabalho infantil, que é aquele realizado abaixo da idade mínima básica, hoje de 

16 anos, tem sido muito explorado por empresas e, principalmente, em atividades 
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agrícolas, carvoeiras etc., no mais das vezes em regiões longínquas dos grandes 

centros, distante da fiscalização da autoridade competente. 

 

 Como se observa, o trabalho, com vínculo empregatício só é 

permitido a partir dos 16 anos de idade, desde que não insalubre, perigoso e 

compatível com o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social do adolescente. 

Já, a aprendizagem a partir dos quatorze anos, ficando assegurados ao 

adolescente os direitos trabalhistas e previdenciários. 

 

1.4  RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. 

 

 Aqui, como já visto anteriormente, a responsabilidade do 

Poder Público, que em verdade é a do Estado, vem constitucionalmente prevista 

no artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, repisada no 

artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é a que instituí a política de 

proteção integral, atribuindo à administração pública, em todos os seus níveis, a 

obrigação de instituição de políticas que assegurem, com absoluta prioridade, 

todos os direitos fundamentais, antes vistos, da população infanto-juvenil. 

 

 A letra “d” do parágrafo único do artigo 4º acima mencionado 
determina a destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude. A respeito deste dispositivo, comenta Dalmo de 
Abreu Dallari18: 
 

Essa exigência legal é bem ampla e se impõe a todos os órgãos 
públicos competentes para legislar sobre a matéria, estabelecer 
regulamentos, exercer controle ou prestar serviços de qualquer 
espécie para promoção dos interesses e direitos de crianças e 
adolescentes. A partir da elaboração e votação dos projetos de lei 
orçamentária já estará presente essa exigência. Assim, também, a 
tradicional desculpa de “falta de verba” para a criação e 
manutenção de serviços não poderá mais ser invocada com muita 
facilidade quando se tratar de atividade ligada, de alguma forma, a 
criança e adolescentes. Os responsáveis pelo órgão público 
questionado deverão comprovar que, na destinação dos recursos 

                                                           
18 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Coordenadores: Munir 
Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio Garcia Mendez, 4 ed. Revista e atualizada. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 28-29. 
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disponíveis, ainda que sejam poucos, foi observada a prioridade 
exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

  

 De se anotar, que a responsabilidade pelas políticas 

públicas, é da competência das três esferas, Federal, Estadual e Municipal, e 

decorre do princípio constitucional da descentralização político-adminstrativa que, 

dentre outros, vem previsto no artigo 204. Assim, podem e devem os Estados 

membros e os Municípios editar leis que venham ao encontro da política de 

proteção integral destinada à população infanto-juvenil, se necessário, não 

devendo ficar no aguardo, apenas, da iniciativa da União. No entanto, tão-

somente boas leis nada ou quase nada resolvem. É preciso pô-las em prática, 

tendo como agente mobilizador e facilitador o próprio Poder Público. 

 

1.4.1 RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE 
 

 Prevista especificamente no artigo 4º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, que a acrescentou à enumeração do artigo 227, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, já que esta fala da 

responsabilidade da sociedade, de forma ampla. A intenção do legislador, com 

certeza, foi a de responsabilizar, mais àquela parcela da sociedade com a qual a 

criança e o adolescente têm uma relação direta, um convívio próximo, ou seja, o 

grupo social de suas relações. 

 

 Segundo Dalmo de Abreu Dallari19: 

 
É a comunidade quem recebe os benefícios imediatos do bom 
tratamento dispensado às crianças e aos adolescentes, sendo 
também imediatamente prejudicada quando, por alguma razão 
que ela pode mais facilmente identificar, alguma criança ou algum 
adolescente adota comportamento prejudicial à boa convivência. 
  
E mais: 

 

                                                           
19 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Coordenadores: Munir 
Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio Garcia Mendez, 4 ed. Revista e atualizada. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 23-25. 
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[...] todos dependem de muitos outros para sobreviver, e não há 
uma só pessoa que não receba muito, direta ou indiretamente, 
das demais. Os que são mais pobres recebem menos e os que 
vivem com maior conforto e gozam de padrão de vida mais 
elevado recebem muito mais, não havendo, entretanto, quem 
nada receba dos outros. 
 
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, 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. 

 

 A participação da comunidade poderá se dar de forma 

individual, pelo próprio cidadão, pelas entidades não governamentais, bem como 

através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do 

Conselho Tutelar. 

 

 O primeiro, qual seja, o Conselho de Direitos, vem previsto 

no artigo 88, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se constitui num 

organismo que delibera e controla as ações e as políticas municipais destinadas à 

população infanto-juvenil. Tem, necessariamente, uma composição paritária 

(metade do total dos Conselheiros pertence a entidades não governamentais e a 

outra metade de representantes governamentais), ficando, assim, assegurada a 

participação popular por intermédio de organizações representativas. Por sua 

natureza, é um órgão normativo, deliberativo e controlador da política de 

promoção, proteção, atendimento e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. Deve ele, para a elaboração do plano de ação, se fazer valer das 

informações prestadas pelo Conselho Tutelar. 

 

 O segundo, qual seja, o Conselho Tutelar, vem previsto no 

artigo 131, do ECA, que o define como órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente. Sua criação se dá através de lei municipal. Será 
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composto por pessoas da própria comunidade, eleitas através de eleição direta, 

ou seja, pelos próprios eleitores do respectivo município, ou indireta, quando a 

escolha será através de um colégio eleitoral formado por representantes de 

instituições da sociedade civil previamente habilitados pelo Conselho de Direitos 

para exercerem o direito de escolha dos Conselheiros. Suas atribuições vêm 

previstas no artigo 136, do mesmo Estatuto. 

 

 Segundo Roberto João Elias20: 

 
A participação da comunidade, por força do próprio Estatuto, 
concretizar-se-á com a criação do Conselho Tutelar, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente, conforme o preceito do art. 132: Cada Município 
elegerá,, pelos cidadãos locais, pelo menos um Conselho, com 
mandato de três anos, composto de cinco membros [...]. 

 

 Quando se fala em comunidade, conforme observado acima, 

refere-se a todas as entidades governamentais e não-governamentais ligadas à 

área da infância e juventude.   

 

1.4.2 RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA 
 

 A família, por se constituir no primeiro grupo social de 

convivência da criança e do adolescente, tem a responsabilidade, segundo o já 

mencionado art. 4º, de assegurar aos seus infantes, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos seus direitos fundamentais, dentre eles o de receber formação 

moral e ética sólidas, possibilitando um desenvolvimento sadio, e futuro cidadão 

cônscio das suas responsabilidades perante a sua comunidade. 

  

 Observa Dalmo de Abreu Dallari21: 

 

                                                           
20 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n. 8.069, de 13 de julho 
de 1990. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 4. 
21 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Coordenadores: Munir 
Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio Garcia Mendez, 4 ed. Revista e atualizada. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 23. 
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A responsabilidade da família, universalmente reconhecida como 
um dever moral, decorre da consangüinidade e do fato de ser o 
primeiro ambiente em que a criança toma contato com a vida 
social. Além disso, 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 possibilidade de revelar mais rapidamente suas 
deficiências e as agressões e ameaças que estiver sofrendo. 
 
 Por isso, é lógica e razoável a atribuição de responsabilidade à 
família. Esta é juridicamente responsável perante a criança e o 
adolescente, mas, ao mesmo tempo, tem responsabilidade 
também perante a comunidade e a sociedade. Se a família for 
omissa no cumprimento de seus deveres ou se agir de modo 
inadequado, poderá causar graves prejuízos à criança ou ao 
adolescente, bem como a todos os que se beneficiariam com seu 
bom comportamento e que poderão sofrer os males de um 
eventual desajuste psicológico ou social. 
 

 Vencida a parte que trata dos princípios constitucionais que 

regem o Direito da Criança e do Adolescente, sua evolução histórica, a visão 

panorâmica da nova norma e a Política de Proteção nesta contemplada, 

passaremos, a partir do próximo Capítulo, à análise da questão de fundo, 

motivadora do presente trabalho, qual seja, o Ato Infracional e as medidas 

Socioeducativas dele decorrentes. 
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CAPÍTULO 2 
  

DO ATO INFRACIONAL 
 

2.1. CONCEITO 
 

 Importante observar, inicialmente, que as legislações 

anteriores, nela incluindo o Código de Menores (Lei n. 6.697/79), não 

conceituavam a conduta ilícita eventualmente praticada por criança ou 

adolescente, referiam-se a ela, apenas, como infração penal. 

 

 A propósito, colhe-se do texto da lei supra: 

 
Art. 2.º Para efeitos deste Código, considera-se em situação 
irregular o menor: 
 
(...) 
 
VI – autor de infração penal 
(...) grifo nosso. 
 
Art. 99. O menor de dezoito anos, a que se atribua autoria de 
infração penal, será, desde logo, encaminhado à autoridade 
judiciária. 
(...) grifo nosso. 

 

 Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), 

assim o conceitua: “Art. 103 – Considera-se ato infracional a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal”. 
 

 Diante da dicção do dispositivo, reputa-se necessária a 

conceituação de crime e contravenção penal, já que constitui Ato Infracional 

exatamente as condutas praticadas por crianças e adolescentes, tidas como 

ilícitos penais e contravencionais. 
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 Neste aspecto, conforme assevera Heleno Cláudio 

Fragoso22, a elaboração do conceito de crime compete à doutrina, já que o 

Código Penal vigente não o define, diferente do que acontecia com as legislações 

criminais mais antigas. A propósito, diz o autor: “Nosso Código Criminal de 1830, 

por exemplo, em seu art. 2º, § 1º, dispunha: ‘Julgar-se-á crime ou delito toda a 

ação ou omissão contrária às leis penais’. O CP de 1890 também definia: ‘crime é 

a violação imputável e culposa da lei penal’ (art. 7º)”.  

 

 A conceituação jurídica do crime é um dos pontos mais 

controversos da moderna doutrina penal. 

 

 Nosso Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), assim 

disciplina: Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem 

prévia cominação legal. 

 

 Por sua vez, a Constituição da República Federativa do 

Brasil, assim estabelece no seu art. 5º, XXXIX – não há crime sem lei anterior que 

o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 

 

 É o princípio da legalidade, da reserva legal (nullum crimen, 

nulla poena sine praevia lege). É o conceito formal do delito, inicialmente adotado 

pela doutrina pátria23. 

 

 Nesta mesma senda entende Paulo José da Costa Jr24: 

 
É o princípio que se ajusta a uma concepção formal do crime. 
Segundo ela, crime é tudo aquilo e somente aquilo que for 
previsto pela lei penal como tal. Considerado em abstrato, crime é 
o fato típico, ou seja, o modelo legal, a hipótese descrita pela 
norma penal. Em concreto, isto é, encarado em seu ângulo 
fenomênico, como fato histórico que se desenvolve na realidade 

                                                           
22 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – A Nova Parte Geral. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1985. p. 146 
 
24 COSTA, Paulo José da Jr. Comentários ao Código Penal – Parte Geral, vol. 1, pág.2. São Paulo: Saraiva, 
1986. 
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social, crime é o fato que se subsume no molde normativo. É a 
conformidade da conduta ao tipo legal. 
 

 Posteriormente, adotou-se uma definição material de crime, 

dando-o como fato oriundo de uma conduta humana que lesa ou põe em perigo 

um bem jurídico protegido pela lei. 

 

 Fragoso25, observa: “Sob o aspecto material, é o crime um 

desvalor da vida social, ou seja, uma ação ou omissão que se proíbe e se procura 

evitar, ameaçando-a com pena, porque constitui ofensa (dano ou perigo) a um 

bem, ou a um valor da vida social”. 

 

 Por fim, chegou-se ao conceito analítico, fruto da Dogmática 

Jurídico-Penal, que, na pessoa de Nelson Hungria26, define o crime como: “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”. 

 

 Assim, define-se o crime como ação ou omissão típica, 
antijurídica e culpável. A lei de Introdução ao Código Penal (dec - lei n. 

3.914/41), em seu art. 1º, assim define crime e contravenção: 

 
Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de 
reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
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 (grifo nosso). 

 

 Vista a conceituação de crime, vejamos, agora, a da 

Contravenção Penal, além daquela prevista no dispositivo supra. 

 

                                                           
25 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – A Nova Parte Geral. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1985. p. 147 
26 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 1, Tomo II, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p.  
09 
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 Segundo Nelson Hungria27: 

 
O ilícito penal é um genus de que são species o crime e a 
contravenção. Esta, porém, não é senão crime de menor entidade, 
o crime anão. Se não há diferença ontológica entre o ilícito penal e 
o ilícito civil ou administrativo, muito menos poderá ser encontrada 
entre esses dois ramos do mesmo tronco. A diferença, também 
aqui, é apenas de grau ou quantidade, e essa mesma não 
obedece a um critério constante, senão a oportunos e variáveis 
critérios de política criminal, quando não ao puro arbítrio do 
legislador. 

 

 Assim, pode-se dizer que a contravenção penal é o ilícito 
menos importante que o crime, e que só acarreta a seu autor a pena de 
multa ou prisão simples. 
 

 Desta forma, o artigo 103, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ora em exame, adota os conceitos de crime e contravenção penal, 

figuras típicas puníveis cometidas pelo imputável, para caracterizar como Ato 

Infracional, se de autoria de criança ou adolescente. Assim, Ato Infracional nada 

mais é do que a prática de infrações penais por infantes28. 
 
2.2. NATUREZA JURÍDICA 

 

 No sistema jurídico brasileiro, crime e contravenção só 

podem ser atribuídos, para efeitos da respectiva pena, às pessoas imputáveis, 

que, em regra, são aquelas que contam com mais de 18 anos de idade. Se a 

conduta típica for de autoria de criança ou adolescente, segundo o legislador 

pátrio, não teremos crime ou contravenção, mas, apenas, Ato Infracional, em face 

da ausência da culpabilidade e a conseqüente punibilidade. 

 

                                                           
27 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 1, Tomo II, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978.  p. 
39. 
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 Napolião X. do Amarante29, assim comenta a matéria: 

 
[...] 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. O desajuste existe, mas, na acepção técnico-jurídica, a 
conduta do seu agente não configura uma ou outra daquelas 
modalidades de infração, por se tratar simplesmente de uma 
realidade diversa. Não se cuida de uma ficção, mas de uma 
entidade jurídica a encerrar a idéia de que também o tratamento a 
ser deferido ao seu agente é próprio e específico. 
 
Assim, quando a ação ou omissão venha a ter o perfil de um 
daqueles ilícitos, atribuível, entretanto, à criança ou ao 
adolescente (v. art. 2º), 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 reprimenda. 

 

 Na mesma linha, colhe da Jurisprudência Pátria30: 

 
[...] O Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve, no art. 
103, que se considera ato infracional a conduta descrita como 
crime ou contravenção penal, e, no art. 112, especifica as 
medidas socioeducativas aplicáveis, quando se verificar a prática 
desse ato. 
 
Acentue-se, com o ilustrado Dr. Procurador de Justiça: “Por serem 
inimputáveis, a criança ou o adolescente jamais cometem crimes 
ou contravenções, incorrendo tão-só em ato infracional, caso 
adotem conduta de tipicidade objetivamente idêntica. O cotejo 
entre o comportamento do menor e aquele descrito como crime ou 
contravenção atua apenas como critério para identificar para 
identificar os fatos passíveis de relevância infracional, centro da 
sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente 
porque não se cogita de crime ou de contravenção, ao menor 
infrator não se aplicam penas, porém medidas outras de cunho 

                                                           
29 AMARANTE, Napolião X. do apud Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Coord: Munir 
Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio García Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros. 2002.  p. 
325. 
30 HC 15.163-0/8. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo RT/ 681/328-329.  
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educativo e protetivo, sem critérios rígidos de duração, já´que 
vinculadas exclusivamente à sua finalidade essencial [...]. 
 

 Ainda completa Valter Kenji Ishilda31: 

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

 

 Por outro lado, Wilson Donizeti Liberati32, ao comentar o 

conceito de Ato Infracional contido no artigo sob análise, assim leciona: “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”. 

 

 De igual modo Paulo Lúcio Nogueira33: “O Estatuto 

considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 

Assim, não há diferença entre crime e ato infracional, pois ambos constituem 

condutas contrárias ao direito positivo, já que se situam na categoria do ilícito 

penal”. 

 

 Assim, também, João Batista Costa Saraiva34: “Desta forma 

somente poderá ser sancionável o adolescente em determinadas situações. Só 

receberá medida socioeducativa se autor de determinados atos. Quais? Quando 

                                                           
31 ISHILDA, Valter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente – Doutrina e jurisprudência. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2001.  p. 160. 
32 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente -Comentários. Rio de Janeiro .  
IBPS,  1991. p. 47. 
33NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 4. ed. Rev., aum. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 1998. p. 149. 
34 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente Em Conflito com a Lei: da indiferença à proteção integral. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p . 77. 
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autor de ato infracional. E o que é ato infracional. A conduta descrita na lei (Penal) 

como crime ou contravenção”. 

 

 Assim, duas são as correntes. Uma que, embora a conduta 

praticada pela criança ou adolescente esteja revestida dos elementos 

caracterizadores do crime ou contravenção, estes não se aperfeiçoam ante a 

inimputabilidade daqueles, limitando-se os fatos apenas a atos infracionais. Outra, 

que não vislumbra diferença entre ato infracional , crime e  contravenção, porque 

todos constituem condutas contrárias ao direito positivo, se situando na categoria 

de ilícito jurídico. Diferença meramente conceitual. 

