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1- RESUMO  

Esta pesquisa tem como principal objetivo realizar uma analise comparativa 

das representações socioeducativas instauradas pelo Ministério Público aos 

adolescentes que tenham cometido atos infracionais no primeiro semestre dos anos 

de dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete. Traçando esse comparativo 

poderemos identificar aumento ou regressão dos atos infracionais assim como o 

numero de representações instauradas através da 1ª e 2ª Promotoria de Infância e 

Juventude do Município de Volta Redonda.  

2- INTRODUÇÃO  

 O Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro- MPRJ constitui a rede de 

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

deveres estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. Para 

Ferreira (2002, p.6) o Ministério Público a partir da Constituição de 1988 em seu 

artigo 127, ficou definido como “instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Ainda pelo autor, o 

Ministério Público passou a exercer dois papéis diferenciados em relação a criança e 

ao adolescente, o primeiro seria o benefício na utilização da política pública e o 

segundo como a instituição que garante a formulação e a execução dessas políticas. 

Com relação à utilização das políticas públicas, está ligada aos casos em que o 

Promotor de Justiça concede a remissão de uma medida socioeducativa do 

adolescente infrator, aplicando-se assim a medida de proteção. Já em relação à 

garantia de acesso as políticas públicas, pode ressaltar que no caso de inexistência 

ou deficiência de políticas públicas no município, o Ministério Público pode exigir via 

ação judicial ou extrajudicial uma efetivação na garantia de direitos. 

 

3- OBJETIVOS: 

Realizar analise comparativa das Representações Socioeducativas aplicadas 

aos adolescentes que cometeram ato infracional no município de Volta Redonda no 

primeiro semestre dos anos de dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete. Além de  

averiguar os tipos de atos infracionais que levaram os adolescentes ao sistema 

socioeducativo e verificar as medidas socioeducativas requeridas pelas Promotorias 

de Justiça. 

 



4- METODOLOGIA 

 Esta pesquisa abrangerá o primeiro semestre dos anos de 2016 e de 2017, e 

utilizará o método qualitativo, pois “na pesquisa qualitativa a preocupação do 

pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

de uma instituição, de uma trajetória.” (GOLDENBERG, 2004, p. 14). 

A primeira fase desse estudo se deu através de levantamento bibliográfico, 

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.Dando continuidade ao estudo esta 

sendo realizada pesquisa documental, nos documentos das Promotorias de Justiça 

da Infância e Juventude de Volta Redonda, sendo esses manipulados dentro da 

própria instituição, com autorização dos Promotores de Justiça. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

O adolescente autor de ato infracional é considerado como sujeito de direito 

capaz de responder e se responsabilizar por seus atos através do cumprimento de 

medidas socioeducativas. Dentro desse processo de resposta e responsabilização é 

que as medidas socioeducativas são aplicadas pela Justiça da Infância e Juventude 

em concordância com o Ministério Público, levando-se em consideração a 

capacidade do adolescente em cumpri-las, bem como as circunstâncias e a 

gravidade da infração, entendendo-se por circunstâncias as condições pessoais do 

adolescente isto é, o contexto pessoal, familiar e social em que está inserido. 

A relevância do estudo está na perspectiva de analisar as Representações 

Socioeducativas que são aplicadas pela 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Infância e 

Juventude de Volta Redonda, identificando esses adolescentes que cometeram ato 

infracional no município, bem como a intervenção da instituição junto a esses 

sujeitos. O tema torna-se relevante, pois se observa que a mídia divulga que o 

número de atos infracionais praticados por adolescentes aumentou 

consideravelmente e a gravidade desses também, além da sociedade rotular esses 

adolescentes sem conhecer sua origem e suas violações sofridas. Portanto, 

acredita-se que a abordagem desta investigação possibilitará a discussão sobre o 

assunto, não somente em nível acadêmico, mas também na discussão sobre quem 

são esses adolescentes que cometem ato infracional, seu universo e sua origem. 



 

 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a análise das representações foi possível obter os seguintes resultados 

de acordo com os objetivos deste estudo. No primeiro semestre de dois mil e 

dezesseis foram realizadas setenta e uma representações sendo cento e quinze 

adolescentes representados, destes nove são do sexo feminino e cento e seis do 

sexo masculino. Em contra partida no mesmo período do ano de dois mil e 

dezessete foram realizadas setenta e sete representações sendo oitenta e oito 

adolescentes representados onde quatorze são do sexo feminino e setenta e quatro 

do sexo feminino. O que já nos revela aumento de adolescentes do sexo feminino 

representada bem como a regressão de adolescentes infratores.  Vale ressaltar que 

para a realização do estudo foi necessário à vinculação e autorização junto a Escola 

de Gestão do Novo DEGASE, bem como autorização judicial da Vara da Infância, 

Juventude e Idoso do município de Volta Redonda.  
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