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Título do Projeto de Pesquisa  

Criança e Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa restritiva de 

liberdade: aspectos normativos. 

RESUMO: O ocorrente trabalho tem como objetivo tratar da legislação preconizada 

para a proteção integral destinada a Criança e ao Adolescente, menor de 18 anos, 

responsáveis pela prática de atos infracionais ou contravenção penal. Sendo notável 

o crescimento dos delitos praticados por menores de 18 anos, causando desconforto 

para a sociedade e despesas aos órgãos públicos. Por outro lado, a proteção da 

criança e do adolescente, assim como sua inimputabilidade, são protegidas pela 

Constituição Federal, o que torna a situação mais complexa e repleta de dualidades. 

Analisa-se a viabilidade jurídica da a aplicações de sanções a menores de 18 anos, 

desde que decorram de apreciação exclusiva de juiz competente. A pesquisa 

relembra que essas sansões não possuem natureza de pena e sim de medida 

socioeducativa, previstas no Estatuto da Criança e do adolescente e amparadas na 

tutela social do inimputável. 

 

1- INTRODUÇÃO 

“Uma criança não ameaça ninguém. É só vida, inocência e ternura. Mais 

que ajudar a outros, ela precisa será ajudada e acolhida. (...) Cada vez 

que nasce uma criança, é prova de que Deus ainda acredita na 

humanidade. Deus acreditou tanto que quis nascer criança frágil, com 

os bracinhos enfaixados para não ameaçar ninguém” – teólogo 

Leonardo Boff, em seu artigo “Espírito de Natal”. 

Com crescimento de casos e delinquência infanto-juvenil,recrudesce a 

discussão sobrea cabível transformação social e do regime socioeducativo. Contida 

na lei 8.069/ 13 de Julho de 1990,Estatuto da Criança e do Adolescente, tal estatuto 

tem objetivo a proteção integral da Criança e do Adolescente. 

Baseada no reconhecimento de direitos especiais prevista na Constituição 

Federal de 1988, em seu Art. 227 “É dever da família, da sociedade do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, á 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer à profissionalização, à cultura, à 



2 
 

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

coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão”.  

Respeitando a norma Constitucional o ECA reforçou em seu art. 4° do 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em primeiro lugar, que são 

deveres da família, da comunidade, da sociedade em geral do Poder Público 

assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes e dar-lhes a proteção 

essencial. Destacando que o ECA utiliza o termo ato infracional quando se refere à 

infração por crianças e adolescentes menores 18 anos. Conceituada no seu Art. 103 

“considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”.  

“O ato infracional possui dois conceitos, fato típico e o antijurídico, 

atualmente preferimos o primeiro, sendo aplicada a lei menorista. A conduta 

delituosa abrange tanto crime como as Contravenções Penais.  

Contravenção penal é o ato ilícito de menor importância que o crime que 

acarreta ao autor multa de pena ou prisão simples. Verificamos então a 

viabilidade e pertinência da aplicação de medidas socioeducativas ao 

imputável (maior 18 anos) aplicada pela autoridade judiciária, Art.186. p. 2º 

ECA.” (ISHIDA, V. K., 2011) 

 

2- OBJETIVOS  

O objetivo desse trabalho e buscar responder determinados 

questionamentos de Criança e Adolescente sob cumprimento de medidas 

socioeducativas restritiva de liberdade. Analisar em quais motivos e situações são 

aplicadas. Qual a realidade das Crianças e dos Adolescentes seguido de descasos, 

e situações indignas enfrentadas pela juventude. Com base nos fundamentos 

doutrinários, legislativos, relatos documentários, jurisprudência etc. Salientar o que 

vem sendo feito pelo Estado, sociedade e família no que tange à Criança e ao 

Adolescente Brasileiro. Outro ponto relevante a ser analisado é a averiguação 

política em prol da inclusão do menor infrator na sociedade 

 

 



3 
 

3- METODOLOGIA  

Os aspectos metodológicos desenvolvidos para a realização desse trabalho 

são por meios de pesquisas bibliográficas, artigos científicos, textos obtidos através 

da internet e demais fontes disponíveis. Pesquisa documental Jurídica: Doutrinas, 

legislação, jurisprudência. Com objetivo de aprimorar idéias e buscar maiores 

informações sobre o tema. O referencial teórico – metodológico a ser observado a 

luz do meio dedutivo, isto é, partindo-se da premissa geral para o resultado obtido 

pela lógica formal. 