 

2.3. DA APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL: 
 

2.3.1. COMETIDO POR CRIANÇA 
 

 Necessário, inicialmente, porque de vital importância, trazer 

a definição legal de Criança, assim prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. (grifo nosso). 

 

 Apenas a título de observação, alguns doutrinadores e 

mesmo os dicionários35 pátrios dão como início da adolescência os quatorze anos 

de idade. No entanto, como já dito, o nosso legislador estatutário optou por definir 

criança a pessoa até os doze anos incompletos. E é isso que importa para o 

presente trabalho. 

 

 E ganha relevância na medida em que há tratamento 

diferenciado para a criança autora de ato infracional, e adolescente, autor de 

idêntico ato. 

 

                                                           
35 Silva Bueno, Dicionário escolar da língua portuguesa, Fename, 7.ed., 1956; Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira, Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, 7. ed., 1948. 
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 Dispõe o Estatuto da Criança e a do Adolescente no art. 

105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas 

no art. 101. 

 

 Assim, à criança autora de ato infracional, por mais grave 

que seja sua conduta, aquelas, por exemplo, tipificadas como homicídio, 

latrocínio, tráfico de substâncias entorpecentes etc., somente poderão ser 

aplicadas medidas de proteção, as quais assim vêm previstas no artigo 101, do 

mesmo diploma legal. 

 

 Assim, conforme se observa da leitura do caput do artigo em 

comento, toda vez que se verificar as hipóteses previstas no artigo 98, e, aqui, 

nos interessa apenas aquela prevista no inciso III – em razão de sua conduta -, à 

criança poderão ser aplicadas às medidas protetivas nele elencadas. Em hipótese 

alguma as socioeducativas previstas no artigo 112, só cabíveis, como veremos 

adiante, ao adolescente em conflito com a lei. 

 

 Em verdade, na hipótese de prática de conduta tida como 

ato infracional por criança, esta não sofrerá nenhum procedimento judicial 

destinado à apurá-la. As conseqüências são as medidas prevista no já citado 

artigo 101, que poderão ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, onde houver, até o 

inciso VII, conforme regra contida no artigo 136, e pela autoridade judiciária. 

 
 Na prática, isso importa dizer, que a criança autora de ato 

infracional, não poderá ser conduzida perante à autoridade policial, mas sim, 

encaminhada ao Conselho Tutelar ou à autoridade Judiciária, quando, então, sem 

maior formalismo e procedimento judicial, se recomendável, receberá as medidas 

protetivas. 

 
 A propósito, ensina Roberto João Elias36: 

 
Como se observa pelo seu art. 2º, o Estatuto fez distinção entre 
criança e adolescente, que tem reflexos em vários aspectos. O 

                                                           
36 ELIAS, João Roberto. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n. 8.069, de 13 de julho 
de 1990. – São Paulo: Saraiva, 1994. p. 83-84. 
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mais relevante, a nosso ver, é quanto a aplicação de medidas no 
caso de o menor cometer algum ato infracional. 
 
Assim sendo, à criança, seja qual for o ato cometido e 
independente de sua gravidade, somente poderão ser aplicadas 
as denominadas “medidas específicas de proteção”. A regra é 
absoluta e não admite qualquer exceção. 
 
O tratamento diferenciado entre o adolescente e a criança permite 
que se atribua ao Conselho Tutelar a aplicação de várias medidas 
às crianças, conforme o art. 136,I, do Estatuto 

 

 No mesmo sentido Napoleão X. do Amarante37: 

 
Entretanto, no plano do ato infracional, as medidas a serem 
ministradas à criança são, em regra, diversas daquelas destinadas 
ao adolescente. Para este existem as denominadas medidas 
sócio-educativas arroladas no art.112. Já, para a primeira, por 
expressa determinação do artigo em comentário, quando 
configura sua conduta ato infracional, incumbe ao Conselho 
Tutelar (art. 136,I), antes de tudo, mediante termo de 
responsabilidade, colocá-la sob a guarda de seus pais. 

  

 Nossos Tribunais, acerca da matéria, adotam idêntico 

entendimento: “Sendo criança, por definição legal, ao menor não se aplicam os 

dispositivos que regem a prática de atos por adolescentes38”.  

 

  Também: 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em seu 
art. 2.º, distingue a criança (menor de 12 anos) do adolescente 
(entre 12 e 18 anos). Somente para este último é que prevê 
garantias processuais (art.110). Para criança, só fala em medidas 
de proteção (arts. 99 a 102 e 105). Logo, abusiva foi a intimação 
do juiz para que a criança viesse formalmente a juízo e perante 
ele e advogados prestasse declarações, assinando o respectivo 

                                                           
37 AMARANTE, Napolião X. do apud Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Coord: Munir 
Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio García Mendez. 4. ed. São Paulo: Malheiros. 2002.  p. 
334. 
38 TJSP. – C. Esp.- Ap. 15.560-0. 
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termo. Tal atitude, que demonstra insensibilidade, foi abusiva e 
podia ser corrigida pela via do hábeas corpus39. 

 

E, ainda: 
 
Infração – Medida sócio-educativa – Inaplicabilidade – Ato 
praticado por criança e não por adolescente – Arts. 2.º e 112 do 
ECA – Ineficácia da sentença declarada. Sendo criança, por 
definição legal, ao menor não se aplicam os dispositivos que 
regem a prática de atos por adolescentes40. 

 

2.3.2. COMETIDO POR ADOLESCENTE. 

 

 O mesmo artigo 2º, do Estatuto que dá a definição de 

criança, como vimos, também o faz em relação ao adolescente: (...), e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.  
 

 Nessa faixa etária a pessoa é penalmente inimputável, de 

acordo com preceito constitucional e normas infraconstitucionais, dele 

decorrentes. 

 

 Reza o artigo 228 da Constituição da República Federativa 

do Brasil: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial”. 

 

 Fiel a esse preceito, estatui o artigo 27 do Código Penal 

Brasileiro: “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 

ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. 

 

 Na mesma esteira vem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que em seu artigo 104, preconiza: “São penalmente inimputáveis os 

menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei”. 

 

                                                           
39 RT 707/374. 
40 JTJ 146/130. 
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 Assim, toda pessoa entre os doze e dezoito anos de idade é 

considerada adolescente e, nessa condição, se autor de ato infracional, passível 

de sofrer as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, artigo 112. 

 

 Retira-se da leitura do caput do mencionado artigo, que, 

verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente qualquer das medidas que taxativamente o artigo enumera. Mas 

quem é a autoridade competente? 

 

 Aqui se trava grande discussão. Uns entendendo que tanto o 

Representante do Ministério Público quanto a autoridade judiciária podem aplicar 

as medidas, outros entendendo que tão-somente o juiz pode fazê-lo, sob o 

argumento de que apenas ele tem o poder judicante, o poder de decidir. Doutrina 

e jurisprudência têm para todos. 

 

 O debate, que sempre é bom, a nosso ver, no caso 

específico, se mostra despiciendo, posto que nenhum resultado produtivo traz. Ao 

contrário, a se concordar com aqueles que defendem ser ato privativo do 

magistrado a aplicação das medidas socioeducativas ao adolescente infrator, 

estar-se-á contribuindo para com a morosidade na solução de feitos afetos a 

infância e juventude, contrariando um dos princípios do Estatuto, que é, 

exatamente, a celeridade. 

 

 Ademais, contraria norma expressa contida no próprio 

Estatuto da Criança e do Adolescente que, como se verá, confere ao 

Representante do Ministério Público o poder de aplicar ao adolescente autor de 

ato infracional, as medidas previstas no artigo 112, com exceção daquelas que 

segregam a liberdade, previstas nos incisos V e VI. 

 
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; 
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III- representar à autoridade judiciária para aplicação de medida 
sócio-educativa. 

 

 Ora, adotadas as providências do artigo 179, que importam, 

entre outras, na oitiva informal do adolescente, seus pais ou representantes, 

vítimas e testemunhas, e a autuação pelo cartório judicial  do auto de apreensão, 

boletim de ocorrência ou relatório policial, com os antecedentes, o Representante 

do Ministério Público poderá adotar uma das providências elencadas no artigo 

180. Outra não pode ser a interpretação face a clareza de linguagem empregada. 

 

 A primeira opção dada ao Representante do Ministério 

Público, como se vê, é promover o arquivamento dos autos, se entender ser esta 

a melhor solução, na análise de cada caso concreto. 

 

 Em abono à assertiva supra, dispõe o artigo 126: 

 
Art. 126 - Antes de iniciado o procedimento judicial para a 
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. 

 

 A redação é absolutamente clara no sentido de que antes de 

iniciado o procedimento judicial, o Representante do Ministério Público poderá 

conceder a remissão, como forma de exclusão do processo. E não apenas a 

remissão, pura e simples, como forma de perdão, mas acompanhada, se assim 

entender, de uma medida socioeducativa, menos as da semiliberdade e da 

internação, como já consignado. 

 

 Impossível interpretação diversa. Até porque aquela que se 

deva dar da análise conjunta dos artigos 127 e 181, § 1º, não o permite: 
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Art. 127 – A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem 
prevalece para efeito de antecedente, podendo incluir 
eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em 
lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a 
internação. 
 
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. 

 

 Ora, não fosse permitida a remissão pelo Representante do 

Ministério Público, com inclusão de medida socioeducativa, desde que não 

privativa de liberdade, os dispositivos agora sob análise não teriam razão de ser, 

posto que o magistrado iria homologar o que? Iria determinar o cumprimento do 

que? 

 

   E mais, reza o § 2º do artigo supra: 

 
Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao 
Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e 
este oferecerá representação, designará outro membro do 
Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento 
ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária 
obrigada a homologar. 

 

 Vê-se, assim, que o juiz não concordando com o 

arquivamento promovido pelo Promotor de Justiça, que poderá ser motivado pela 

ausência de prova suficiente da autoria, ou de que o adolescente concorreu para 

a prática do ato infracional, ou mesmo da existência do próprio ato infracional 

etc..., ou, ainda, com a medida socioeducativa aplicada quando da remissão, 

remeterá os autos à análise do Procurador-Geral de Justiça. 
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 Em verdade, o próprio termo ‘homologação’ textualmente 

utilizado pelo legislador estatutário, sugere que ocorrera, anteriormente, um 

acordo, uma transação. E é o que efetivamente ocorre quando o Ministério 

Público concede a remissão antes de iniciado o processo judicial, posto que a 

inclusão de qualquer medida depende da aceitação do adolescente infrator. Aliás, 

é só nesta oportunidade que poderá fazê-lo, uma vez que o benefício, 

judicialmente, só pode ser concedido pelo juiz. 

 

 Por outro lado, o entendimento de que ao Ministério Público 

só é permitida a concessão de remissão, como perdão puro e simples, sem 

previsão de qualquer medida, também não faz sentido, porque este 

comportamento implicaria, sem dúvida, em simples arquivamento, cuja opção, 

como vimos, também vem contemplada no mesmo artigo 180, acima transcrito. 

Se assim fosse, desnecessária seria a previsão da possibilidade de conceder 

remissão e promover o arquivamento. Bastaria apenas a possibilidade do 

arquivamento, já que então sinônimos (remissão e arquivamento). 

 

 Como ficou claro e esse é o sentido da Lei, a remissão 

concedida pelo Ministério Público só pode ocorrer antes da fase judicial, ou seja, 

ainda na fase administrativa e resulta de acordo de vontades, e só terá eficácia 

após a homologação judicial, tendo esta por finalidade apenas a verificação da 

legalidade do ato. 

 

 De se consignar, por oportuno, que os procedimentos a 

serem adotados no Ministério Público, administrativamente, portanto, estão 

previstos nos artigos 179 a 182, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 Em abono a este entendimento, seguem algumas opiniões 

doutrinárias, Wilson Donizete Liberati41, leciona: 

 
Convém lembrar que o Promotor de Justiça não ‘requer’ o 
arquivamento e a remissão à autoridade judiciária; ele ‘promove’ e 

                                                           
41 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente/Comentários. – Rio de Janeiro: 
Coleção Estudos Jurídicos. Marques Saraiva Gráficos e Editores. 1991.  p. 125-126. 
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‘concede’ o arquivamento e a remissão, respectivamente, ações 
essas de caráter definitivo e decisório. 
 
O ato ministerial de promover o arquivamento ou de conceder a 
remissão são plenos e resolvem-se, em si mesmos, não podendo 
o juiz nem o Procurador-Geral alterarem o seu conteúdo. 
 
Poderá o Promotor de Justiça, ao conceder a remissão, entender 
necessário que ela deve ser acompanhada de alguma medida 
protetiva (art.101) ou sócio-educativa, com exceção dos incisos V 
e VI, do Art. 112. 
 
Do mesmo modo que o qrquivamento, a remissão deverá ser 
homologada pela autoridade judiciária, que, discordando, 
remeterá os autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do § 
2º do Art. 181. 
 
Contudo, se a autoridade judiciária homologar a remissão, deverá, 
se houver, determinar o cumprimento das medidas aplicadas (Art. 
181, § 1º).  

 

No mesmo sentido, Paulo Afonso Garrido de Paula42: 

 
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 do princípio 
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 
5º, XXXV), pois não dispensa a intervenção judicial (ECA, art. 181, 
§ 1º). Além disso, tal ato configura medida de natureza 
administrativa, cuja atribuição foi legitimamente conferida ao 
Ministério Público. 
A interpretação sistemática dos arts. 127 e 181, § 1º, permite tal 
conclusão. Não fosse admitida a inclusão, não teria sentido o 
legislador conferir ao magistrado a homologação do pedido e, 
conforme o caso, a execução da medida (art. 181, § 1º). Isso 
significa que, havendo inclusão de medida sócio-educativa pelo 
promotor, será ela executada, ou não, pelo juiz. 
 

                                                           
42 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 García 
Mendez. 4. ed. Malheiros. São Paulo. 2002, p. 535-537. 
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Ao órgão jurisdicional compete, portanto, se concorde com a 
providência adotada, homologar a remissão e determinar o 
cumprimento da medida incluída pelo Ministério Público. 
 
 Ainda aqui não se verifica violação do princípio do controle 
jurisdicional. A inclusão de medida pelo promotor como condição 
da remissão resulta de acordo de vontades. É espécie de 
transação, cuja eficácia depende de homologação judicial (ECA, 
art. 181, § 1º). Caso o magistrado entenda incabível ou 
inconveniente o acordo, poderá determinar a remessa dos  autos 
ao Procurador-Geral de Justiça (art.181, § 2º)  
 
(...) 

 

 Também, João Batista Costa Saraiva43: 

 
Em face do instituto da ‘remissão’, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, introduziu no sistema jurídico brasileiro similar ao 
‘probation’ norte-americano, admitindo, ainda na fase pré-
processual (antes do oferecimento da Representação, que é a 
peça inicial do Procedimento de Apuração de Ato infracional), a 
possibilidade de transação junto ao órgão do Ministério Público, 
com exclusão do processo, ou já na fase judicializada com 
exclusão ou suspensão do processo. Em qualquer das hipóteses, 
em caso de remissão, não poderá o adolescente ser submetido a 
qualquer medida privativa de liberdade (art. 112, V e VI), sem 
prejuízo, porém, de ser incluído em um dos programas de 
medidas socioeducativas em meio aberto (art. 112, I a IV).  
 

 Indispensável, trazer, também, a abalizada opinião de Hugo 

Nigro Mazzili44, que, em artigo publicado na Revista dos Tribunais n. 671/233, 

acerca da matéria, posicionando-se favorável à legitimidade do Ministério Público 

à concessão de remissão cumulada com medida socioeducativa, assim afirmou: 

 
Inexiste inconstitucionalidade nessa solução. O Ministério Público, 
como órgão independente do Estado, detém parcela da sua 
soberania, a ele conferida pela própria lei. Quando resolve não 
acusar ou não efetuar uma representação, fundado em estrita 

                                                           
43 SARAIVA, João Batista Costa. Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional: garantias 
processuais e medidas socioeducativas. 2. ed., ver. ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 
55/56. 
44 MAZZILI Nigro. RT 671/233. 
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hipótese legal, é o próprio Estado soberano a decidir-se por não 
acusar ou decidir-se por não efetuar a representação. O poder-
dever de acionar o Estado – juiz para obter uma prestação 
jurisdicional positiva ou também negativa sobre uma imputação ou 
sobre uma representação versando ato infracional cometido por 
adolescente, tem como seu titular o Estado soberano. Se o 
Estado, pelo seu órgão competente, expressamente autorizado, 
pelo lei, resolve fundamentadamente deixar de acusar ou deixar 
de formular uma representação infracional – decisão esta que se 
submete naturalmente a um elaborado sistema de freios e 
contrapesos – daí não se gera lesão alguma de direito individual, 
a merecer apreciação do Poder Judiciário. 

 

 Temos, também, posicionamentos doutrinários contrários à 
legitimidade do Ministério Público para a concessão de remissão com inclusa 
medida socioeducativa, com exceção daquelas privativas de liberdade. Vejamos 
alguns: 
 
 José de Farias Tavares45: 
 

Em suma: o caput do art. 126 estabelece a figura jurídica da 
remissão parajudicial, ou seja, a faculdade conferida à Promotoria 
de Justiça ou Curadoria da Infância e da Juventude, ao modo de 
dominus lites. O que lhe permite abster-se de formalizar o ato da 
Representação, peça inicial que provocaria o Procedimento 
judicial, tendo em vista o interesse maior da sociedade, que é a 
pacificação dos espíritos em formação, dando o caso por 
encerrado, desafogando assim a movimentação no 
sobrecarregado Juizado da Infância e da Juventude. Atribuição 
expressamente confiada ao Ministério Público dentro do princípio 
da conveniência social e do critério da oportunidade, é, portanto, 
independente de homologação judicial. 
 
