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RESUMO 

 

 

A partir da análise do sistema socioeducativo comandado pela Vara da Infância e da Juventude 

da comarca de Foz do Iguaçu, foi possível compreender ambiguidades entre as práticas e 

saberes jurídicos para o adolescente em conflito com a lei e o disposto na Constituição da 

República Federativa do Brasil e na doutrina da proteção integral ao adolescente. Tais 

ambiguidades se iniciam com a definição do adolescente pelo critério de idade. Elas se 

desdobram na exigência com a celeridade dos procedimentos na definição do ato infracional, 

na internação, no modo como os agentes judiciários pensam e avaliam o adolescente, nas 

condenações e nos significados do tempo vivido pelos adolescentes e pelos agentes judiciários. 

Como estratégia metodológica, além das referências analíticas, a construção dos dados foi feita 

por meio da experiência como advogado nesse contexto, de entrevistas e de fontes primárias, 

como documentos oficiais e processos que iniciaram tramitação na Vara da Infância e da 

Juventude de Foz do Iguaçu entre os anos de 2012 e 2014. 
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RESUMEN 

 

 

A partir del análisis de los sistemas socioeducativos conducido por la Jurisdicción de la Infancia 

y Juventud del distrito de Foz do Iguaçu, fue posible comprender ambigüedades entre las 

prácticas y saberes jurídicos para el adolescente en conflicto con la ley y el dispuesto 

Constitución de la República Federativa del Brasil y en la doctrina de protección integral al 

adolescente. Tales ambigüedades se inician con la definición del adolescente por el criterio de 

la edad. Ellas se desdoblan en la exigencia con la celeridad de los procedimientos en la 

definición del acto infraccional, en la internación, en el modo con los agentes judiciales piensan 

y evalúan el adolescente, en las condenas y en los significados del tiempo vivido por los 

adolescentes y por los agentes judiciales. Como estrategia metodológica, además de las 

referencias analíticas, la construcción de los datos se ha hecho por medio de experiencia como 

abogado en este contexto, de entrevista de fuentes primarias, como documentos oficiales y 

proceso que iniciaron tramitación en la Jurisdicción de la Infancia y Juventud de Foz do Iguaçu 

entre los años de 2012 y 2014. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Da análise do “sistema socioeducativo” coordenado pela Vara da Infância e da 

Juventude da comarca de Foz do Iguaçu, pude perceber muitas ambiguidades entre o instituído 

na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), promulgada no ano de 1988, a 

denominada doutrina da proteção integral1 aos adolescentes, e o que se constitui no cotidiano 

das práticas judiciárias. Dentre elas, estão as demandas não atendidas e a continuidade de um 

programa estigmatizador e excludente empreendido pelos gestores das instituições jurídicas  

(agora veladas pela nova doutrina), vigentes e praticadas na comarca de Foz do Iguaçu. 

O que esta dissertação pretende apresentar são as práticas e saberes das instituições 

que compõem o “sistema socioeducativo” em Foz do Iguaçu que tendem a limitar os caminhos 

traçados pela CRFB para a promoção dos direitos fundamentais desse grupo específico que são 

os adolescentes. 

O objetivo é compreender as razões pelas quais o fato de ter passado mais de 28 (vinte 

e oito) anos das proposições visando mudanças nos paradigmas que norteiam o tratamento de 

adolescentes, em especial os que estão em conflito com a lei, até este momento é possível 

observar práticas desalinhadas com a Constituição em vigor e com a nova doutrina jurídica da 

proteção integral, dificultando que os direitos estabelecidos para os adolescentes sejam 

cumpridos. Busca-se as respostas para compreender o embate existente entre um discurso 

constitucional e legal de proteção ao adolescente em conflito com a lei e um discurso de punição 

evidenciado pelos agentes públicos, sobretudo os jurídicos, que, por um lado, colocam o 

adolescente como objeto de proteção, identificado como ser vulnerável e, por outro, enfatizam 

a necessidade de se dar uma “resposta à sociedade”, evocando a necessidade da punição. 