 

4- DESENVOLVIMENTO  

O sistema socioeducativo tem como principal objetivo a reintegração do 

menor infrator a sociedade, tais medidas são aplicadas a Crianças e Adolescentes, 

12 a 18 anos de idade que cometem ato infracional, ou crime contravenção penais. 

Outro ponto relevante da medida socioeducativa é analisar a situação do 

delito que foi praticado e qual a capacidade do menor em cumprir sua aplicação por 

meio de internação.  

Como reza o Art. 122 ECA – A medida de internação só poderá ser aplicada 

quando:  

I – trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência 

à pessoa; 

II – por reiteração no conhecimento de outras infrações graves;  

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anterior 

imposta. 

 1º O prazo de internação na hipótese do inc. III desde artigo não poderá ser 

superior a três meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido 

processo legal. (Nova redação dada pela lei 12.594/2012). 

2° Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida 

adequada.  
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A reeducação e a ressocialização dos menores infratores é um processo 

complexo. O ECA estabelece, em seu Art. 90 o regime de atendimento que os 

programas devem adotar:  

 Orientação familiar;Apoio da sociedade;Abrigo;A liberdade 

assistida;Semiliberdade; Internação. 

As entidades de atendimento a Criança e ao Adolescente podem ser 

governamentais e não governamentais. Ambas devem possuir o registro de serviços 

a Crianças e Adolescente. A reeducação e a ressocialização, estão constantemente 

expostas à destruição do núcleo familiar. Esses jovens estão muitas vezes expostos 

a violência ás drogas, a criminalidade, à prostituição. O ambiente familiar e 

extremamente importante para ressocialização. A família constrói sua personalidade, 

fornece segurança efetiva, discernimento em suas condutas sócias. 

A adolescência é uma fase seguida de transformações biopsíquicas. É 

preciso que a família compreenda e auxilie a adolescência a lidar com essas 

situações típicas dessa fase. Denota-se ainda que adolescência não seja um 

período exato. A adolescência é o momento de despertar para a consciência da 

própria responsabilidade. As infrações cometidas por Crianças e Adolescentes 

infratores podem ser divididas em delitos: crime contra pessoa, contra o patrimônio, 

contra os costumes, contra fé pública, lei tóxica e lei ambiental.    

Suas atribuições punitivas não estão impostas pelo Direito Penal. Porém não 

retira a responsabilidade de seus atos infracionais. A apuração do ato infracional 

está determinadas, nos Arts. 171 a 190, do ECA. 

 A apuração do ato infracional sempre deve convergir em favor da Criança e 

do Adolescente. A apuração inicia-se com a apreensão do adolescente, configurada 

em situações de flagrante do ato infracional, o qual é encaminhado à autoridade 

policial, ou mediante a ordem judicial. Os responsáveis pelo menor infrator tem o 

direito de serem comunicados pela sua apreensão.   

Luigi Ferrejoli define o sistema acusatório como: 

“Aquele que concebe o juiz como um sujeito passivo rigidamente separado 

das partes, e o julgamento como uma contenda entre iguais iniciada pela 

acusação, que suporta o ônus da prova, confrontada com a defesa num 
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julgamento contraditório, oral e público, e resolvida pelo juiz segundo seu 

livre convencimento” enquanto no processo inquisitivo.” 

 

 

O juiz realiza de oficio a busca, a colação e a valoração das provas, 

chegando-se ao julgamento depois de uma instrução escrita e secreta da qual estão 

excluídos, ou pelo menos limitados, a contradição e os direitos de defesa” (AlVES 

apud FERRAJILLI. L., et all. p 564).  

 

4.1 As Medidas Socioeducativas de Proteção  

As medidas de proteção são instrumentos colocados à disposição dos 

agentes responsáveis pela proteção das crianças e dos adolescentes, a fim de 

garantir, a efetividade dos direitos da população infanto – juvenil.  

Encontra-se no art. 98 ECA, a pedra angular do novo Direito que define com 

precisão as condições exigíveis as medidas de proteção a crianças e adolescentes. 

O art, 98 ECA ressalva o dever da sociedade em geral do Poder Público, além da 

família, assegurar a criança e adolescente, o dever de assisti-las e educá-las.  

O ECA procura estabelecer um sistema de preservação da educação, as 

medidas tem um caráter mais subjetivo que objetivo, mais educativo que repressivo.  