Deve-se notar que, ao conceder a remissão parajudicial, o 
Promotor de Justiça não pode impor qualquer medida sócio-
educativa, pois teria isso sentido exatamente contrário ao instituto 
da remissão, e ainda mais, porque a imposição de quaisquer 
medidas sócio-educativas não cabe ao Ministério Público, pois 
são atribuições jurisdicionais, portanto, privativas do Juiz 
competente. 

 

                                                           
45TAVARES, José de Farias. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. ed. Forense. Rio de 
Janeiro, 2002. p.  132. 
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 Roberto João Elias46, ao comentar o artigo 181, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, assim se posiciona: 

 
O § 1º refere-se ao cumprimento da medida. É possível que, com 
a concessão da remissão, o representante do Ministério Público 
atue no sentido de se aplicar uma medida socioeducativa, que não 
seja a internação ou colocação em regime de semiliberdade, 
conforme preceitua o artigo 127 do Estatuto. Neste caso, além da 
homologação, o Juiz deve decidir sobre o requerido. 
 
É que se advirta que o Curador somente pode conceder a 
remissão, pois a aplicação de qualquer outra medida é facultada 
apenas ao Magistrado. 

 

 A jurisprudência, como abaixo veremos, tem se manifestado 

em ambos os sentidos. 

 

    O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 108, 

assim assentou: “A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela 

prática de ato infracional, é da competência exclusiva do Juiz”. 

 

 O mesmo Tribunal47, ainda assim decidiu: 

 
Estatuto da criança e do adolescente – Prática de ato infracional – 
Remissão concedida pelo Ministério Público cumulada com 
medida socioeducativa – Inadmissibilidade da cumulação. ‘Sobre 
permitir ao Ministério Público concessão da remissão, sujeito à 
homologação judicial, não significa que a Lei nº 8.069/90, arst. 
127 e 181, § 1º, também permita a imposição de medidas 
socioeducativas, cuja aplicação reservou ao poder jurisdicional 
especificado nos artigos 146 e 148, I.  

 

 E, mais do Pretoriano48: 
 

O Ministério Público, para excluir o processo, está autorizado a 
conceder a remissão, com sujeição à homologação judicial. 

                                                           
46 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 210. 
47 STJ – 5ª Turma – Resp. nº 24.432-1/SP-Rel. Min. José Dantas – DJU 3-11-92, p. 1973. 
48 STJ – 1ª T.- Resp. 24.649-0-SP – Rel. Demócrito Reinaldo – j. 31-8-94. 
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Contudo, veda-se-lhe a aplicação de medida socioeducativa, 
dependente do contraditório e ampla defesa, processamento 
reservado à competência do Juízo de Direito (art. 5º, LV, da CF ). 
 

 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo49: “Há evidente 

‘contraditio in terminis’ no ato de remir para em seguida impor reprimenda, até 

porque este ato, sem a formal instauração da causa, atenta contra os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesas”.  

 

 E, ainda do mesmo Tribunal50: 

 
A remissão pré-processual do art. 126 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente mostra-se incompatível com a aplicação de medida 
socioeducativa, quer pelo membro do Parquet, quer pelo 
Magistrado posto que em hipótese que tais não se instaura o 
processo. 

 

 Apesar do teor da Súmula 108 do Superior Tribunal de 

Justiça e posicionamentos doutrinários contrários, como vimos, de um modo 

geral, o Ministério Público de primeiro grau vem transacionando medidas 

socieducativas não privativas de liberdade, com relativa aceitação pelos tribunais 

dos Estados. Vejamos. 

 

 Decisão do Tribunal do Estado do Paraná51: 

 
Pode o Ministério Público, ao tempo em que concede a remissão, 
incluir medida sócio-educativa não privativa de liberdade, cuja 
homologação requererá ao Juiz, o qual, em descordando, 
remeterá os autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante 
despacho fundamentado. O que é inviável é a substituição da 
medida protetiva avençada entre o Promotor e o adolescente e 
seu responsável, por medida sócio-educativa diversa imposta pelo 
Juiz. 
 

 Tribunal de Justiça do Distrito Federal52: 

                                                           
49 C. Esp.- Ap. 18.730-0 – Rel. Yussef Cahali- j. 14-7-94. 
50 C. Esp. – AI 19.961-0- Rel. Yssef Cahali – j. 25-8-94. 
51 TJPR, AC.  n. 12.260. – 2ª C. Crim. Rel. Des. Nunes do Nascimento. 
52 Acórdão n. 223803, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Edson Alfredo Sm aniotto, DJU 14/09/2005.  p. 109 
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Estatuto da Criança e do Adolescente. Proposta de remissão 
cumulada com prestação de serviços à comunidade. 
Homologação parcial com exclusão da medida socioeducativa. 
Recurso do MP. Provimento. 
 
Lícito ao órgão do Ministério Público conceder a menor infrator, 
como forma de exclusão do processo, a remissão cumulada com 
medida socioeducativa, desde que esta não importe em privação 
da liberdade. Trata-se de faculdade expressamente prevista no 
art. 127 da Lei 8.069/90, e que não se confronta com o 
entendimento agasalhado na Súmula 108 do STJ, dado que, 
embora a proposta seja de autoria do Ministério Público, a medida 
é aplicada pelo Poder Judiciário, o que ocorre no ato de 
homologação do acordo. 

  

 E, mais do mesmo Tribunal da capital Federal53: 

 
Penal – Processo Penal – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
Proposta – Ministério Público – Remissão e prestação de serviços 
à comunidade – Juiz – Homologação – Remissão – Não aplicação 
de medida socioeducativa – Equívoco – Possibilidade – Recurso 
provido – Unânime. 
 
Da exege das normas contidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, extrai-se o entendimento de que a remissão 
concedida pelo Ministério Público pode ser cumulada com medida 
socioeducativa, desde que não implique restrição ou privação de 
liberdade. Inteligência do art. 127, do ECA.  
 

 Também, podemos encontrar decisões no mesmo sentido 

no Egrégio Tribunal de São Paulo54: 

 
Equivocou-se o Juiz de primeiro grau quando, ao declarar a 
inconstitucional 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 nº 8.069/90. 

  

                                                           
53 Ac. n. 222947, 1ª T. Criminal, Rel. Des. Lecir Manoel da Luz, DJU 08/09/2002, pág. 75. 
54 TJSP – C. Esp. – Ap. 21.613-0 – Rel. Lair Loureiro, j. 15-12-94. 
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 Embora não de forma unânime, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina55, tem se norteado na mesma linha, merecendo 

destaque, o seguinte acórdão: 

 
1) Gira a controvérsia a respeito da legitimidade do Ministério 
Público para conceder a remissão acompanhada de medida 
socioeducativa. Sustenta o digno magistrado que as penas – 
medidas sócio-educativas – só podem ser impostas pelo 
Judiciário. 
 
 O apelante alega que a remissão pode ser acompanhada de 
qualquer medida, salvo a semi-liberdade e a internação, e que o 
Dr. Juiz, homologando-a, não poderia alterar o que foi ajustado. 
 
2) Data vênias das respeitáveis opiniões em contrário, o Ministério 
Público tem legitimidade para conceder remissão, inclusive 
acompanhada de medida socioeducativa, desde que aceita pelo 
adolescente e não implique em restrições, a liberdade individual. A 
hipótese é expressamente prevista nos artigos 126, 127 e 201, I, 
do Estatuto. 
(...) 
 
Quisesse o legislador que as medidas socioeducativas, em 
qualquer caso, fossem aplicadas exclusivamente pelo juiz, não se 
utilizaria no artigo 112 da expressão autoridade competente, mas 
empregaria a frase autoridade judiciária. É que a remissão – Art. 
127 – ‘não implica necessariamente o reconhecimento ou 
comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeitos de 
antecedentes podendo incluir eventualmente a aplicação de 
qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em 
regime de semiliberdade e a internação’. Ainda – Art. 128 – ‘a 
medida aplicada por força de remissão poderá ser revista 
judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do 
adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério 
Público’. 
 
(...) 
 
Admitir-se que a medida socioeducativa só possa ser aplicada em 
qualquer caso pelo juiz, observado o devido processo legal, 
implicaria em desnaturar o instituto, prejudicando sua real 

                                                           
55 Apelação Cível n. 38.098 - desembargador Amaral e Silva. 
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finalidade, que é a de obter a exclusão, a suspensão ou a extinção 
do processo sem julgamento do mérito, evitando-se delongas e o 
contato traumatizante com o sistema de justiça. Ademais, a 
remissão se restringe às hipóteses de medidas que não implicam 
em qualquer limitação à liberdade pessoal. Não é imposta, mas 
aplicada de comum acordo, tanto assim que pode ser revista 
judicialmente, a qualquer tempo. 
 
(...) 
 
O promotor de justiça na nova sistemática do Estatuto, como 
titular da ação de pretensão socioeducativa, que é disponível, 
adotando o critério da oportunidade, pode transacionar com o 
adolescente, concedendo a remissão. 

 

 Atualmente, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em que 

pese o enunciado da Súmula 108, vem adotando um posicionamento mais 

flexível, aceitando a proposta de remissão pelo Ministério Público cumulada com 

medida socioeducativa, exceto as de semiliberdade e de internação, 

independente do devido processo judicial, desde que homologado pelo Juiz. 

 

 A proposto, vale destacar uma decisão do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça56: “Recurso especial – Remissão e medida sócio-educativa – 

A remissão concedida pelo Parquet pode vir a ser acompanhada de medida 

sócio-educativa aplicada pelo juiz, observado o disposto no art. 127 do ECA – 

Recurso conhecido e provido”.  

 

 E, ainda teve mais uma decisão no mesmo sentido do 

Tribunal Pretoriano57: “É possível a cumulação entre remissão, concedida pelo 

Ministério Público, e medida socioeducativa de prestação de serviços à 

comunidade, aplicada pelo Juiz. Não há constrangimento legal daí decorrente”.  

 

 Dentre as posições acima noticiadas e analisadas, 

entendemos deva prevalecer àquela que permite a inclusão, pelo Ministério 

Público, de uma das medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto 
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da Criança e do Adolescente, exceto as de semiliberdade e internação, quando 

da concessão do benefício da remissão, como forma de exclusão do processo. É 

um ato administrativo bilateral, entabulado entre o Promotor de Justiça e o 

adolescente, na presença dos pais deste ou de seu responsável e que, para sua 

validade, depende da homologação judicial. Esta a interpretação que mais se 

amolda aos enunciados dos artigos 126 e 201, I, do Estatuto. 

 

   Não há como se negar que um dos princípios norteadores 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, que deriva da doutrina da proteção 

integral, textualmente prevista a partir do seu artigo 1º, é o princípio da celeridade 

na condução dos feitos atinentes à área da infância e juventude, destinado a 

expor, o mínimo possível, frente à justiça, o adolescente autor de ato infracional. 

Visa, também, evitar que o judiciário receba, além dos já incontáveis processos à 

análise, também outros, de menor complexidade, quais sejam, aqueles 

decorrentes da prática de ato infracional de pouco gravidade. Por isso a previsão 

legal legando ao Ministério Público a legitimidade para, administrativamente, via 

transação, conceder a remissão, mesmo que cumulada com medida 

socioeducativa, dispensando, assim, as inúmeras representações dirigidas à 

autoridade judiciária, que se fariam necessárias, quando da ocorrência de 

quaisquer dos atos infracionais, independente de sua gravidade. 

 

 Inovador, sem dúvida, mas esta foi a intenção do legislador 

estatutário. Precursor, de certa forma, da Lei n. 9.099/95, que instituiu os Juizados 

Especiais e que, no campo penal e processual penal, em relação a certos delitos 

praticados por imputáveis, consagrou o direito da transação, guardando os artigos 

69 a 76 e o 89 desta lei, semelhança com os 126 e 127 do Estatuto, posto que se 

destinam a evitar o início do processo, ou se iniciado, a sua suspensão. 

 

 A propósito, ensina João Batista Costa Saraiva58: 
 

O instituto da ‘remissão’ trouxe agilidade ao sistema de apuração 
de ato infracional, constituindo-se em inovação importante, cuja 
esteira veio a ser trilhada, de certa forma, em relação a 
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determinados delitos praticados por imputáveis, pela Lei 9.099/95, 
que consagrou o direito de transação no sistema penal adulto 
brasileiro. 

 
 Do mesmo modo, Valter Kenji Ishida59: 
 

O caráter transacional da remissão fica evidente quando 
confrontada com a Lei nº 9.099/95, que instituiu a transação e a 
suspensão condicional do processo no juízo criminal. Na verdade, 
o conteúdo das normas dos arts. 126 e 127 do ECA antecipou a 
introdução do princípio da oportunidade e da transação no direito 
menorista ainda em 1990, para depois surgir no direito penal e 
processual penal em 1995.m Confrontando-se estes dispositivos 
com alguns da Lei nº 9.099/95 como dos arts. 69 a 76 e do art. 89, 
notam-se várias semelhanças, como o objetivo de se evitar o 
início do processo ou, se iniciado o mesmo, a maneira de objetivar 
sua suspensão ou extinção, ainda quando menciona que não 
prevalece para efeito de antecedentes e quando acaba por aplicar 
a pena (ainda que com característica diferente) e medida 
socioeducativa, antecipadamente. 

  

 A terceira possibilidade ofertada ao Ministério Público 

quando da prática de ato infracional por adolescente, é àquela prevista no inciso 

III, do artigo 180, inicialmente transcrito, que o autoriza a representar à autoridade 

judiciária para aplicação de medida sócio-educativa. 

 

  Assim, após cumpridos os ditames do artigo 179 do ECA, 

se o Promotor de Justiça entender não ser recomendável, frente as 

circunstâncias, dentre elas a gravidade do ato, a reincidência e os antecedentes, 

promover o arquivamento dos autos ou conceder remissão, representará o 

adolescente junto à autoridade judiciária.  

 

 A Representação consiste na imputação de ato infracional 

ao adolescente, com descrição pormenorizada, nos moldes do artigo 182 e seus 

parágrafos, e objetiva, a final, a aplicação da medida socioeducativa que melhor 

se adequar à conduta do adolescente e às suas condições pessoais, dentre as 
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previstas no artigo 112 do Estatuto, não havendo óbice também, se 

recomendável, a aplicação cumulativa de alguma das medidas protetivas 

previstas no artigo 101, do mesmo diploma legal. 

 
Art. 182 – Se, por qualquer razão, o representante do Ministério 
Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, 
oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a 
instauração de procedimento para a aplicação da medida sócio-
educativa que se afigurar a mais adequada. 
 
§ 1º - A representação será oferecida por petição, que conterá o 
breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, 
quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida 
oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. 
 
§ 2º - A representação independe de prova pré-constituída da 
autoria e da materialidade. 

 

 Quando do recebimento da Representação pela autoridade 

judiciária inicia-se o processo judicial, que pode ser denominado de “Ação de 

Apuração de Ato Infracional”, ou “Ação Socioeducativa Pública”. 

 

 Importante observar que tão-somente o Ministério Público 

detém legitimidade para a propositura da ação, o que importa dizer da 

impossibilidade de sua deflagração ex officio. Aliás, é o que deflui da norma 

contida no ECA: Art. 201 – “Compete ao Ministério Público”: no inciso II, diz que – 

“promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a 

adolescentes” 

 

 A propósito, leciona Valter Kenji Ishida60: 

“Jurisdicionalizando o procedimento e, portanto, vedando manter a imparcialidade 

do magistrado ne procedat iudex ex officio, estabeleceu a primazia da 

representação ao órgão do Ministério Público, conforme estipula o art. 201, inciso 

II, do ECA”.  
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 De igual modo, Paulo Afonso Garrido de Paula61: 

 
No que concerne à legimatio ad causam, deflui do Estatuto da 
Criança e do Adolescente que somente o Ministério Público pode 
promover a ação sócio-educativa. È ela, portanto, sempre pública. 
Somente o Estado através da instituição encarregada de defender 
os interesses sociais e individuais indisponíveis, tem legitimidade 
para invocar a tituela jurisdicional, pretendendo a aplicação de 
medida que funcione como meio de defesa social e, ao mesmo 
tempo, instrumento de intervenção positiva no processo de 
desenvolvimento do adolescente infrator. Assim, inexiste a figura 
da ação sócio-educativa privada, ou ação sócio-educativa 
condicionada, não só pelo fato de inexistir menção legal expressa, 
como, também, decorre do sistema adotado pelo Estatuto a 
titularidade exclusiva do Ministério Público para promover a 
aplicação coercitiva de medida sócio-educativa [...]. 

 

 A iniciativa de Ação sempre será do Ministério Público, 

mesmo na imputação de ato infracional que, para o imputável importaria em crime 

de exclusiva ação penal privada, ou mesmo pública condicionada. É que na 

Justiça da Infância e Juventude, a ação destinada à apuração de qualquer ato 

infracional, sempre será de ordem pública incondicionada. 

 

 A propósito, vale transcrever, decisão do Egrégio Tribunal de 

São Paulo62: 

 
MENOR – Medida sócio-educativa – Legitimidade do Ministério 
Público para requerer sua aplicação, independente de 
representação do ofendido – Inteligência dos arts. 181, III, e 182, 
§ 1º, da Lei 8.069/90. 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando confere ao 
Ministério Público a iniciativa de representar à autoridade judiciária 
para a aplicação de medida sócio-educativa, não a condiciona à 
representação do ofendido. 
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 Conforme referência feita no início deste trabalho, quando se 

estabeleceu quadro comparativo dos princípios constitucionais inseridos na nossa 

Carta Magna e repisados no Estatuto da Criança e do Adolescente, na “Ação 

Socioeducatuva Pública”, destinada à apuração de Ato Infracional, são 

assegurados ao seu autor os do devido processo legal, contraditório e da ampla 

defesa, previstos no Capítulo III, sob o título “Das Garantias Processuais”. 