Os princípios e as regras traçadas pelo Estatudo da Criança e do Adolescente (ECA – 

Lei 8.069/1990), consolidadas no chamado sistema2 socioeducativo, ou Sistema Nacional de 

                                                           
1 Conforme explica Antonio Fernando do Amaral e Silva (2006, p. 53) a “nova Doutrina Jurídica da Proteção 

Integral preconiza que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Gozam de todos os direitos fundamentais e 

sociais, principalmente de proteção, decorrência de se encontrarem em fase de desenvolvimento.” Esta doutrina 

jurídica da proteção integral se opõe à doutrina da situação irregular, pela qual os agentes públicos somente 

atuavam quando a criança ou o adolescente se encontrassem “em situação de risco”. Houve com a Constituição de 

1988, portanto, uma mudança de paradigma, para que os agentes públicos tenham uma atuação positiva, garantindo 

os direitos das crianças e dos adolescentes desde que se possa compreender que são seres humanos, titulares de 

direitos e garantias fundamentais, e não mais esperando que estes direitos sejam violados para somente então agir. 
2 A palavra “sistema” compreende uma categoria utilizada pelos agentes implicados nas instituições jurídicas, de 

uma maneira geral. De forma lata, sistema pode ser compreendido como uma totalidade construída, composta de 

várias partes. Estas partes, no direito, são as normas jurídicas interdependentes, ou seja, normas que interagem 

entre si, sendo que esse conjunto, constituído de regras e princípios, agrupam-se conforme as diversas áreas do 

conhecimento jurídico que formam o sistema jurídico, levando a formação de vários microssistemas. Assim, torna-

se possível falar em sistema socioeducativo ou em sistema penal. 
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Atendimento Socioeducativo (SINASE – Lei 12.694/2012), foram constituídas sobre a base do 

direito penal brasileiro. Com todo o discurso de proteção e da elevação da dignidade da pessoa 

humana, existente à época da aprovação do Estatuto no Congresso Nacional, de uma sociedade 

que tinha acabado de sair de uma ditadura militar e construir uma nova constituição que viria a 

ser chamada de “Constituição Cidadã”, não se logrou êxito em criar um sistema novo, 

desvinculado do penal, propriamente socioeducativo, senão o que se poderia aqui melhor 

denominar como “sistema sociopunitivo”. 

Nesse sentido, enfatiza o Desembargador Antonio Fernando do Amaral e Silva (2006, 

p. 57): 

 

A resposta, tenha o nome que tiver, seja medida protetiva, sócio-educativa, 

corresponderá sempre à responsabilização pelo ato delituoso. Tais medidas, por serem 

restritivas de direitos, inclusive da liberdade, conseqüência da responsabilização, 

terão sempre inocultável caráter penal. Essa característica (penal especial) é 

indesmentível e, em antigas ou novas legislações, não pode ser disfarçada. (SILVA, 

2006, p. 57) 

 

 Ele continua: “se a simples advertência, materializada por meio da repreensão, da 

ameaça de sanções mais graves, não tiver caráter penal, não corresponder a uma punição, a que 

corresponderá?” (SILVA, 2006, p. 58) 

Por consequência, as medidas socioeducativas podem ser compreendidas como uma 

espécie do gênero das penas. 

 O artigo 103 do ECA, que trata da prática de atos infracionais, prescreve como ato 

infracional “a conduta descrita como crime ou contravenção penal” (BRASIL, 1990). A noção 

de transgressão social pelo adolescente tende a se aproximar da existente para um adulto, sem 

levar em consideração qualquer peculiaridade em termos geracionais. 

 Para além do texto da lei, o “sistema jurídico” é formado pelas interpretações que se 

fazem sobre a lei, sobre os princípios gerais de direito e também sobre os costumes, todos 

aqueles mantidos pelo agentes do Poder Judiciário, que tratarei como saberes e práticas 

jurídicas. Todo esse conjunto de saberes jurídicos formarão aquilo que se compreende como 

norma, um texto vivo que faz sentir nos corpos das pessoas os seus efeitos, ao contrário da 

suposta fria letra da lei. 

Por isso, embora não seja um delineamento legal, mas uma prática judiciária, 

comparando a categoria crime com a categoria ato infracional, um crime considerado mais 

grave para um adulto equivale a um ato infracional ser considerado mais grave para um 

adolescente. Se o crime é hediondo teremos uma espécie de ato infracional hediondo. Se da 
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conduta há uma causa de aumento de pena para o adulto também se agravará a medida 

socioeducativa para o adolescente. 