Pode- se afirmar a finalidade pedagógica da medida socioeducativa, demanda 

de três importantes passos: 

 Primeiro, compreender a diversidade cultural de cada povo, 

comunidade e família. O art. 1°, V da CF, princípio do pluralismo. 

 Segunda, entender a pedagogia no campo de proteção. Com 

embasamento do art. 227 da CF.  

 Terceira, a finalidade da pedagógica deve estar conjugada ao vínculo 

familiar e comunitário. 

 

A pedagogia permite uma visão crítica de padrões, conduta, costumes e das 

implicações que possam ter para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. 
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Por isso, é princípio legal das diversas políticas públicas são programa de 

atendimento público próximo a comunidades, com inclusive de atendimento em 

situações de crise. 

 

4.2 Medida Socioeducativa em Aplicação Especifica de Proteção 

Para o autor, Roberto Barbosa Alves 

“A primeira medida contemplada pelo ECA é a advertência ( art. 112, I ,do 

ECA) que consiste na admoestação verbal, que deve ser executada em 

audiência e reduzida a termo ( art. 115 do ECA). Tem a finalidade de fazer o 

adolescente compreender a gravidade do fato cometido e as consequências 

que tiveram ou que poderiam haver tido. A advertência é, em realidade, 

uma ameaça de sanção mais severa na hipótese de voltar o adolescente a 

praticar um delito. A execução da advertência não deve demorar em relação 

à execução do delito, principalmente para que adolescente perceba que o 

fato não passou despercebido. Deve restringir – se aos atos infracionais 

leves e, especial, aos infratores primários, já que sua eficácia seria mínima 

em casos mais graves”.  

No Art. 112, caput do ECA indica-se a medida de caráter socioeducativo – a 

obrigação de reparar o dano, que tenham causado prejuízo patrimonial, aplicáveis 

aos adolescentes autores de atos infracionais.  

A reparação pode se consistir na devolução de uma coisa ou em qualquer 

outra forma de reparação do prejuízo á vítima (art.116 do ECA). A reparação não 

será aplicada quando resulte ser impossível para o adolescente.  

A medida de prestação de serviços à comunidade (art. 112. III, do ECA) – 

Tarefas que consiste no interesse geral, não excedente 06 meses, em hospitais, 

escolas, em entidades assistências e estabelecimentos congêneres, programas 

comunitários ou governamentais, com jornada no máximo de 08 (oito) horas 

semanais sem causar prejuízos de frequência escolar ou trabalho.  (Art.117 e 

parágrafo único ECA).  

Aplica-se a medida de liberdade assistida (art. 112, IV, ECA) nos casos em 

que haja necessidade de acompanhamento e auxilio e educação (art. 118 do ECA). 
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A liberdade assistida e designada pelo juiz, com a finalidade de promover integração 

social do adolescente e sua família. Também corresponde ao orientador cuidar da 

matrícula e da frequência do adolescente a escola, e buscar sua inserção no 

mercado de trabalho (art. 119 ECA). Com a duração mínima da medida é de 06 

meses, admitindo- se sua prorrogação, extinção ou substituição por outra.     

A semiliberdade (art.112, V, do ECA) consiste na internação em 

estabelecimento adequado, com frequência obrigatória a escola e realizações 

externas, a semiliberdade pode ser aplicada como medida inicial ou como transição 

da internação para a liberdade não está sujeita a prazo determinado, mas nunca 

poderá durar mais que 03 (anos).  

Por fim, a internação (art.112, IV, do ECA) é medida breve, e adaptada a 

condição peculiar do adolescente como pessoas em desenvolvimentos (art. 121 do 

ECA). Seus objetivos devem ser de prevenção, e os adolescentes possamalcançar o 

grau de maturidade pessoal que permita a vida em sociedade e atividades 

educativas e de lazer.  

A internação é decretada por tempo indeterminado e revalida no máximo há o 

meses. A duração nunca poderá exceder o período de 03 anos, após este período a 

adolescente deverá ser posto em liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida.  

7- Conclusão 

A realização deste trabalho traz a informação de como funciona a medida 

socioeducativa aplicada à criança e adolescente que comentem um ato infracional. 

Como funcionam os procedimentos das aplicações e as quem compete 

aplica-las, qual seu período máximo. 

Como e necessária uma resposta do Estado, não existe nenhuma outra 

solução para punir a criminalidade. O maior objetivo da medida socioeducativa, e 

reeducar o menor infrator e reabilita-lo para uma nova vida na sociedade. 
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