 

 Assim dispondo o Estatuto no seu art. 110: “Nenhum 

adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal”. 

 

      Os doutrinadores são unânimes em afirmar que o Direito ao 

devido processo legal, que de acordo com o artigo 5º, LIV, da Constituição 

Federal se aplica a qualquer pessoa, é mais uma garantia do que propriamente 

um direito. 

 

 Roberto João Elias63, assim leciona: 

 
Observa o eminente Celso Bastos ‘O direito ao devido processo 
legal é mais uma garantia do que propriamente um direito. Por ele 
visa-se a proteger a pessoa contra a ação arbitrária do Estado. 
Colima-se, portanto, a aplicação da lei. 
 
Conquanto possa se criticar a preocupação do legislador no que 
se refere ao ‘devido processo legal’ em relação ao menor, porque 
este não comete crime, a verdade é que se trata de uma garantia 
a mais em benefício daquele que, pelo princípio fundamental da 
nossa legislação menorista, se quer proteger integralmente. 

 

 Na mesma linha, Nagib Slaibi Filho64: “O princípio do devido 

processo legal, formal e material, é imperativo constitucional para qualquer 

processo, judicial ou administrativo, inclusive aqueles referentes a atos 

infracionais praticados por menores”.  
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 Por sua vez, Ana Beatriz Braga65: 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, agora, é lei, e expressa 
uma determinação legal de defender os direitos de crianças e 
adolescentes. 
 
Especificamente quanto ao art. 110, trata-se  de uma imposição 
jurídica de estender os direitos processuais básicos aos 
adolescentes, limitando os poderes do juiz. Enfim, de conservar 
para os adolescentes infratores, acima de tudo, sua identidade 
enquanto cidadãos.  

  

    A rigor, obedecido o princípio sob comento, nenhuma 

medida socioeducativa poderá ser aplicada ao adolescente infrator sem o devido 

processo legal, com exceção daquelas acordadas entre o Ministério Público e o 

autor do ato infracional, anteriormente analisadas. 

      
 É da jurisprudência66: 
 

O que não se justifica, em suma e ainda que relevantes e 
compreensíveis as razões de ordem prática sustentadas pelo d. 
Juízo, é a dispensa do devido processo legal, pena de ver-se 
frustrado todo o sistema em boa hora consagrado, cuja Lei nº  
8.069/90, já em seu art. 1º, dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. 

 

  Ainda, na mesma senda67: 

 
Necessidade do devido processo legal – Art. 110 do ECA – 
Recurso provido. Ninguém, por mais relevantes que sejam as 
razões fáticas, pode ser  afetado em sua esfera jurídica, deixando 
de receber completa proteção jurídica através do sempre 
indispensável processo legal 
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 Também, no mesmo sentido decidiu o Egrégio Tribunal de 

São Paulo68: “O adolescente tem direito ao devido processo legal; e o 

procedimento que atende ao preceito constitucional é o que está nos arts. 184, 

186 e seguintes do Estatuto”. 

 

  Já, os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

garantidos constitucionalmente a todo cidadão, como já dito, vêm previstos 

também no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 111. 

 

   Conforme se vê da leitura deste artigo, ao adolescente 

infrator foram dadas várias garantias, objetivando, sem a menor dúvida, assegurar 

o exercício da mais ampla defesa. 

 
    O inciso I, prevê que o adolescente deve saber do que está 
sendo acusado, para possibilitar uma melhor defesa. Neste aspecto, também a 
Constituição da República Federativa do Brasil, coloca, dentre os direitos à 
proteção integral, em seu artigo 227, § 3º, IV a garantia de pleno e formal 
conhecimento da atribuição de ato infracional (...). É a própria citação, ato que 
tem por objetivo sempre cientificar o cidadão, no caso, o adolescente, de que 
contra ele foi instaurado procedimento judicial. 
 

     Do mesmo modo os incisos II e III, que garantem, 

respectivamente, a igualdade na relação processual e defesa técnica por 

advogado, também já tinham previsão constitucional, na seqüência do dispositivo 

supra, (...), igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional 

habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. 

 

 A propósito Roberto João Elias69, leciona: 

 
É oportuno recordar que a carta magna, no art. 227, § 3º, IV, entre 
os direitos à proteção especial coloca a ‘garantia de pleno e formal 
conhecimento da atribuição de ato infracional’. Se porventura, não 
se der tal conhecimento, haverá nulidade absoluta (v. art. 110). 
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A igualdade na relação processual também é assegurada pelo 
preceito constitucional supra referido. Assim, o adolescente 
poderá produzir, e a ele deve ser dada essa oportunidade, toda 
espécie de prova em direito admitida para se defender. 
 
Agora, ao contrário do que sucedia no regime do Código de 
Menores, é obrigatória a defesa técnica por advogado. Este 
poderá ser nomeado pelos responsáveis pelo adolescente ou, 
então, pelo Magistrado. Aliás, o inc. IV, como não poderia deixar 
de ser, assegura a assistência judiciária gratuita aos menores. 

 

 Ao analisar o Art. 111, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, João Batista Costa Saraiva70, assim comenta o inciso I: 
 

Como as demais garantias processuais explicitadas no art. 
111 do ECA, esta se faz corolário do princípio constitucional 
da observância do devido processo legal. A citação, mais do 
que uma garantia processual, se constitui em uma garantia 
constitucional, na medida em que ninguém poderá ser 
processado sem ser ouvido a propósito da imputação que 
contra si é feita. De resto, esta norma está expressamente 
contida no art. 227, § 3º, inc. IV, da CF. 
 

  De se anotar ainda que a igualdade na relação processual 

consiste, primordialmente, na garantia de que as partes, perante o judiciário, terão 

as mesmas possibilidades de alegações e de produção de provas.   

 
 No mesmo norte, Paulo Afonso Garrido de Paula71: 

 
A igualdade na relação processual consiste na garantia de que as 
partes (autor e réu) terão, perante o Judiciário, as mesmas 
possibilidades de alegações e de produção de provas. Autor, no 
caso, é o Estado, que pretende, ante a infração cometida, 
reeducar o adolescente. Réu – e aqui grife-se que a locução, no 
sentido jurídico, tem acepção própria, significando a pessoa em 
face da qual é deduzida uma pretensão, nada tendo a ver com o 
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conteúdo leigo da expressão – é o adolescente que resiste à 
possibilidade de ser reeducado. (...). 

 

 Outro aspecto importante e inovador no que diz respeito à 

legislação menorista, é a necessária defesa técnica por advogado, prevista no 

inciso III, do artigo em comento. Assim, Recebida pela autoridade Judiciária a 

Representação formulada pelo Ministério Público, iniciando-se aí o procedimento 

judicial, passa a ser obrigatória a presença do advogado, que deverá atuar em 

defesa dos interesses do adolescente a quem é imputado ato infracional. 

 

 Sobre o assunto, assim se manifesta  Roberto João Elias72: 

“Agora, ao contrário do que sucedia no regime do Código de Menores, é 

obrigatória a defesa técnica por advogado. Este poderá ser nomeado pelos 

responsáveis pelo adolescente, ou, então, pelo Magistrado [....]”. 

 

 Na mesma direção, João Batista Costa Saraiva73: 

 
A imprescindibilidade do advogado à administração da justiça se 
constitui em primado de ordem constitucional (art. 133 da CF). 
Ora, se o adolescente está sujeito ao devido processo legal, faz-
se indiscutível seu direito à defesa técnica por advogado. Tal, 
aliás, vem expresso no art. 227, § 3º, inc. IV, da Magna Carta, e 
repetido no ECA em seu art. 207, que impõe a defesa do 
adolescente por advogado sempre que lhe for atribuída a autoria 
de ato infracional em procedimento judicial. 

 

 Por sua vez, Péricles Prade74, assim se posiciona: 
 

Demais disso, o advogado é indispensável à administração da 
justiça (CF, art. 133) e o art. 206 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente assegura sua intervenção, representando a criança, 
o adolescente, seus pais ou responsável na solução da lide, 
sendo facultativa tão-só se esta inexistir. De outra parte, não 
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serão aqueles processados sem defensor ( art. 207, c/c os arts. 
111, III, 184, § 1º, e 186, § 2º). 

 

  A quarta garantia, prevista exatamente no inciso IV, 

assegura, assim como também o é em relação a qualquer pessoa, o benefício da 

assistência judiciária gratuita e integral, aos que dela necessitarem em face da 

insuficiência de recursos. Esse preceito já vinha assegurado na Magna Carta, art. 

5º, LXXIV. 

 

 A respeito, o autor retro nominado75, com propriedade, 

assim se manifesta: 

 
O fundamento é a necessidade de justiça. Se, por ser pobre, 
ficasse o adolescente sem assistência técnica, o julgamento não 
seria justo nem imparcial, havendo um estridente desequilíbrio 
entre as partes. Melhor dizendo: emergeria ofensa ao princípio da 
igualdade de todos perante a lei. Cabe ao Estado suplementar a 
carência, retomando o fio do equilíbrio, que, sem sua intervenção, 
seria rompido.  

 

 A outra garantia processual, prevista no inciso V, permite ao 

adolescente infrator de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, que 

aqui não se limita ao juiz, ao representante do Ministério Público, ou ao Defensor 

Público, mas estende-se a todos os órgãos a quem pertencem as referidas 

autoridades. 

 

 João Batista Costa Saraiva76, escreve: 

 
Esta garantia processual, também explicitação de ampla defesa e 
do contraditório, que norteiam todo o sistema, tem amparo 
igualmente no mandamento do amplo acesso à Justiça (art. 141 
do ECA, e o art. 5º, XXXV, da CF), assegurando ao adolescente a 
que se imputa autoria de ato infracional o direito de ser ouvido – 
como ato de vontade dele para efeito do exercício da ampla 
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defesa e do contraditório, como enfatiza Péricles Prade. Tal 
prerrogativa assegura ao jovem o direito de ser ouvido não 
apenas pelo juiz da infância e juventude, como pelo Ministério 
Público e Defensoria Pública, através de seus órgãos. A propósito 
do direito de ser ouvido, o Estatuto prevê algumas situações 
expressas (arts. 186, pelo Juiz; 124,I, e 179, pelo MP; e 141, pelo 
Defensor). 

 
 A última garantia processual, prevista no inciso VI, qual seja, 
o direito do adolescente infrator de solicitar a presença de seus pais ou 
responsável, a qualquer tempo durante a “ação socioeducativa pública”, objetiva, 
sem dúvida, além de auxiliá-lo na sua defesa com os esclarecimentos 
necessários, também apoiá-lo moralmente, diante da situação que está a 
vivenciar, notadamente por se tratar de pessoa em desenvolvimento. 
 
 Acerca do assunto, Péricles Prade77, assim se posiciona: “A 
presença tem caráter psicológico, dando-se, assim, maior conforto moral e 
emocional no curso do processo. O que é plausível, tendo em vista a condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento”.   
  

 Por seu turno, João Batista Costa Saraiva78, assevera: 

 
Um dos pontos fundantes do Estatuto da Criança e do 
Adolescente refere-se ao respeito à condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento em que se encontra o adolescente. Este 
princípio, conjuntamente com os princípios da excepcionalidade e 
da brevidade, deverão nortear, por exemplo, a aplicação de 
medidas privativas de liberdade, estando expressamente 
consagrados no ‘caput’ do art. 121 do ECA, quando se refere às 
regras que normatizam o internamento. 
 
Se a todos os cidadãos está assegurado o direito de avistar-se 
com familiar em caso de imputação de ato criminoso(a CF, art. 5º, 
LXII, impõe a imediata comunicação da prisão à família ou a 
alguém indicado pelo preso), no caso do adolescente a quem se 
atribua a autoria de ato infracional esta garantia se faz ampliada, 
pelo caráter de apoio efetivo e necessário, tanto que para a 

                                                           
77 PRADE,  Péricles. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado/ Comentários jurídicos e sociais. 
Coord: Munir Cury, Antonio Fernando do Amaral e Silvia e Emilio García Mendez, 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 360. 
78 SARAIVA, João Batista Costa. Direito Penal Juvenil – Adolescente e Ato Infracional – Garantias e 
Medidas Socioeducativa. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 78-79. 
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audiência de apresentação em juízo (art. 186) a cientificação dos 
pais ou responsáveis faz-se imperativa.  
 

  Como consignado anteriormente, recebida pelo juiz a 

Representação ofertada pelo Ministério Público, inicia-se a “Ação Socioeducativa 

Pública”, destinada a apurar a responsabilidade do adolescente pela suposta 

prática de ato infracional que lhe fora imputada, garantido a ele, conforme já 

referido, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa. 

 
 Para tanto, a Representação, nos moldes da Denúncia 

oferecida contra imputáveis, por petição, deverá conter o resumo dos fatos, com a 

indicação da data e local, classificação do ato infracional, rol de testemunhas e 

requerimento de diligências, se necessárias, segundo se deflui do já transcrito 

artigo 182, § 1º, do ECA. O mesmo dispositivo possibilita, também, que a 

Representação seja deduzida oralmente. No entanto, essa forma não vingou, 

tendo em vista que ao contrário do imaginado pelo legislador, a praticidade não se 

efetivou, além de prejudicar a boa técnica. 

 
 Discussão surge quanto a possibilidade, ou não, de o Juiz 

rejeitar a Representação.  Entendem alguns da impossibilidade, ante a ausência 

de previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, e, notadamente, pelo que 

dispõe o caput do artigo 184, que, numa interpretação gramatical conduz a esse 

entendimento, ao estatuir: Oferecida (e não recebida) a representação, a 

autoridade judiciária designará audiência de apresentação [...]. 

 

 Neste sentido o entendimento de Roberto João Elias79: 
 

A rigor, o Juiz da Infância e da juventude, diferentemente do que 
ocorre no processo penal, não pode rejeitar a representação. Na 
esfera penal, a denúncia pode ser rejeitada. Na área do menor, 
embora a representação tenha de atender aos requisitos do art. 
182, § 1º (breve resumo dos fatos e classificação do ato 
infracional), entendemos que, mesmo com alguma falha, não pode 
ser preterida. É que, com o seu oferecimento, a primeira 

                                                           
79 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 213. 
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providência é a designação de audiência de apresentação do 
adolescente.  
 

 Outros defendem a possibilidade da rejeição da 

representação, posto que aplicável, subsidiariamente ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Código de Processo Penal, e, por isso mesmo, deve ela preencher 

requisitos iguais aos da Denúncia, ofertada quando da prática de delito por 

imputáveis. 

 

 Essa a visão de Paulo Lúcio Nogueira80: 

 
O Estatuto não se refere ao não-recebimento da representação 
oferecida, o que é perfeitamente admissível, aplicando-se 
subsidiariamente as normas processuais penais (CPP, art. 43), 
pois, se o juiz pode discordar do arquivamento e da concessão da 
remissão, com muito mais razão poderá também rejeitar a 
representação oferecida. 
 

     
 De igual modo, Paulo Afonso Garrido de Paula81: 
 

Muito embora, à primeira vista, deixe o caput do dispositivo 
supracitado transparecer que a representação não se encontra 
sujeita a qualquer juízo de admissibilidade, deflui do sistema 
adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que a mesma 
poderá ser recebida ou rejeitada. 
 
Em primeiro lugar, a autoridade judiciária deverá atentar para os 
requisitos formais da representação. A descrição, ainda que 
sucinta, do ato infracional, com todas as suas circunstâncias, 
decorre de norma constitucional (CF. art. 227, § 3º, IV) e, 
verificada, possibilita o exercício do sagrado direito de defesa. A 
classificação, indicação do dispositivo legal violado, exigência 
contida no art. 182 do ECA, completa a própria descrição do ato 
infracional, mesmo porque, com o Estatuto, tem conteúdo jurídico 
determinado, de vez que definido como conduta descrita como 
crime ou contravenção penal(art. 103). É de se ressaltar que a 
classificação precisa é secundária, pois, ao prevalecer orientação 

                                                           
80 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado 4. ed. ver., aum. E atual. São 
Paulo: Saraiva, 1998. p. 292-293. 
81 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Comentários Jurídicos e Sociais. Coord: Munir Cury, Antônio 
Fernando do Amaral e Silva e Emílio García Memdez. 4ª ed. Malheiros. São Paulo. 2002. p. 546. 
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jurisprudencial relativa à denúncia, a defesa se dá em relação ao 
fato, e não ao tipo penal Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado. 
 

 O melhor entendimento, a nosso sentir, é exatamente este 

último, qual seja, o de admitir a possibilidade da rejeição, desde o início, pelo Juiz, 

da representação ofertada pelo Ministério Público, se ausentes os requisitos 

formais, as condições da ação, além dos pressupostos processuais (competência, 

impedimentos etc ...). 

 

 De se perguntar, qual deveria ser a solução a ser dada pelo 

Juiz na hipótese de O Ministério Público ofertar representação contra a criança, 

por pratica de ato infracional, frente à regra contida, principalmente, no artigo 105, 

que, em casos tais possibilita apenas a aplicação das medidas protetivas 

previstas no art. 101, e, jamais, as socieducativas contidas no art. 112. Claro, a da 

rejeição da representação. 

 

 Oportuno consignar, que da decisão que rejeita a 

representação cabe recurso de Apelação, em face de o Estatuto da Criança e do 

adolescente ter adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil, 

conforme se observa da dicção do artigo 198. 