Esta pesquisa foi motivada por minha experiência profissional, quando atuei durante 

1 ano e 11 meses como advogado, na qualidade de bolsista profissional recém-formado, no 

projeto de extensão Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude 

(NEDDIJ) atendendo a comarca de Foz do Iguaçu. Participei das defesas jurídicas dos 

adolescentes em processos de apuração de ato infracional e também nos processos de execução 

de medida socioeducativa, prestando o apoio jurídico necessário à garantia dos direitos 

estabelecidos na lei e na CRFB. 

Além dessa experiência e das referências analíticas, utilizei dados de fontes primárias, 

como documentos oficiais, e processos que iniciaram tramitação na Vara da Infância e da 

Juventude de Foz do Iguaçu entre os anos de 2012 e 2014. 

Para iniciar a pesquisa delimitei o ano de 2013, utilizado como base para distribuição 

de processos na Vara da Infância e da Juventude da comarca de Foz do Iguaçu. Identifiquei 512 

processos em que, de alguma forma, atuei como advogado dos adolescentes. Os processos 

disponíveis para análise são: 5 processos de adoção, 2 processos de adoção com destituição do 

poder familiar, 1 processo de autorização judicial, 2 cartas precatórias na seção cível, 2 

processos de guarda, 4 processos pelo procedimento ordinário, 2 pedidos de providência, 5 

boletins de ocorrência circunstanciada, 56 cartas precatórias infracionais, 17 cartas de ordem 

infracionais, 189 processos de apuração de atos infracionais e 227 execuções de medidas 

socioeducativas. 

Segundo dados fornecidos pela Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu, esta 

teve 584 processos distribuídos no cível e 1369 processos distribuídos no infracional, 

totalizando 1953 novos processos no ano de 2013. 

 Esses últimos foram assim distribuídos: 30 autos de apreensão em flagrante, 465 

boletins de ocorrência circunstancidas, 201 cartas precatórias infracionais, 45 cartas de ordem 

infracionais, 274 execuções de medidas socioeducativas, 7 pedidos de providência, 2 pedidos 

de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, 6 petições, 288 processos de apuração de atos 

infracionais, 49 relatórios de investigações, 1 relaxamento de prisão e 1 restituição de coisas 

apreendidas. 

 Dentre os processos que possuem maiores números de distribuição na Vara da Infância 

e da Juventude estão os processos de apuração de ato infracional e de execução de medidas 

socioeducativas. Considera-se estes processos os mais relevantes para pesquisa, pois, de regra, 
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são os casos em que os atos foram praticados em Foz do Iguaçu, seguiram adiante no judiciário 

e puderam revelar as práticas dos agentes jurídicos da vara. 

 Dentre os 288 processos de apuração de atos infracionais distribuídos na vara no ano 

de 2013, 189 estavam disponíveis como fonte de dados para a pesquisa, constituindo 65,62% 

do total. Das 274 execuções de medida socioeducativa distribuídas na vara no mesmo ano, 227 

estavam acessíveis, correspondendo a 82,84% desse total de execuções. 

 Devido ao grande volume de dados que compõe cada processo, foi necessário delimitar 

uma amostra, de forma que, dos 512 processos disponíveis, selecionei, inicialmente, 23 

processos para constituir a análise da pesquisa. Os critérios estabelecidos para essa delimitação 

foram que os processos de execução de medida socioeducativa deveriam ter iniciado no ano de 

2013, em virtude dos adolescentes terem sido “condenados” e recebido como medida inicial a 

internação em centro de socioeducação. Todos os processos disponíveis onde houve 

“condenação” e “aplicação” da medida socioeducativa de internação como medida inicial foram 

selecionados. 

Num momento posterior, devido a disponibilidade de outros processos envolvendo os 

mesmos adolescentes que foram selecionados por meio dos 23 processos de execução citados, 

foram utilizados mais 39 processos como fonte de consulta, a fim de se possibilitar um melhor 

entendimento dos fatos que levaram os adolescentes a serem internados e também para 

reconstruir as interações anteriores e possíveis interações posterioriores dos adolescentes com 

a justiça. No total, foram 62 processos que compuseram as fontes de dados para a pesquisa desta 

dissertação. 

 Para apresentar as contradições entre proteção, cuidado e punição, primeiro abordarei 

as relações existentes entre o direito penal e o direito socioeducativo, buscando expor as 

ambiguidades entre um discurso que coloca o adolescente como inimputável, práticas e saberes 

que tendem a culpar o adolescente e afirmar sua responsabilidade e tentativas de alteração da 

CRFB para que o discurso oficial seja de responsabilização e punição. Apresentarei também a 

doutrina da proteção integral, sob a ótica constitucional e legal e a definição de adolescente na 

sua evolução histórico-social e legal para entender as balizas escolhidas pelo constituinte e pelo 

legislador e as dificuldades de se definir quem é o adolescente no cotiano judiciário. 

