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1. RESUMO  

Este estudo tem como principal objetivo analisar as representações infracionais 

instauradas pelo Ministério Público dos adolescentes que tenham cometido atos 

infracionais no período entre janeiro e novembro de 2016, representados através 

das 1ª e 2ª Promotorias de Infância e Juventude do Município de Volta Redonda. 

Palavras-Chaves: adolescentes, ato infracional, Ministério Público. 

2. INTRODUÇÃO 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ constitui a rede de 

proteção ao adolescente em conflito com a lei, em consonância com os diretos e 

deveres estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

Caracteriza-se como uma instituição independente, autônoma e permanente, que de 

acordo com o artigo 127 da Constituição Federal brasileira de 1988, tem o 

compromisso com a manutenção da democracia e garantia dos direitos sociais 

individuais e coletivos. 

O papel das Promotorias de Infância e Juventude no que tange aos adolescentes 

em conflito com a lei é de zelar e garantir o acesso aos direitos e deveres 

preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e pela Lei do 

Sistema Nacional de Socioeducação – SINASE. 

3. OBJETIVOS 

Realizar análise das Representações Infracionais dos adolescentes autores de ato 

infracionais instaurada pelo Ministério Público no município de Volta Redonda no 

período entre janeiro e novembro de 2016; Identificar o quantitativo de adolescentes 

representados; Investigar aspectos com faixa etária e sexo; Averiguar os tipos de 

atos infracionais de maior incidência; Identificar os municípios e os bairros de origem 

dos adolescentes; Elencar os números de remissões concedidas pelo Ministério 

Público, seja com medidas protetivas, medidas socioeducativas ou simples. 

4. METODOLOGIA 



Esta pesquisa possui caráter qualitativo e abrangerá o período entre janeiro e 

novembro de 2016. Será utilizado analise documental como forma de obtenção de 

dados, a fim de alcançar os objetivos deste estudo.  

O levantamento bibliográfico caracterizou a primeira parte deste estudo, fazendo-se 

necessário a revisão de publicações de autores que discutem o tema abordado 

como: livros, revistas, artigos, cartilhas e publicações da internet, a fim de subsidiar a 

discussão e reflexão sobre o assunto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, a sociedade brasileira tem presenciado diariamente atos de violência e 

agressividade em diversas esferas. Em muitos destes casos, observa-se o 

envolvimento da população infanto-juvenil com tal prática. Segundo Levisky (2000, 

p.21): “Os adolescentes, por suas características biopsicossociais, tendem 

espontânea e naturalmente a praticar o ato, com maior tendência a descarregar 

seus impulsos agressivos e sexuais diretamente através do processo primário”. 

Este processo primário ao qual o autor se refere é considerado vias de expressões 

rápidas que buscam a satisfação imediata dos desejos, sem passar pelos critérios 

de avaliação, simbolização e linguagem. Os adolescentes, em geral, pensam depois 

da ação realizada e raramente percebem as consequências de seus atos após a 

ocorrência. 

Levisky (2000, apud Liberati, 2008) acredita que a sociedade contemporânea, com 

suas conquistas tecnológicas e de maior liberdade social, é considerada facilitadora 

de situações que levam a prolongar, até mesmo perpetuar, a adolescência como um 

estado mental que favorece a ambivalência, as cisões e a tendência à passagem por 

altos e baixos teores de responsabilidade.O que é considerado tolerável na 

adolescência normal tem se incorporado no próprio adolescente, mas não só nele, a 

questão é que tem se tornado num padrão de comportamento social. 

A ausência de alternativas concretas que permitam viabilizar o adolescente como 

pessoa, trabalhador e cidadão, acaba o levando a se fechar no imediatismo e na 

inconsequência. A partir daí, torna-se cada vez mais difícil o trabalho social e 

educativo com estes adolescentes. Por consequência, a mídia cada vez mais noticia 



e publica os atos infracionais cometidos por adolescentes, enfatizando e os 

culpabilizando pela violência instaurada em nossa sociedade. 

 A mesma mídia, que constantemente incita o consumo desenfreado de produtos e 

serviços pelos adolescentes, colocando-os diante de apelos cada vez mais amplos, 

profundos e sutis, divide-os em contextos inibidores de oportunidades reais de 

inclusão. Por consequência, estes adolescentes veem restritos os acessos às 

possibilidades e aos objetos de desejo que lhes apresentam a cada dia. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa iniciou-se com a leitura bibliográfica dos autores que discutem a 

temática, e logo em seguida partiu-se para analise de documentos, no caso as 

Representações Infracionais (Ris). Foram analisadas ate o momento cinquenta e 

quatro Ris, podendo obter dados parciais dos adolescentes como faixa etária, sexo, 

município de origem e o ato infracional cometido. 

7. FONTES CONSULTADAS 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

__________, Estatuto da Criança e do Adolescente. Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos. Brasília, 2004. 

__________, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). Brasília, 2006. 

LIBERATI, W.D. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São 

Paulo: 10ª Ed, Editora Mallheiros, 2008. 

 