 

 Adequada, aqui, a transcrição do artigo 184, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 

 
Art. 184 – Oferecida a representação, a autoridade judiciária 
designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, 
desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, 
observado o disposto no art. 108 e parágrafo. 
§ 1º - O adolescente e seus pais ou responsável serão 
cientificados do teor da representação e notificados a comparecer 
à audiência, acompanhados de advogado. 
§ 2º - Se os pais ou responsável não forem localizados, a 
autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. 
§  3º - Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária 
expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o 
sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. 



 72

§ 4º - Estando o adolescente internado, será requisitada sua 
apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou 
responsável. 

 

 Oferecida (e recebida) a representação, a autoridade 

judiciária designará audiência de apresentação do adolescente. Esta solenidade 

equivale ao interrogatório do imputável, devendo nela se fazer presente, além do 

representado, seus pais ou responsável e seu defensor. Na mesma oportunidade 

decidirá também o magistrado acerca de eventual pedido de internação provisória 

ou manutenção desta, tendo por norte a norma contida no artigo 108, devendo a 

segregação obedecer aos ditames do artigo 185, e seus parágrafos. 

 

 A não localização dos pais do adolescente, ou seu 

responsável importará na nomeação de curador especial ao mesmo, cujo encargo 

poderá recair na própria pessoa de seu defensor.  Por outro lado, se não 

localizado o adolescente, contra ele seja expedido mandado de busca e 

apreensão, ficando o feito sobrestado até sua efetiva apresentação. Estando 

internado, será requisitado para a solenidade, e os pais ou responsável, dela 

cientificados. 

 

 Realizada a audiência de apresentação, com a oitiva do 

adolescente, seus pais ou responsável, poderá o Juiz, entendendo adequada e 

ouvido o representante do Ministério Público, conceder a remissão como forma de 

extinção ou suspensão do processo, que, aliás, poderá ser concedida em 

qualquer fase do procedimento(art. 188). E não sendo concedido o benefício, o 

defensor, constituído ou nomeado, terá o prazo de três dias a partir dela, para a 

apresentação da defesa prévia e respectivo rol de testemunhas (art. 186, §§ 1º e 

3º). 

 

 Na audiência em continuação, a que se refere o § 4º, do 

dispositivo retro, após ouvidas as testemunhas, tanto as arroladas na 

representação quanto as da defesa prévia e oferecidas as razões orais pelo 

representante do Ministério Público e pelo Defensor, o magistrado decidirá pela 

improcedência ou procedência da representação. Nesta última hipótese aplicará 
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ao adolescente infrator uma das medidas socioeducativas previstas no artigo 112 

do ECA, cumulativamente, ou não. Podendo, também, se entender adequado, 

aplicar uma das medidas protetivas previstas no artigo 101, do mesmo diploma. 

Se optar pela improcedência, não aplicará, logicamente, qualquer medida, 

devendo, nesta hipótese, reconhecer na sentença ter restado provado, no 

decorrer da instrução, que o fato imputado ao adolescente não existiu; ser 

insuficiência a prova da sua existência; ou não constituir ato infracional (art. 189). 

 

 Conforme se observa, o rito do devido processo legal, 

destinado à apuração de ato infracional praticado por adolescente, em muito se 

assemelha àquele previsto em leis extravagantes, como a n. 9.099/95 e a 

6.368/76, e, principalmente, com o rito sumário previsto no Código de Processo 

Penal.  

 

 Aqui se concluí o segundo capítulo que, em síntese, ocupou-

se das conceituações de ato infracional, de criança e de adolescente, bem como 

da legitimidade do Ministério Público, na fase pré-processual, de promover o 

arquivamento dos autos, conceder a remissão, ou representar o adolescente à 

autoridade judiciária pelo cometimento de ato infracional, conceder remissão, e, 

ainda, de todas as fases do devido processo legal. 

 

 No próximo capítulo serão abordadas com ênfase todas as 

medidas socioeducativas previstas no artigo 112, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Conceito. Natureza jurídica. O efeito ressocializador das medidas e 

a responsabilidade dos municípios pela implantação dos respectivos programas.   
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CAPÍTULO 3 
 

3. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 
 

3.1. CARÁTER DAS MEDIDAS (PUNITIVO OU EDUCATIVO?). 
 
 Acerca do tema há, sem dúvida, divergência entre os 

doutrinadores, sustentando alguns que as medidas socioeducativas têm cunho 

unicamente educativo, ressocializador, com o propósito da reabilitação do 

adolescente infrator, enquanto outros defendem a idéia de que elas, embora 

visando a reeducação, guardam, também, caráter punitivo, retributivo, dentre elas 

destacando aquelas que restringem a liberdade, como as da semiliberdade e a da 

internação.  

 

 Liberati82, assim as conceitua: 

 
As medidas sócio-educativas 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 da 

integração social.  

 

 Já, o mesmo autor, em obra mais recente, incluiu de forma 

clara, na conceituação, também o caráter punitivo:   “Portanto, existe um 

procedimento especial, que aplica medidas sócio-educativas de caráter 

sancionatório-punitivo, com finalidade pedagógico-educativo aos infratores 

considerados inimputáveis, em virtude da menoridade (...)83”.  

  

 Jacob Valente84, sobre o assunto, assim se manifesta:  

                                                           
82 LI BERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente/Comentários. Marques Saraiva 
Gráficos e Editores - Coleção Estudos Jurídicos-sociais/IBPS. Rio de Janeiro, 1991. p. 74. 
83 LI BERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003. 
p. 95. 
84 VALENTE, José Jacob. Estatuto da Criança e do Adolescente: apuração do ato infracional à luz da 
Jurisprudência: Lei Federal nº 8.069, de 13-7-1990. São Paulo: Atlas, 2002. p. 17/18.  
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Ora, é incontestável que a finalidade primordial existente na 
imposição de qualquer medida ao adolescente é à busca de sua 
reabilitação. Não tendo alcançado, ainda, plena capacidade de 
responder criminalmente por seus atos, almeja-se que ingresse na 
maioridade penal recuperado.  
 
É comum a afirmação, presente em vários julgados da Câmara 
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de que 
“a internação, tal como imposta, não guarda caráter punitivo, 
retributivo. Ao contrário, emerge como forma de proporcionar a 
reeducação do adolescente infrator”.  
 
Inegável, porém, que, dependendo da gravidade da infração 
praticada ou do grau de comportamento da personalidade do 
agente, sua segregação total (internação) ou parcial 
(semiliberdade) pode assegurar tranqüilidade e segurança à 
sociedade, que somente receberá o adolescente de volta quando, 
após avaliações periódicas e respeitados os limites do art. 121, §§ 
3º (duração máxima de três anos) e 5º (liberação compulsória aos 
21 anos de idade), do ECA, ficar constada inequívoca aptidão 
para o retorno à vida social.  
 
Até aqui identificamos nas medidas socioeducativas, caráter 
educativo e ressocializador para o menor e caráter protetivo para 
a sociedade.  
 
Há, porém, quem atribua caráter punitivas às medidas legais, a 
despeito do que dispõe o ECA quanto a proteção do adolescente.  
É o caso do acórdão relatado pelo eminente Dês. Yssef Cahalil, 
segundo o qual “as medidas socioeducativas previstas no ECA 
também visam punir o delinqüente, mostrando-lhe a censura da 
sociedade ao ato infracional que cometeu, e protegendo os 
cidadãos honestos da conduta criminosa daqueles que ainda não 
são penalmente responsáveis”. 
  
É claro que esse caráter 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 acarrete a sensação de 
reprimenda de corrente de sua conduta.  

 



 76

 Costa Saraiva85, assim se posiciona:   

 
A sanção estatutária, nominada medida socioeducativa, tem 
inegável conteúdo aflitivo (na lição legada por Basileu Garcia) e 
por certo esta carga retributiva se constitui em elemento 
pedagógico imprescindível à construção da própria essência da 
proposta socioeducativa. Há a regra e há o ônus de sua violação.  

 

 Sobre a assertiva colhe-se da Jurisprudência Pátria86: “A 

medida sócio-educativa consistente na internação em estabelecimento de ensino 

do menor autor de infrações graves não tem como finalidade a punição deste, 

mas a sua proteção com vistas à sua recuperação”.  

 

 Ainda, sobre o mesmo tema87: “Prestação de serviços à 

comunidade – Caráter de reeducação – Aplicação que não se confunde com pena 

de trabalhos forçados – Constrangimento ilegal inexistente – Segurança 

denegada”. 

 

 Por oportuno, importante observar, em que pese às 

divergências, principalmente doutrinárias, que as medidas estabelecidas pelo 

Estatuto, levando em conta tratar-se o adolescente de um ser em 

desenvolvimento físico e psíquico, têm por princípio e objetivo maiores a 

reeducação e ressocialização. Todavia, na prática, impossível a elas negar 

também o caráter punitivo.  

 

3.2. AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ELENCADAS NO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  
 

 Vêm elas previstas no artigo 112 do mencionado diploma 

legal, quais sejam: Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, 

                                                           
85 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção integral: uma 
abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 76. 
86 RT 687/295 
87 JTJ 190/257 
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internação em estabelecimento adequado, qualquer daquelas previstas no artigo 

101, incisos I a VI.  
 

 Como consignado no capítulo anterior, constatada a prática 

de ato infracional por adolescente, as medidas listadas no artigo acima transcrito, 

lhe poderão ser aplicadas. Na fase pré-processual, transacionadas com o 

Ministério Público quando da remissão, ou nos autos da “Ação socioeducativa 

pública”, quando do julgamento da Representação pelo Juiz.  

 

 Nunca demais lembrar que as medidas socioeducativas 

somente poderão ser aplicadas a adolescentes, e não a crianças, posto que à 

estas, quando da prática de ato infracional, somente poderão ser aplicadas as 

medidas protetivas previstas no artigo 101, conforme dicção do artigo 105, ambos 

da legislação menorista.  

 

 De se anotar, também, que a inimputabilidade dos menores 

de dezoito anos, consagrada na Carta Magna, na legislação penal e reproduzida 

no artigo 104, do Estatuto, não pode ser confundida com impunidade, conforme 

concepção do cidadão comum, alheio à norma menorista. É certo que ao 

adolescente infrator não são aplicadas penas, mas está ele sujeito às medidas 

socioeducativas.  

 

 A propósito, em seu trabalho “O Mito da Inimputabilidade 

Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente”, o Des. Amaral e Silva88, do 

Tribunal de Justiça de Santa Catatina, assim assevera:   

 
Sendo a imputabilidade (derivado de imputare) a possibilidade de 
atribuir responsabilidade pela violação de determinada lei, seja ela 
penal, civil, comercial, administrativa ou juvenil, não se confunde 
com a responsabilidade, da qual é pressuposto. (Ver De Plácido e 
Silva.’Vocabulário Jurídico’. Rio, Forense, 1982, p. 435).  
 

                                                           
88 SILVA, Amaral e. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, v. 5. AMC, 
Florianópolis, 1998.  p. 263. 
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Não se confundindo imputabilidade e responsabilidade, tem-se 
que os adolescentes respondem frente ao Estatuto respectivo, 
porquanto são imputáveis diante daquela lei.  
 
Aos adolescentes (12 a 18 anos) não se pode imputar (atribuir) 
responsabilidade frente à legislação penal comum. Todavia, 
podendo-se-lhes atribuir responsabilidade com base nas normas 
do Estatuto próprio, respondem pelos delitos que praticarem, 
submetendo-se a medidas socioeducativas, de inescondível 
caráter penal especial.  
 
(...). 
 
Em suma, embora inimputáveis frente ao Direito Penal  Comum, 
os adolescentes são imputáveis diante das normas da lei especial, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, respondem 
‘penalmente’, face o nítido caráter retributivo e socioeducativo das 
respectivas medidas, o que se apresenta altamente pedagógico 
sob o ângulo dos direitos humanos de vítimas e vitimizadores. 
Além disso, respostas justas e adequadas são de boa política 
criminal, exsurgindo como elementos indispensáveis à prevenção 
e à repressão da delinqüência.  

 

  Assim, a máxima popular de que ao adolescente autor de 

ato infracional, nada, ou quase nada pode acontecer, frente à legislação pátria 

não se mostra verdadeira. O que se vislumbra, na realidade do dia-a-dia, é a 

inércia de Estados e Municípios, bem como da própria sociedade, na implantação 

e mesmo implementação de programas destinados ao cumprimento das medidas 

socioeducativas aplicadas.  

 

 Também importante ressaltar, que a competência da Justiça 

da Infância e Juventude se firma pela idade do agente quando da ocorrência do 

fato, ou seja, basta que ele tenha, à época, entre 12 e 18 anos de idade. Isso 

importa dizer, que mesmo já atingida a maioridade penal, mas se o fato 

aconteceu quando ainda naquela faixa etária, estará ele, adolescente, sujeito às 

medidas previstas no artigo 112 já transcrito, desde que não atingidos 21 anos de 

idade, posto que, neste caso, a extinção da medida será compulsória, nos moldes 

do artigo 121, § 5º, do Estatuto: a liberação será compulsória aos vinte e um anos 

de idade.  
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 A respeito, observa Cury, Garrido & Marçura89:  

 

A maioridade penal, adquirida posteriormente à prática do 
ato infracional, não obsta a imposição de qualquer medida 
sócio-educativa, inclusive a internação, desde que o 
adolescente não haja atingido 21 anos de idade (art. 2º, 
parágrafo único, c/c art. 121, § 5º.)  

 

 A Jurisprudência é no mesmo norte90: “Medida sócio-

educativa – Possibilidade de aplicação e execução até que tenha completado 

vinte e um anos – Interpretação extensiva do art. 121, § 5º, da Lei 8.069/90 – 

Recurso provido, parcialmente”. 

 

 Outro aspecto que merece destaque, é que nenhuma outra 

medida poderá ser aplicada ao adolescente infrator, fora daquelas constantes do 

artigo 112, por se tratar de rol taxativo e não exemplificativo.  

 

 De se destacar igualmente a necessidade da observância 

das regras contidas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 112, quando da aplicação 

das medidas. A primeira deve ser norteada pelo bom senso, verificadas as 

circunstâncias e a gravidade da infração, aliada à capacidade de seu 

cumprimento. De nada adianta aplicar medida incapaz de ser cumprida pelo 

adolescente, em face de suas condições pessoais, posto que nenhum resultado 

positivo advirá. A segunda, encontra amparo em mandamento constitucional ( art. 

5º, XLVIII, c da CF), e diz respeito a dignidade da pessoa humana. E, a terceira, 

como não poderia deixar de ser, o adolescente doente ou com deficiência mental 

deverá receber tratamento individualizado. Aliás, o deficiente mental, quando 

absolutamente incapaz, não deverá merecer quaisquer das medidas 

socioeducativas, podendo a ele ser aplicada uma das protetivas previstas no 

artigo 101.  

 

                                                           
89 Cury, Garrido & Marçura. Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. ed. ver. e atualizada. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, 2002.  p. 101. 
90 TJSP, Ap. 40.034.0/8,  rel. Silva Leme. 



 80

 Ainda, em relação às medidas, dispõe o Estatuto: Art. 113 – 

Aplica-se a este capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.  

 

 A análise deste dispositivo deverá ser feita de forma 

conjunta com os artigos nele consignados. Assim: Art. 99 – As medidas previstas 

neste Capítulo poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, bem 

como substituídas a qualquer tempo.  

 

 A primeira parte deste artigo possibilita a aplicação 

cumulativa das medidas socioeducativas. É lógico que elas deverão ser 

compatíveis entre si, como, por exemplo, a aplicação conjunta da de Liberdade 

Assistida e a da Prestação de Serviços à Comunidade. Incompatíveis se 

mostrariam a da Internação com qualquer das retro mencionadas, por isso 

inaplicáveis cumulativamente.  

 

 A propósito, leciona Olympio Sotto Maior91:  

 
No pertinente à cumulação (parte inicial do mencionado artigo), 
verifica-se ter o Estatuto – reafirmado 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 sócio-educativas ou protetivas. Assim, p. 
ex., é perfeitamente viável a aplicação cumulativa da medida de 
prestação de serviços à comunidade e a de liberdade assistida, ou 
da de obrigação de reparar o dano e a de regime de 
semiliberdade etc. 

 

 Ainda, no que diz respeito à cumulação, é possível se a 

proceda  entre aquelas não privativas de liberdade, previstas no artigo 112 e as 

protetivas elencadas no artigo 101.  

 

 A respeito, noticia Paulo Lúcio Nogueira92: 

                                                           
91 MAIOR, Olympio Sotto. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado/Comentados jurídicos e 
sociais. 4. ed.. Malheiros. São Paulo, 2002. p. 367. 
92 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 4. ed. ver., aum. E atual. – 
São Paulo: Saraiva, 1998. p. 171. 
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Nesse sentido já decidiu a 1ª Turma Criminal do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso do Sul, por unanimidade de votos, que 
entendeu compatível a cumulação da medida de prestação de 
serviços à comunidade (art. 112, VII) com a medida específica de 
proteção de freqüência obrigatória às aulas (art. 101, III), sob o 
argumento de fortalecimento dos valores, além de se evitar a 
permanência do menor na prática promíscua de atos infracionais. 
(RT 744/636). 

 

 A segunda parte, por sua vez, autoriza a substituição da 

medida inicialmente aplicada, por outra. A nosso ver, a substituição somente será 

possível se a nova não for mais gravosa. Assim, por exemplo, permitida é a 

substituição da de prestação de serviços à comunidade, se originariamente 

aplicada, pela da liberdade assistida, e vice-versa. Todavia, não é aceitável a 

substituição de qualquer daquelas, se originariamente aplicada, pela da 

internação, por exemplo, posto tratar-se esta de medida mais gravosa.  