 O segundo eixo de análise buscará apresentar as contradições existentes entre um 

discurso de proteção e outro de punição. Serão evidenciadas ambiguidades como: a gerada na 

construção de um processo que visa a celeridade, mas que deixa de observar direitos 

fundamentais dos adolescentes; o caráter das “condenações” a medidas socioeducativas e as 
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concepções reproduzidas pelos agentes públicos que qualificam os adolescentes como 

“sujeitos” de direito, mas que acreditam que eles devem ser punidos. 

Além disso, serão evidenciados os mecanismos de totalização e individualização 

existentes na socioeducação, a “mortificação do eu”, as contruções realizadas pelos agentes 

públicos na presunção da pobreza sobre os adolescentes em conflito com a lei e a cultura do 

ilícito. Por fim, será analisado a construção de saberes sobre o adolescente e o uso da disciplina 

como instrumentos de governamentalidade. 
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2 O DIREITO PENAL EM SINTONIA COM O SOCIOEDUCATIVO 

 

 Os questionamentos levantados sobre o “sistema socioeducativo” assumem contornos 

críticos. Não obstante se busquem respostas sobre as razões de até agora existir punição para 

os adolescentes, dentro do “sistema socioeducativo”, a cultura pública enfrenta fervoroso 

debate sobre quando se deve punir o adolescente. 

 Lançando luz em relação à ideia geral que permeia a doutrina da proteção integral e o 

ECA sobre a questão da punição ao adolescente, Murillo José Digiácomo (2006, p. 212), 

Promotor de Justiça do Estado do Paraná, expõe que: 

 

[...] por meio da ênfase dada à remissão, da previsão de coleta de elementos que vão 

além da apuração da autoria e da materialidade da infração, e restrições estabelecidas 

à aplicação de medidas privativas de liberdade [...], que seu objetivo finalístico NÃO 

É a aplicação de uma “pena” ou mesmo de qualquer sanção ao adolescente, mas SIM, 

[...], a descoberta das causas da conduta infracional e o posterior acompanhamento, 

orientação e eventual tratamento do adolescente, de acordo com suas necessidades 

pedagógicas específicas, de modo a proporcionar a proteção integral que lhe é 

prometida pela Lei e pela Constituição Federal. (DIGIÁCOMO, 2006, p. 212) 

 

Em que pese essa ampla ideia de proteção integral ao adolescente em conflito com a 

lei, de que fala Digiácomo, assumindo que não existe no “sistema socioeducativo” um objetivo 

irrestrito ou puro de aplicação de medidas socioeducativas, como se fossem um fim em si 

próprias, paralelamente, se discute a idade para a maioridade penal. Enquanto há preocupação 

com o aspecto punitivo da socioeducação, desde a promulgação da Constituição Federal, em 

1988, somam-se quarenta e duas propostas de emenda à Constituição para reduzir a maioridade 

penal. Isso levaria a questionar o porquê da existência dessas tentativas, e talvez a resposta 

possa começar na falta de adesão dos agentes estatais e da cultura pública aos textos da 

Constituição e do ECA. 

As pretensões ao se propor a redução da maioridade penal são de infligir ao 

adolescente um direito penal máximo, ao invés do “sistema socioeducativo” moderado. Essa 

tentativa remete à evidência de que, conquanto a literalidade da Constituição e do ECA digam 

que o adolescente deve ser protegido, os agentes legislativos e jurídicos, como também os 

diferentes agentes da cultura pública (jornalistas, políticos, etc), entendam que ele deve ser 

punido.  

As tentativas de redução da maioridade penal estão calcadas, entre outras coisas, sobre 

alegações de crescente criminalidade juvenil. Argumenta-se que “a conceituação de 

inimputabilidade penal, no direito brasileiro, tem como fundamento básico a presunção legal 
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de menoridade, e seus efeitos, na fixação da capacidade para entendimento do ato delituoso” 

(BRASIL, 1993). 