 

 Oportuno anotar, que a regra contida no artigo 122, III, não 

se trata de substituição de uma medida socioeducativa por outra, mais, sim, de 

uma nova medida, aplicada em face do reiterado e injustificável descumprimento 

de medida anteriormente imposta. Eis a redação do dispositivo:   

 
Art. 122 – A medida de internação só poderá ser aplicada 
quando:  
 
(...). 
 
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida 
anteriormente imposta.  
 
(...). 

 

 Ainda, quando da aplicação de qualquer das medidas 

prevista no já transcrito artigo 112, é necessário observar:  

 
Art. 114 – A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI 
do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da 
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autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese da 
remissão, nos termos do art. 127. 
Parágrafo único – A advertência poderá ser aplicada sempre que 
houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. 

 

 Assim, a imposição das medidas de obrigação de reparar o 

dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em 

regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional depende 

de prova inconteste da autoria e da materialidade do ato infracional, mais a 

culpabilidade do infrator, exceto quando concedido o benefício da remissão, nos 

termos do artigo 127. Tocante a medida de advertência, sua aplicação depende, 

sempre, da prova da materialidade e indícios (e não prova) da autoria.  

 

 Como se vê, afora na hipótese da concessão do benefício da 

remissão, e a ressalva anotada com relação a medida de advertência, mais as de 

proteção previstas no inciso VII, para a aplicação das demais, necessária a prova 

da autoria e da materialidade, além de restar demonstrada a culpabilidade do 

adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. A assertiva, leva a 

constatação lógica  de que, em casos tais a aplicação de qualquer das medidas 

íncitas no artigo 112, incisos II a VI, depende do devido processo legal, 

respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, em que pese 

entendimento doutrinário e jurisprudencial menos rígido.  

 

 Colhe-se da lição de Costa Saraiva93:  

 
O garantismo penal impregna a normativa relativa ao adolescente 
infrator como forma de proteção deste face à ação do Estado. A 
ação do Estado, autorizando-se a sancionar o adolescente e 
infligir-lhe uma medida socioeducativa, fica condicionada à 
apuração, dentro do devido processo legal, que esta agir típico 
se faz antijurídico e reprovável – daí culpável. (grifei).  

 

  

 

                                                           
93 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção integral: uma 
abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 32. 
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 A Jurisprudência94:   

 
Não se tratando de processo-crime, mas de verificação de fatos 
praticados por adolescente, ao qual a lei de regência destina 
medidas educativas e não punitivas, os fatos criminosos 
praticados não podem ser avaliados com o mesmo enfoque da 
Justiça Criminal, nem se lhes aplica as regras do Código Penal. O 
que impende considerar é que o adolescente tenha praticado fato 
que justifique a medida, pouco importando que caracterize crime, 
ou não, ou que milite em seu favor qualquer das excludentes do 
crime e de pena. 
 
Do mesmo modo95: 

 
Menor – Medida socioeducativa – Semiliberdade – Tentativa de 
furto de automóveis – Condenação com base somente na 
confissão do menor – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 114, 
caput do Estatuto da Criança e do Adolescente – Exigência de 
prova da autoria  e materialidade da infração para imposição de 
medidas graves – Recurso provido. Se no processo penal a 
confissão isolada do réu não pode suportar o acolhimento da 
pretensão punitiva do Estado (Código de Processo Penal, art. 
197), também no âmbito da Lei Federal nº 8.069/90 a confissão 
desacompanhada de outros elementos de convicção não pode 
suportar a imposição de medida socioeducativa grave. 

 

 Em verdade, afora as exceções da própria lei de regência, 

conforme acima anotado, para a aplicação das demais medidas socioeducativas, 

necessário o devido processo legal, conforme deflui dos já analisados artigos 110 

e 111, que tratam das garantias processuais.  

 

 Pela sua relevância, analisaremos, abaixo, uma a uma as 

medidas socioeducativas, fazendo considerações acerca da natureza e finalidade.  

 

3.2.1. ADVERTÊNCIA.  
 

                                                           
94 TJSP- C. Esp. – Ap. 19.195-0 – Rel. Ney Almada – j. 28-7-94. 
95 TJSP- Ap. nº 17.256-0, Rel. Dirceu de Mello. 
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Art. 115 – A advertência consistirá em admoestação verbal, que 
será reduzida a termo e assinada.  

 

 Em que pese posições contrárias, conforme já explicitado, 

entendemos perfeitamente possível à aplicação desta medida pelo Representante 

do Ministério Público, na fase pré-processual, assim como também a poderá 

aplicar o Juiz em decorrência do devido processo legal.  

 

 Dentro das elencadas no artigo 112, mostra-se ela a mais 

simples, a menos aflitiva, e deverá ter lugar quando o ato infracional for de 

natureza absolutamente leve, decorrente dos próprios impulsos da juventude, 

além da primariedade do seu autor.  

 

 A admoestação, aqui, tem o sentido de advertir o jovem e 

seus pais ou responsável, de que a reiteração de atos infracionais, mesmo que de 

natureza leve, poderá determinar a aplicação de medida mais gravosa.  

 

 Embora feita verbalmente, será ela reduzida a termo e 

assinada pelos presentes, em solenidade previamente designada, a qual deverão 

comparecer, além do adolescente infrator, seus pais ou responsável.  

 

 Wilson Donizeti Liberati96, faz a seguinte ponderação:   

 
(...). O termo “advertência” deriva do latim advertentia, do verbo 
advertere, com o significado de admoestação, aviso, repreensão, 
observação, ato de advertir. Desses sinônimos, o Estatuto preferiu 
o de “admoestação”, ao consagrar, no art. 115, que “a advertência 
consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 
assinada”. Com o significado de admoestação, a advertência 
representa uma modalidade de sanção penal, aplicada a quem 
praticou uma infração penal.  
 
(...)  
 

                                                           
96 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Juarez de Oliveira Ltda., 2003. p. 
102 -103. 
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De qualquer modo, a advertência, podendo ser aplicada no limiar 
do sistema de justiça da infância e da juventude, por ocasião da 
audiência de apresentação ao Ministério Público (ECA, art. 179), 
não impede que a medida decorra de procedimento de apuração 
do ato infracional, mediante o respectivo procedimento 
contraditório. 
 

 Roberto João Elias97, assim se pronuncia:  

 
A admoestação em questão deve ser esclarecedora, ressaltando, 
com respeito ao adolescente, as conseqüências que poderão 
advir se porventura for reincidente na prática de atos infracionais. 
No que tange aos pais ou responsável, deve-se esclarecê-los 
quanto à possibilidade de perderem o pátrio poder ou serem 
destituídos da tutela ou da guarda.  

 

3.2.2. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.  

 
Art. 116 – Em 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. 
Parágrafo único – Havendo manifesta impossibilidade, a medida 
poderá ser substituída por outra adequada.  

 

 Vale, aqui, também, quanto a possibilidade de aplicação da 

medida na fase pré-processual, o comentário já feito com relação à medida 

anterior.  

 

 A imposição da medida socioeducativa de reparação do 

dano, somente se justifica, conforme se extrai do próprio dispositivo, quando o ato 

infracional praticado pelo adolescente refletir no patrimônio da vítima. Três 

possibilidades se apresentam: a) restituição da coisa; b) ressarcimento do dano; e 

c) compensação, por outra forma, o prejuízo da vítima. A restituição da coisa 

deverá se dar sempre que ela se mostrar possível, posto que ninguém pode ser 

defraudado em seu patrimônio sem justo motivo. Em não se mostrando ela 

                                                           
97 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 
93. 
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possível, o dano deve ser ressarcido da forma mais completa possível (material e 

moral). Por último, não sendo possível a devolução da coisa e nem o 

ressarcimento do dano em dinheiro, à compensação poderá se dar de qualquer 

outra forma, mediante transação entre as partes ou então mediante aplicação, por 

ocasião da sentença, no final do devido processo legal.  

 

 A presente medida, além do caráter sancionatório-punitivo, 

como não poderia deixar de ser, objetiva também a reeducação do adolescente 

autor do ato infracional, no sentido de fazê-lo ver a necessidade e o dever do 

respeito ao patrimônio alheio. 

   

 Outro ponto que merece ser observado, quanto possível, é o 

caráter personalíssimo da medida, ou seja, a medida dever ser cumprida pelo 

próprio adolescente, dissociada da responsabilidade civil, tanto dele quanto de 

seus pais ou responsáveis.  

 

 Acerca do assunto, assim se posiciona Miguel Moacyr Alves 

Lima98:  

 
Ao nosso ver, o que importa para o Estatuto da Criança e do 
Adolescente é que, em razão do ato infracional, a vítima tenha 
sofrido reflexos prejudiciais na esfera econômica. Constatada tal 
circunstância, justifica-se a aplicação da medida em questão. 
 
Quanto ao aspecto da incidência e da competência para a sua 
aplicação, sustentamos a tese de que a obrigação de reparar o 
dano poderá ser aplicada na fase pré-processual, pelo órgão do 
Ministério Público, conjugada com a concessão do benefício da 
remissão, ou pela autoridade judiciária ao sentenciar, julgando a 
representação formulada contra o adolescente. Nesse sentido 
discordamos da posição de Paulo Lúcio Nogueira, para quem “a 
medida deobrigação de reparar o dano deve ser imposta em 
procedimento contraditório, pois cabe ao adolescente fazer a sua 
defesa devidamente assistido por advogado’(v. Estatuto da 

                                                           
98 LIMA, Miguel Moacyr Alves. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado/ Comentários Jurídicos e 
Sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antonio Fernando do Amaral e Silva e Emílio Garcia Mendez. 4. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2002. p. 380. 
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Criança e do Adolescente Comentado, São Paulo, Saraiva, 1991, 
p. 148).  

 

 Já Paulo Lúcio Nogueira99, assim se leciona:  “O Estatuto 

contemplou a reparação do dano que venha a ser causado pelo ato infracional, 

que não deixa de ser pertinente e reeducativa, mormente se tivermos em vista 

vários atos, praticados por menores, que são danosos ao patrimônio”. 

 

 Acrescente-se, quanto ao já dito com relação à aplicação da 

medida na fase pré-processual, pelo Ministério Público, nos moldes já 

consignado, que, em que pese entendimentos discordantes respeitáveis, há de 

prevalecer, na seara da infância e juventude, o princípio da desjudicialização, ou 

seja, evitar o máximo a exposição  do adolescente frente ao judiciário, como 

forma, inclusive, de protegê-lo.  

 

 Colhe-se da Jurisprudência100:  

 
Apelação – Sentença que concedeu remissão a adolescente 
infratora, cumulada com medida sócio-educativa de advertência – 
Atos infracionais continuados equivalentes a estelionato – Medida 
de obrigação de reparar o dano mais adequado – Recurso provido 
para esse fim. 

 

 De se observar, por fim, que o parágrafo único do artigo em 

comento (116), faculta a aplicação de outra medida que não a de reparar o dano, 

em havendo manifesta impossibilidade de aplicação desta. Daí concluir-se que 

em sendo impossível materialmente ao adolescente cumprir a medida, há de se 

substituí-la por outra, desde que adequada, nos moldes do § 1º, do artigo 112.  

 

3.2.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.  
 

Art. 117 – a prestação de serviços comunitários consiste na 
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não 
excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, 

                                                           
99 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 4. ed. Ver., aum. E atual. – 
São Paulo: Saraiva, 1998. p. 170. 
100 TJSP, Ap. 28.888.0/6, rel. Cerqueira Leite. 
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escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais. 
Parágrafo único – As tarefas serão atribuídas conforme as 
aptidões do adolescente, devendo ser cumprida durante jornada 
máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e 
feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à 
escola ou à jornada normal de trabalho.  

 

 A medida socioeducativa de prestação de serviços à 

comunidade, junto com a da liberdade assistida, como adiante veremos, destaca-

se, sem dúvida, pelo alto poder ressocializador do adolescente em conflito com a 

lei.  

 

 Como as anteriores, esta também poderá ser estabelecida 

na fase pré-processual.  

 

 Conforme se extrai do próprio texto legal, a prestação de 

serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 

geral, ou seja, de interesse da coletividade, e deverá ser realizado junto a 

entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, 

bem como em programas comunitários ou governamentais, isto é, perante 

entidades sem fins lucrativos e que tenham por finalidade a realização do bem 

comum, o amparo aos mais necessitados, aos que dependem de educação 

especial etc.  

 

 Oportuno observar, embora o assunto será analisado em 

tópico próprio, que as entidades onde o adolescente prestará o serviço, além de 

conveniadas com o Juízo da Infância e Juventude, deverão estar devidamente 

cadastradas junto ao Conselho Municipal dos Direito da Criança e do 

Adolescente.  

 

 A efetivação da medida nos moldes preconizados pelo 

Estatuto oportuniza ao adolescente a visualizar o quão útil ele poderá ser à 

sociedade, ao seu semelhante, permitindo a formação de um novo juízo de valor 

ao confrontar a sua realidade com a  daqueles com quem trata. Ademais, muitas 
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das vezes a própria medida oportuniza ao adolescente sua inserção no mercado 

de trabalho, posto que, passado o seu período, acaba sendo contratado pela 

entidade junto à qual a prestou.  

 

 A propósito, leciona Wilson Donizeti Liberati101:  

 
Com natureza sancionatório-punitiva e, também, com grande 
apelo comunitário e educativo, a medida sócio-educativa de 
prestação de serviços à comunidade constitui medida de 
excelência tanto para o jovem infrator quanto para a comunidade. 
Essa poderá responsabilizar-se pelo desenvolvimento integral do 
adolescente. Ao jovem valerá como experiência de vida 
comunitária, de aprendizado de valores e compromissos sociais.  
 
Pode-se dizer que, a exemplo da proposta do Código Penal, a 
medida em análise figura como uma alternativa para a privação da 
liberdade, permitindo que o infrator cumpra, junto à sua família, no 
emprego e na comunidade, trabalhos gratuitos em benefício dos 
mais necessitados. 
 

 Roberto João Elias102, assim se manifesta:  

 
Esta, sem dúvida, é uma medida adequada, com salutar 
conotação pedagógica, pois seu principal efeito, a nosso ver, é de 
ordem moral. Assim, o adolescente que agrediu a sociedade com 
seus atos tem a oportunidade de, com seu trabalho, se redimir. 
Observe-se que as tarefas realizadas são gratuitas. 

  

 A Jurisprudência103: 

 
Prestação de serviços à comunidade aplicada como medida sócio-
educativa – Adolescente que, conduzindo veículo automotor, deu 
causa a acidente automobilístico – Solução adequada em face do 
ato infracional praticado que teve como conseqüência a ofensa à 
integridade física de pessoas – Desprovido o recurso de apelação. 

 

                                                           
101 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003. 
p. 107-108. 
102 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente - de acordo com o novo 
Código Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 126. 
103 TJSP, Ap. 29.205.0/5, rel. Dirceu de Mello. 
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 Ainda, sobre o tema em comento104:  

 
Menor – Medida socioeducativa – Prestação de serviços à 
comunidade – Admissibilidade – Infrator que se encontra 
envolvido com o jogo do bicho – Menor que, anteriormente, ficou 
sujeito à medida socioeducativa de advertência por idêntica 
acusação – Medida infrutífera – Prestação de serviços que é 
adequada à espécie – Recurso não provido. 
 

3.2.4. LIBERDADE ASSISTIDA.  
 

Art. 118 – A liberdade assistida será adotada sempre que se 
afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 
auxiliar e orientar o adolescente. 
§ 1º - A autoridade designará pessoa capacitada para 
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade 
ou programa de atendimento. 
§ 2º - A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério 
Público e o defensor.  
Art. 119 – Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da 
autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, 
entre outros: 
I – promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-
lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial 
ou comunitário de auxílio e assistência social; 
II – supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do 
adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; 
III – diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e 
de sua inserção no mercado de trabalho; 
IV – apresentar relatório do caso.  
 

 Esta medida, assim como a de prestação de serviços à 

comunidade, conforme anteriormente consignado, tem grande alcance 

ressocializador. Consiste ela, de acordo com o artigo 119 retro-transcrito, num 

acompanhamento sistemático de orientação das atividades do adolescente 

infrator; seu encaminhamento à escola e o respectivo aproveitamento escolar; sua 

inserção social e no mercado de trabalho. 

                                                           
104 TJSP. Ap. Cível 18.297-0, Rel. Cunha Camargo. 
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  Para que alcance os objetivos perseguidos pelo Estatuto, é 

necessária a efetivação da medida, ou seja, que ela se concretize nos moldes por 

ele previstos. Aqui, a figura do orientador, a que se refere o § 1º, do artigo 118, 

ganha fundamental importância, posto que ele, como pessoa de confiança do 

juízo, já que por ele designado, tem o compromisso de participar da vida do 

adolescente e de sua família, fazendo visitas domiciliares, verificação das 

condições de escolaridade e de trabalho, além de se constituir num referencial 

positivo,  capaz de impor limites e de orientá-lo diante do surgimento de  

obstáculos que normalmente decorrem de sua realidade social, familiar e 

econômica. Enfim, é necessário que a medida seja adequadamente executada.  

 

 Importante observar, que os encargos do orientador contidos 

no artigo 119, são meramente exemplificativos, outros poderão ser fixados, 

dependentes, é lógico, de cada caso concreto, levando-se, para isso, em conta a 

gravidade do ato infracional, das condições pessoais do infrator. Assim, estará ele 

submetido, durante o tempo estabelecido na sentença  (prazo mínimo de seis 

meses), a uma vigilância e supervisão a cargo do orientador, com o fim de que 

adquira as habilidades, capacidades e atitudes necessárias para um correto 

desenvolvimento pessoal e social.  

 

 Como leciona Saraiva105:  

 
A manutenção de adolescentes infratores adequadamente 
assistidos, comprometendo-se a sociedade com esses programas, 
alcança sucesso na medida em que não se faça da medida de LA 
um simulacro de atendimento, como muitas vezes se faz em 
relação aos imputáveis colocados em sursis. 

 

 A advertência do ilustre autor faz sentido na hipótese em que 

aplicada a medida esta não é adequadamente executada. De nada adianta sua 

aplicação, por exemplo, se o orientador designado não honrar rigorosamente o 

encargo, cumprindo e fazendo cumprir as obrigações estabelecidas, ficando 

apenas num faz-de-conta.  

                                                           
105 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção integral: 
uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 99. 
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 De igual modo, Roberto João Elias106: “Nesta espécie de 

medida a figura do orientador é de suma relevância, sendo ele o elo entre o 

adolescente problemático, que precisa de ajuda, e o juiz da Infância e da 

Juventude, que deposita a confiança em alguém para prestar esta ajuda”.  

 

 Por sua vez, Paulo Lúcio Nogueira107, adverte: “A liberdade 

assistida deve ser adotada sempre que for considerada a mais adequada, 

devendo haver também pessoa indicada e capacitada para acompanhar o caso, o 

que exigirá a participação da comunidade na fiscalização”. 

 

 Tânia da Silva Pereira108, acerca da medida em comento, 

assevera:  

 
Considerada a melhor medida para a recuperação do adolescente 
infrator, sobretudo se ele puder permanecer com a própria família. 
(...) A medida tem como finalidade acompanhar, auxiliar e orientar 
o adolescente, promovendo sua recuperação e reinserção na 
sociedade. (...) Assim, a aplicação desta medida só será 
pertinente quando o adolescente integrar um grupo familiar que 
lhe sirva de referência. Deverá o jovem residir na Comarca onde 
será executada a medida.  

 

 Na mesma linha, Liberati109: “A medida tem ampla 

abrangência na linha de acompanhamento, auxílio e orientação ao adolescente, 

visando à sua perfeita integração familiar e comunitária”. 

 

 Sobre o tema em comento collhe-se da jurisprudência110:  

 
Liberdade assistida – Tentativa de roubo – Admissibilidade – 
Gravidade do fato que, por si só, não enseja aplicação de medida 

                                                           
106 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente - de acordo com o novo 
Código Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 129. 
107 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 4. ed. Ver., aum. E atual. – 
São Paulo: Saraiva, 1998. p. 170. 
108 PEREIRA, Tânia da Silva. apud  O Adolescente Infrator e a Liberdade Assistida: um fenômeno sócio-
jurídico/ Véra Maria Mothé Fernandes – Rio de Janeiro: CBCISS, 1998. p. 135. 
109 LIBERATI, Wilson Donizeti. O Estatuto da Criança e do Adolescente – Comentários. Coleção Estudos 
Jurídicos-sociais. IBPS. Marques Saraiva Gráficos e Editores: Rio de Janeiro, 1991. p. 61 
110 TJSP, Ap. 25.030-0/0, rel. Lair Loureiro. 
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privativa de liberdade, sujeita ao princípio da excepcionalidade – 
Art. 227,§ 3º, V, da CF e 121 do ECA – Recurso não provido  

 

 Ainda sobre a assertiva111:  

 
Menor – Ato infracional – Roubo e direção de veículo sem 
habilitação – Imposição de medida socioeducativa de liberdade 
assistida – Pretendida conversão da medida para a de internação 
– Inadmissibilidade – Menor primário, que conta com amparo 
familiar e laudo psicossocial favorável – Natureza do ato que por 
si só não enseja necessariamente a internação – Recurso não 
provido. 

 

 Importante observar, ainda, que a medida terá prazo inicial 

mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída por 

outra, se por alguma razão isso se mostrar necessário, após ouvir o orientador, o 

Ministério Público e o defensor, conforme se extrai do art. 118, § 2º.  

 

3.2.5. INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE.  

 
Art. 120 – O regime de semiliberdade pode ser determinado 
desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 
possibilitada a realização de atividades externas, 
independentemente de autorização judicial. 
§ 1º - É obrigatória a escolarização e a profissionalização, 
devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos 
existentes na comunidade. 
§ 2º - A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, 
no que couber, as disposições relativas à internação.  

 
 A medida socioeducativa de semiliberdade, como o próprio 

nome sugere, quando aplicada, limita a liberdade do adolescente infrator. 

Consiste ela, conforme se infere do dispositivo supra,  na segregação do agente 

no período noturno, enquanto lhe é oportunizado, no período diurno, o exercício 

de atividades externas, inclusive sem autorização judicial. Enquanto ela perdurar 

é necessária à escolarização e profissionalização.  

 

                                                           
111 TJSP, Ap. 23.683-0. Câmara Especial, Rel. Lair Loureiro. 
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 Sua aplicação é recomendada naqueles casos em que as 

não privativas de liberdades se mostraram infrutíferas e, ante a ocorrência de atos 

infracionais que, pela gravidade, indicam a necessidade da segregação parcial, 

com o objetivo de proteger a sociedade, e mesmo o próprio infrator.  

 

 De se observar, por oportuno, que a presente medida, 

diferentemente das anteriores, só pode ser aplicada pela autoridade judiciária, via 

sentença, quando da conclusão do devido processo legal, com a garantia do 

contraditório e da ampla defesa. Logo, inaplicável na fase pré-processual.  

 

 Estará ela sujeita sempre aos princípios elencados no artigo 

121,caput, do ECA, quais sejam: brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

 

 Ainda, o artigo 120, acima transcrito, possibilita a 

determinação do regime de semiliberdade desde o início, o que significa sua 

imposição como medida socioeducativa propriamente dita, ou seja, ao término do 

devido processo legal, ou como forma de transição para o meio aberto, o que se 

poderia denominar, para o imputável, como progressão de regime, passando, no 

caso do adolescente, da medida de internação para a da semiliberdade.  

 

 Não comporta ela prazo determinado, aplicando-se, no que 

couber, as disposições relativas a medida de internação. Assim sendo, o prazo 

máximo de sua duração será de três anos, mediante reavaliação semestral 

acerca da necessidade de sua mantença, ou não.  

 

 A propósito, leciona Liberati112:  

 
O regime de semiliberdade caracteriza-se pela privação parcial da 
liberdade do adolescente, considerado autor de ato infracional. A 
ele foi imposta tal medida pela autoridade judiciária, por sentença 
terminativa do processo, que observou o devido processo legal.  
 

                                                           
112 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e  Ato Infracional. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. 
p. 112. 
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Duas são as oportunidades de imposição da medida: aquela 
determinada, desde o início, pela autoridade judiciária, por meio 
do devido processo legal de apuração do ato infracional e aquela 
determinada pela ‘progressão’ do regime de internação para o da 
semiliberdade. A semiliberdade poderá, a qualquer tempo, ser 
convertida em medida sócio-educativa em meio aberto, nas 
mesmas circunstâncias do internamento.  

 

 Por sua vez, Roberto João Elias113.assevera:  

 
A medida pode ser aplicada desde o início, quando, pelo estudo 
técnico, se verificar que é adequada e suficiente do ponto de vista 
pedagógico> Pode ser, ademais, aplicada como forma de 
transição para o meio aberto, isto no caso do adolescente que 
sofreu medida de internação. Se este deixou de representar um 
perigo à sociedade, deve passar para um regime mais ameno, em 
que possa visitar os familiares e freqüentar escolas externas ou 
trabalhar. 

 

 A jurisprudência114, por seu turno, assim orienta: “A prática 

de ato equivalente a furto qualificado, somada à cricunstância de o apelante 

registrar antecedentes, justifica a aplicação de medida sócio-educativa 

consistente em inserção em regime de semiliberdade – Apelo desprovido”. 

 

 Na mesma senda115: 

 
Ato infracional correspondente ao crime de tráfico de entorpecente 
bem demonstrado nos autos – Conduta ilícita justificadora da 
medida sócio-educativa de semiliberdade, cujas hipóteses de 
cabimento não são as mesmas previstas para a internação – 
Desprovido o recurso de apelação.  
 
 

3.2.5. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL.  
 

                                                           
113 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva., 
2004. p. 131 
114 TJSP, Ap. 37.005.0/9, rel. Dirceu de Mello. 
115 TJSP, Ap. 41.443/01, rel. Dirceu de Mello. 
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Art. 121 – A internação constitui medida privativa da liberdade, 
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
§ 1º - Será permitida a realização de atividades externas, a critério 
da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação 
judicial em contrário. 
§ 2º -  A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 
máximo a cada seis meses. 
§ 3º - Em nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a três anos. 
§ 4º - Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o 
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de 
semiliberdade ou de liberdade assistida. 
§ 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
§ 6º - Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de 
autorização judicial, ouvido o Ministério Público.  
Art. 122 – A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça 
ou violência a pessoa; 
II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida 
anteriormente imposta. 
§ 1º - O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo 
não poderá ser superior a três meses. 
§ 2º - Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo 
outra medida adequada.  

 

 A medida socioeducativa da internação é a mais severa das 

estabelecidas no Estatuto, privando o adolescente infrator de sua liberdade física. 

Sujeita, todavia, aos princípios de brevidade – sua duração deverá se limitar por 

período absolutamente necessário – excepcionalidade - só poderá ser aplicada 

nos casos expressamente previstos, cujo rol é taxativo, e quando nenhuma das 

outras previstas no artigo 112, se mostrar mais adequada – respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento – a condição de adolescente (ser em 

desenvolvimento) deve ser sopesada quando da aplicação da medida -.   

 

 Importante observar, por oportuno, que a medida em 

comento, assim como a da semiliberdade, só poderá ser aplicada como medida 

socioeducativa propriamente dita, ou seja, aquela que decorre da prática do ato 
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infracional, após o término do devido processo legal, com a observância do 

contraditório e da ampla defesa, nos casos, como já dito, expressamente 

previstos em lei.  

 

 Assim, a medida mostrar-se-á adequada quando o ato 

infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa (art. 122, 

I). Como se vê, sua aplicação é restrita.  

 

 Excepcionalmente poderá ser aplicada por reiteração de 

outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da 

medida anteriormente imposta (art. 122, II e III). Aplicável, assim, a primeira 

exceção, quando o adolescente for agente contumaz de outros atos infracionais 

graves, que não aqueles mediante grave ameaça ou violência à pessoa, cujas 

medidas, que lhe foram correspondentemente aplicadas, não trouxeram resultado 

quanto a sua compreensão acerca do mal causado na comunidade.  A segunda 

exceção tem lugar, quando do descumprimento reiterado e injustificável de 

medida anteriormente imposta. Vale dizer, que o adolescente infrator sujeitar-se-á 

a internação se não cumprir, de forma reiterada e injustificável, qualquer das 

outras medidas previstas no art. 112, que lhe fora aplicada. Aqui, a nosso ver, 

necessário se oportunize ao infrator, em solenidade para tal designada, que 

justifique o não cumprimento. Não comparecendo ou não justificando a contento, 

aí sim, deverá ser aplicada a medida de internação.  

 

 A propósito da medida, leciona Liberati116:  

 
A medida sócio-educativa de internação é a mais grave e mais 
complexa das medidas impostas aos adolescentes infratores, 
porque impõe grave limitação à liberdade do adolescente. A 
restrição do direito fundamental da liberdade somente poderá ser 
decretada pela autoridade judiciária, após o transcurso do devido 
processo legal, com as garantias da ampla defesa e do 
contraditório. 

 

                                                           
116 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e  Ato Infracional. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. 
p. 113. 
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 Roberto João Elias117, por sua vez, destaca: “Não se deve 

olvidar que referida medida, conforme preceitua o art. 110, somente poderá ser 

aplicada com as observâncias do devido processo legal, com as garantias 

estabelecidas no art. 111 do Estatuto”. 

 

 Antônio Carlos Gomes da Costa118, por seu turno leciona:  

 
Três são os princípios que condicionam a aplicação da medida 
privativa de liberdade: o princípio da brevidade enquanto limite 
cronológico; o princípio da excepcionalidade, enquanto limite 
lógico no processo decisório acerca de sua aplicação; e o 
princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, enquanto limite ontológico, a ser considerado na 
decisão e na implementação da medida. 

 

  Para Tavares119:  

 
É a mais severa das medidas sócio-educativas estabelecidas no 
Estatuto. Priva o adolescente de sua liberdade física – direito de ir 
e vir – à vontade. Somente em caráter excepcional (art. 122, § 2º) 
será aplicada, com observância do inciso V do art. 227 da 
Constituição Federal, aqui regulamentada. Da curta duração para 
não resultar em instrumento deformador da personalidade colhida 
em estágio de estruturação bio-física-psicológico e em caminho de 
maturidade. 

 

  É da jurisprudência120:  

 
Adolescente internado pela prática de roubo – Parecer técnico 
sugerindo liberdade assistida – Não vinculação ao magistrado – 
Menor carente de respaldo familiar e sem condições de reinserção 
válida em sociedade – Curso profissionalizante feito na Febem – 
Internação capaz de recuperá-lo – Hábeas Corpus denegado. 

                                                           
117 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. ed. São Paulo: Saraiva., 
2004. p. 132. 
118 COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Estatuto da Criança e do Adolescente – Comentários Jurídicos e 
Sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva e Emílio Garcia Mendez. 
Malheiros Editores, São Paulo. 2002, p. 401. 
119 TAVARES, TAVARES, José de Farias. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. ed. 
Forense. Rio de Janeiro, 2002. p. 125. 
120 TJSP, HC 30.590-0/6, rel. Ney Almada. 
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 Colhe-se do Tribunal Paulista, cuja decisão participou 
Cahali121: “A internação somente deve ser admitida em casos excepcionais, 
quando baldados todos os esforços à reeducação do adolescente, mediante 
outras medidas socioeducativas”.  
 

 De se anotar, ainda, que, conforme previsão ínsita no art. 

121, § 1º, do ECA, será permitida ao adolescente infrator a quem restou aplicada 

a medida de internação, a realização de atividades externas, a critério da equipe 

técnica da entidade onde ela vem sendo cumprida, salvo determinação  judicial 

expressa em sentido contrário. Assim, após avaliação poderá o adolescente 

realizar atividades externas, em não havendo determinação em sentido contrário.  

 

 Observamos, por oportuno, que, com relação à duração, 

natureza e forma de cumprimento da medida, a matéria merecerá tópico próprio, 

mais adiante, se consignando, agora, apenas, que a cada seis meses será ela 

reavaliada, quanto a necessidade de sua manutenção, ou não, podendo haver 

progressão para medida mais branda, em não mais se justificando a segregação.  

  

3.2.6. DURAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.  
 
 Com exceção da advertência e a da reparação do dano, que 

se esgotam em si mesmas, as demais comportam duração mínima ou máxima.  

 

 Importante, consignar, inicialmente, que para a aplicação de 

quaisquer das medidas previstas no já analisado artigo 112 do ECA, é necessário 

atentar-se para a idade do agente à época da ocorrência do fato, ou seja, se ele 

era considerado adolescente pela lei de regência (pessoa entre doze e dezoito 

anos de díade). Assim, se a autoria restar demonstrada apenas quando o agente 

já completara dezoito anos ou mais, estará ele ainda sujeito às regras do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

 

 A propósito, estatui o ECA:  

 

                                                           
121 TJSP – C. Esp. Ap. 22.716-0 – Rel. Yussef Cahali.. 
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Art. 121 – A internação constitui medida privativa da liberdade, 
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
 
(...) 
 
§ 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
 
(...)  

 

 A assertiva supra vem ao encontro do dispositivo retro, posto 

que, na hipótese de a autoria vir a tona quando o agente já contar com vinte anos 

de idade, mas autor de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, quando ainda adolescente, teoricamente lhe poderia ser 

aplicada a medida de internação que, eventualmente, poderia chegar até três 

anos. Neste caso hipotético a duração da medida seria de apenas um ano, ou 

seja, se extinguiria compulsoriamente em razão dos vinte e um anos de idade 

atingidos pelo agente.  

 

 Oportuno transcrever122:  

 
Medida sócio-educativa – Aplicação à pessoa com idade entre 18 
e 21 anos – Admissibilidade – Ato infracional praticado quando 
ainda menor de idade _ Prescrição da pretensão educativa e 
executória da medida que somente se opera com os 21 anos 
completos. 
 

 Ainda, no que diz respeito à duração da medida de 

internação, estabelece o § 3º do art. 121 (já transcrito),  que ela não poderá, em 

hipótese alguma, exceder a três anos. Essa regra é absoluta, e há que se 

computar nesse prazo, o eventual período de internação provisória determinada 

nos moldes do art. 108, do mesmo diploma legal, desde que decorrente da prática 

do mesmo ato infracional. De se anotar que a cada ato infracional de natureza 

grave e que possibilite a medida de internação, na forma da lei, estará o 

adolescente infrator sujeito a ela, de forma autônoma, pouco importando se a 

soma delas for além dos três anos.  

                                                           
122 TFSP, Ap; 24.045-0/0, rel. Lair Loureiro. 
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 Como se vê, a norma estabelece o prazo máximo de três 

anos. Mas qual será o período mínimo da medida de internação? Não há no 

Estatuto dispositivo que o fixe de forma taxativa. Por isso, da interpretação do § 

2º, do famigerado art. 121, deve-se concluir que, como medida socioeducativa 

propriamente dita, não há prazo mínimo, embora, na prática, para alguns, será de 

seis meses, já que ao consignar que a medida não comporta prazo determinado, 

devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 

máximo a cada seis meses, pode levar o intérprete a essa conclusão.  

 

 De se anotar, também, que, quando a medida é aplicada, 

não em decorrência da prática do ato infracional, mas sim em face do não 

cumprimento injustificável das medidas anteriormente aplicadas, o prazo máximo 

da internação será de três meses, conforme se extrai do § 1º, do mesmo 

dispositivo.  

 

 Por sua vez, a medida socioeducativa de prestação de 

serviços à comunidade, terá como período máximo de duração seis meses, 

conforme estabelecido no caput do artigo 117, ou seja, não poderá, em hipótese 

alguma, ser superior. Não há, limitação mínima. Esta dependerá da análise de 

cada caso concreto.  

 

 Já, para a medida da Liberdade Assistida, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no artigo 118, § 2º, fixa o prazo mínimo de seis meses, 

silenciando quanto ao período máximo, permitindo, no entanto, a sua 

prorrogação, revogação ou substituição por outra, ouvido o orientador, o 

Ministério Público e o defensor. Pela redação do dispositivo, há de se concluir 

inexistir prazo certo, nem mesmo o mínimo (ante a possibilidade de revogação), e 

que ele depende muito mais das condições pessoais do infrator e da conveniência 

ou não da manutenção da medida. Se ela alcançou os objetivos, não há porque  

mantê-la. Como não há prazo máximo, é certo que este não poderá ficar ao livre 

arbítrio do Juiz, devendo, se for o caso, incidir a regra prevista para a internação.  

 

 No tocante a medida de inserção em regime de 

semiliberdade, estatui o artigo 120, § 2º que ela não comporta prazo determinado, 
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e se lhe aplica, no que couber, as disposições relativas à internação. Assim, 

valem aqui as mesmas considerações anteriormente feitas em relação à duração 

da medida de Internação, ou seja, que não há prazo mínimo e o limite máximo é 

de três anos, dependente, sempre, de avaliações periódicas de seis em seis 

meses.  

 

3.2.7. DA RESPONSABILIDADE QUANTO A CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS.  
 
 Aplicada a medida socioeducativa, é necessária a existência 

de programas destinados ao seu cumprimento. De nada adianta, por exemplo, 

que se determine ao adolescente infrator que preste, serviços à comunidade, se 

não há onde prestá-los. Aliás, esse é ainda um dos grandes obstáculos a serem 

superados para que, no âmbito da apuração do ato infracional, se dê efetividade 

às regras contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.   

 

 A ausência dos programas, além de inibir qualquer tentativa 

de ressocialização, gera na população infanto-juvenil e mesmo no seio da 

comunidade, a sensação de impunidade.  

  

 Ademais, as medidas socioeducativas, notadamente aquelas 

a serem cumpridas em meio aberto, e também as privativas de liberdade, devem 

ter, antes de tudo, cunho pedagógico, ou seja, devem proporcionar aos 

adolescentes em conflito com a lei a oportunidade de reintegração, ou mesmo 

integração, ao convívio social. Esse é o princípio (como visto no 1º Capítulo) 

constitucional da proteção integral à população infanto-juvenil, consagrado no 

artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e repisado pelo 

artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

 Em verdade, a criação e mesmo a implementação dos 

programas socioeducativos são de responsabilidade da sociedade através do 

exercício da democracia direta e também por meio de representação, com a 

participação de entidades não governamentais, e do Estado, através de seus 

órgãos, em todos os níveis. No entanto, ainda hoje, embora já transcorridos mais 
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de quinze anos da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, muito há por 

fazer. A sociedade, ainda acanhada e refugiada no individualismo, próprio dos 

tempos modernos, não despertou o suficiente para perceber da sua 

responsabilidade na efetivação de ações de interesse coletivo. O Estado, por sua 

vez, se mostra omisso, enquanto  mobilizador  e incentivador que deveria ser 

destas ações.  

 

 Um dos princípios do Estatuto, sem dúvida, é a 

municipalização da política de atendimento as crianças e adolescentes e, nesse 

contexto, insere-se aquela atinente ao infante infrator.  

 

 Assim, os programas destinados ao cumprimento das 

medidas socioeducativas não privativas de liberdade, devem ser criados e 

implementados nos próprios municípios de residência dos adolescentes, pelo ente 

público, pela própria sociedade, ou, mesmo, numa ação conjunta.  

 

 Desta forma, o programa socioeducativo para cumprimento 

da medida de prestação de serviços à comunidade, poderá ficar sob a 

responsabilidade do município, como ente público, pela sociedade ou numa 

parceria entre ambos, como consignado.  

 

 Há municípios nos quais o programa é estruturado e gerido 

pela Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, que, por sua vez, 

cadastra as entidades a que se refere o artigo 117, do ECA,  junto as quais o 

adolescente infrator prestará o serviço. A estrutura do programa deverá contar 

com pessoal técnico e administrativo capacitado que possibilite se cumpra as 

regras e se alcance os objetivos visados pela medida. Com a mesma estrutura, o 

programa poderá estar a cargo de uma entidade não governamental. Em qualquer 

hipótese, todavia, deverá ele estar registrado junto ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (artigo 88, II), que, como órgão controlador 

da política de promoção, proteção, atendimento e defesa dos direitos da 

população infanto-juvenil fará, junto à autoridade judiciária, o Ministério Público e 

a própria comunidade, a supervisão da  atividade do programa.  
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 De igual modo o Programa Socioeducativo da Liberdade 

Assistida, que, como visto quando mereceu análise em tópico próprio, se for 

executado de forma adequada, em muito contribuirá para a inserção do 

adolescente em conflito com a lei, na comunidade.  

 

 Aqui, também, vale registrar que em alguns municípios a 

criação e a administração do programa ficou a cargo do ente público, qual seja, o 

próprio município. A guisa de exemplo trazemos o município de Itajaí que, através 

da Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, criou um programa que, 

pela sua singularidade merece ser noticiado. Assim é que, objetivando dar 

condições à efetivação das regras e objetivos contidos nos artigos 118 e 119, a 

nominada Secretaria firmou convênios com a Secretaria Municipal da Educação e 

sua Congênere Estadual, ficando estabelecido que as Orientadoras Educacionais 

ficariam à disposição da autoridade judiciária, nos moldes do § 1º, do mencionado 

artigo 118, para, a seu alvitre fazer a designação. Ora, sem demérito a quem quer 

que seja, mas, teoricamente, ninguém melhor do que as próprias orientadoras 

educacionais para desempenhar o papel de “Orientador” que, além de outras, tem 

a incumbência de supervisionar a freqüência e o acompanhamento escolar do 

adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula ( art. 119, II).   

 

 O Programa, assim como o da Prestação de Serviços à 

Comunidade, também está sujeito à fiscalização da autoridade judiciária, do 

Ministério Público, e mesmo do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente, junto ao qual deverá estar registrado, bem como pela própria 

comunidade.  

 

 Importante destacar, com relação aos programas acima 

analisados, a relevância da efetiva e adequada execução dos mesmos, posto 

que, na medida em que responderem, satisfatoriamente, constituir-se-ão em 

barreiras eficientes a não exigir que ao mesmo adolescente infrator se lhe aplique 

medida privativa de liberdade, por reincidir ou mesmo por prática de ato 

infracional grave, a recomendar a segregação.  
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 Diverso do entendimento esposado com relação aos 

Programas destinados ao cumprimento das medidas socioeducativas não 

privativas de liberdade, aquelas que a segregam, devem ser cumpridas em 

programas criados e estruturados pelo poder público, notadamente pelos 

governos estaduais, o que importa dizer, que hão de ser cumpridas em 

estabelecimentos especiais mantidos pelo Governo do Estado. Devem, também, 

como as anteriores, serem registrados junto ao Conselho municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente.  

 

 Assim, o Programa de Inserção em Regime de 

Semiliberdade deve funcionar em estabelecimento especial, ou seja, adequado 

para a finalidade e contar com um corpo técnico capaz de fazer cumprir as regras 

contidas no artigo 120, notadamente dando meios e condições ao adolescente 

infrator para exercer atividades externas, bem como o encaminhamento à escola 

e à profissionalização.  

 

 Oportuno observar, pela sua importância, que a existência 

do Programa ora enfocado se mostra de extrema necessidade e utilidade, não só 

para o cumprimento da medida socioeducativa propriamente dita, mas, sobretudo, 

como uma medida de transição para o meio aberto, ou seja, a progressão do 

regime da internação para o da inserção em regime de semiliberdade. 

Infelizmente poucos são os municípios brasileiros que o instituíram.  

 

 Como já dito, também o Programa para o cumprimento da 

medida socioeducativa da Internação deve ser instituído e mantido pelo Governo 

do Estado, dotado de equipe multidisciplinar, em local exclusivo para 

adolescentes, distinto daquele destinado ao abrigo, devendo ser rigorosamente 

obedecida a separação por idade, compleição física e gravidade do Ato 

Infracional, conforme preconiza o artigo 123 do Estatuto. O funcionamento do 

Programa também deverá se dar de forma a serem respeitados, além de outros, 

todos aqueles direitos do adolescente elencados no artigo 124.  

 

 Dos direitos a que se refere o artigo 124, merecem 

destaque, a nosso ver, aqueles previstos nos incisos VI e X. O primeiro porque 
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garante ao adolescente o cumprimento da medida em estabelecimento localizado 

no próprio domicílio de seus pais ou responsável, ou no mais próximo. O 

segundo, porque garante condições de habitabilidade do alojamento.  

 

 Talvez eles se mostrem de maior relevância frente a 

realidade hoje vivida, notadamente nas Febens dos grandes centros urbanos, 

onde em nada são respeitados esses direitos. Estabelecimentos apenas ali 

edificados, o que ocasiona o cumprimento da medida, por grande número de 

adolescentes infratores, longe do domicílio de seus pais ou responsável, 

rompendo com os laços familiares, de suma importância para a sua inserção 

social. Sem condições adequadas de higiene e salubridade; além de grande 

porte, recebendo milhares de adolescentes, quando, segundo um dos princípios 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, o cumprimento da medida da 

internação dever-se-á dar em estabelecimentos pequenos, no ou próximo do 

domicílio de seus genitores ou responsável.  

 

 Pela própria estrutura dos estabelecimentos acima 

mencionados, não é dado também, aos internados, o direito à escolarização e 

profissionalização. Enfim, o Programa para o cumprimento da medida da 

Internação, em todo o território nacional, se recente da mínima estrutura 

necessária para alcançar os objetivos delineados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 

3.2.8. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS. 

 Necessário observar na conclusão do presente capítulo, que 

as críticas tecidas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente quanto 

a “impunidade” de jovens infratores, se mostram por demais simplistas. Ora, como 

criticar uma lei se ela ainda não restou efetivada na sua plenitude? Como se 

insurgir contra as medidas socioeducativas, por entendê-las complacentes 

demais, se sequer os Programas destinados ao cumprimento das mesmas foram 

criados e implementados?  
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 A prática tem demonstrado que, nas Comarcas em que os 

Programas foram criados, quer pela sociedade, quer pelo poder público, a 

socialização ou ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, têm 

produzido resultados altamente positivos.  

 Ora, as medidas socioeducativas de prestação de serviços à 

comunidade e a da Liberdade Assistida, principalmente, têm, se efetivadas e 

adequadamente executadas, grande poder de inserção do jovem infrator à vida 

em sociedade. Possibilitam elas, conforme se observa dos dispositivos que as 

norteiam, o encaminhamento do adolescente à escola, à profissionalização, ao 

lazer, à cultura etc.   

 O que é preciso, para mudar a atual realidade, é o Poder 

Executivo e a própria sociedade, ao invés de simplesmente criticar a legislação de 

regência, assumir suas obrigações perante a população infanto-juvenil conforme 

determina o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 

4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando, com absoluta 

prioridade, todos os direitos inerentes a esse segmento social, dentre os quais, 

aquele destinado à recuperação e posterior inserção social, que só será 

alcançado se existentes programas destinados ao cumprimento das medidas 

socioeducativas, aplicadas em decorrência da prática de ato infracional. É 

necessário se implemente, verdadeiramente, a Política da Proteção Integral. 

 

 Costuma-se dizer que o autor de Ato Infracional, por se tratar 

de um ser em desenvolvimento, deve ser comparado a uma planta, também em 

fase de crescimento, porque se em razão de forte vento a árvore ficar pendida, 

basta  balizá-la e ela voltará a se desenvolver de forma reta. Assim também o é o 

adolescente que, por qualquer motivo, prática um ato ante social, se  receber o 

tratamento adequado, no caso, a medida socioeducativa, retornará ele ao 

caminho da normalidade e passará a conviver de forma socialmente aceitável. 

 

 Essa assertiva é rigorosamente correta, pois, se acreditamos 

que o agente que pratica ato ilícito tem recuperação, infinitamente maior será a 

probabilidade se esse agente for um adolescente. Sem dúvida alguma. 
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 Enfim, é necessário que tanto o Estado quanto a sociedade, 

parem de fingir que a questão da criminalidade juvenil não é com eles, e partam 

para dar efetividade à Política de Proteção Integral a Criança e ao adolescente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                    

 Com o término do presente trabalho, nota-se, inicialmente, 

que o Direito Infanto-juvenil vem norteado por princípios constitucionais, 

notadamente no que diz respeito aos direitos fundamentais e a conseqüente 

política de proteção integral. 

                                    

 O grau de dificuldade encontrado para a pesquisa, decorreu 

mais em razão da divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria, 

fruto da recente legislação, que rompeu com velhos dogmas e em face da ainda 

pouca bibliografia, justificável tendo em vista, tratar-se, de uma lei nova 

dependente em sua grande maioria de efetividade. 

                                         

 Conhece-se, também, a evolução histórica, pátria, da 

legislação pertinente à infância e Juventude até os dias atuais, culminando com a 

edição da Lei n. 9.069/90, destacando o rompimento, de forma definitiva, com a 

doutrina da situação irregular, estabelecendo a da Proteção Integral, passando as 

crianças e adolescentes de objetos para sujeitos de direitos. 

                                           

 Faz ver, com ênfase, a obrigatoriedade de todo o 

procedimento, pré-processual e processual, destinados à apuração do Ato 

Infracional. Às medidas socioeducativas, uma a uma, aplicáveis aos adolescentes 

em conflito com a lei, com fortes argumentos no sentido de resultados positivos, 

quanto a ressocialização, se aplicadas e executadas de forma adequada. 

                                          

  Após a confecção conclui-se, também, que as crianças (até 

doze anos incompletos) não estão sujeitas à aplicação de qualquer medida 

socioeducativa em decorrência de prática de ato infracional, aplicando-se a elas, 

tão-somente, as medidas de proteção. Se praticado por adolescente (entre doze e 

dezoito anos), todavia, aplicável será qualquer daquelas previstas no artigo 112, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, adolescentes infratores poderão 

ser responsabilizados pelos atos praticados, tanto na fase pré-processual, quando 

da remissão concedida pelo Ministério Público, cumulada com medida, bem como 

por ocasião do devido processo legal.                      
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 Chega-se à conclusão, igualmente, de que a legislação que 

cuida dos direitos e deveres da população infanto-juvenil, não necessita de 

mudanças, pois, além de moderna, contempla todos os instrumentos necessários 

à sua eficácia. O que precisa mudar é a mentalidade dos governantes e da 

própria sociedade.                                            

                                          
 Observa-se ainda que acerca da matéria posta, há conflito 

jurisprudencial e doutrinário, motivado ao que se constata pela mudança drástica 

na política de atendimento à criança e ao adolescente, pela nova legislação. 

                                            

 Resta latente, por outro lado, que a interpretação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), no caso específico, no 

que diz respeito à aplicação das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, 

deve ela ser feita nos moldes preconizados no artigo 6º, ou seja, levando em 

conta os fins sociais, as exigências do bem comum, os direitos fundamentais, e, 

principalmente, a condição peculiar da criança e do adolescente como seres em 

desenvolvimento.  

                                         

 Lembra que, segundo disposição expressa no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, incumbe aos Estados membros, aos Municípios e a 

sociedade como um todo, a responsabilidade pela criação e implementação dos 

programas socioeducativos, destinados ao cumprimento das medidas aplicadas. 

 

 Diante do exposto, seguem abaixo os três problemas, 

inicialmente mencionados, e suas respectivas hipóteses, que restaram 

confirmadas. 

 Primeiro problema: Podem as crianças e os adolescentes 

em conflito com a lei penal serem responsabilizados pelos atos praticados, 

segundo a legislação pátria? 

 

 Primeira hipótese: O adolescente em conflito com a lei pode 

ser responsabilizado pelos atos praticados, enquanto que a criança não, pois 

merecedora, apenas, de medidas de proteção. 
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 Segundo problema: É possível a aplicação de medida 

socioeducativa pelo Ministério Público, na fase pré-processual? 

 

 Segunda hipótese: O Ministério Público poderá aplicar 

medida socioeducativa na fase pré-processual, com exceção daquelas restritivas 

à liberdade. 

 

 Terceiro problema: As medidas socioeducativas, quando 

aplicadas e adequadamente executadas se mostram eficazes na ressocialização 

dos adolescentes infratores? 

 

 Terceira hipótese: A aplicação efetiva das medidas 

socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei, pelo seu caráter 

educativo, tem alto poder ressocializante. 
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