Como decorrência disto, alega-se que o critério adotado para a avaliação da 

imputabilidade de um adolescente no Brasil é puramente biológico, pois baseado na idade não 

se levando em consideração o desenvolvimento mental, o que acaba proporcionando que 

adolescentes sejam usados para diversos ilícitos, uma vez que não são punidos de acordo com 

os atos perpetrados. Há, inclusive, argumentos de que se os adolescentes possuem direito a 

voto, escolhendo o destino da nação, a eles deveriam corresponder responsabilidade também 

no âmbito penal. 

Menciona-se ainda a visão de que a redução da maioridade penal, por si, seria capaz 

de reduzir drasticamente, mesmo que não eliminando, a prática de delitos. Sposato e Matos 

(2015, p. 200) afirmam que: 

 

[...] as propostas legislativas e de emenda à Constituição, visando o endurecimento do 

castigo aos menores de 18 anos ou, ainda, a ampliação dos prazos de 

institucionalização e privação de liberdade de adolescentes autores de infração penal, 

parecem cumprir com uma potente função de capturar a complexidade social existente 

no envolvimento de adolescentes com a criminalidade e oferecer magicamente uma 

resposta simbólica, parcial e inflexível de culpabilização dos indivíduos. (SPOSATO; 

MATOS, 2015, p. 200) 

 

 Logo, uma série de fatores que impõe a criminalidade aos adolescentes são 

desconsiderados quando se exige a redução da maioridade penal. A “complexidade social” que 

mencionam os autores, que envolve a desestrutura familiar, a falta de oportunidades e condições 

financeiras, a marginalização e exclusão social, bem como a própria condição especial de 

desenvolvimento que envolve o adolescente, são fatores que são desprezados. “Prender” os 

adolescentes se torna a panacéia da criminalidade, capaz de satisfazer aos anseios sociais por 

maior segurança pública. 

 O ímpeto do Constituinte Derivado em alterar a Constituição Federal para reduzir a 

maioridade penal, impõe alguns comentários. A exposição de motivos da Lei 7.209/1984, no 

tópico que trata sobre imputabilidade penal, mais precisamente em seu item 23, traz luz sobre 

a decisão do legislador da época para que a idade de dezoito anos fosse mantida como marco 

jurídico para a condição de ser considerado sujeito imputável. Vejamos: 

 

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

de opção apoiada em critérios de Política Criminal. Os que preconizam a redução do 

limite, sob a justificativa da criminalidade crescente, que a cada dia recruta maior 

número de menores, não consideram a circunstância de que o menor, ser ainda 

incompleto, e naturalmente anti-social na medida em que não é socializado ou 
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instruído. O reajustamento do processo de formação do caráter deve ser cometido à 

educação, não à pena criminal. De resto, com a legislação de menores recentemente 

editada, dispõe o Estado dos instrumentos necessários ao afastamento do jovem 

delinqüente, menor de 18 (dezoito) anos, do convívio social, sem sua necessária 

submissão ao tratamento do delinqüente adulto, expondo-o à contaminação carcerária. 

(ABI-ACKEL, 1984) 

 

Sobre as razões elencadas, considerando o momento que vivia o Brasil – ditadura 

militar –, via-se uma preocupação para que o adolescente em conflito com a lei não acabasse 

“contaminado” com o “sistema carcerário”. Sem levar em consideração outros fatos de 

fundamental importância. Seria correto considerar que a preocupação do legislador da época 

deveria estar acesa na mente dos legisladores de hoje. Pouco, ou nada mudou no “sistema 

criminal” comum, nas condições dos presídios. Somente pelo argumento sustentado, ter-se-ia a 

impossibilidade do pleito de redução da maioridade penal. 

Mas, as razões de fundo para que não haja a redução da maioridade penal são vastas. 

Em um Estado Constitucional de Direito, que prima pela efetivação dos direitos e garantias 

afetos à infância e à juventude e que pretende implementar transformações fundamentais nas 

relações sociais entre aquelas pessoas, naquilo que se considera “situação humana peculiar de 

desenvolvimento”, espera-se que o tratamento dispensado a estas pessoas também seja peculiar 

e adequado à concretização das promessas humanizadoras contidas na Constituição. Essa 

situação peculiar do adolescente é objeto de interesse de várias áreas do conhecimento. 

Os conhecimentos da Psicologia, por exemplo, dão conta de que as primeiras fases da 

vida humana são decisivas na construção de personalidades sadias. Exemplo disso, é a chamada 

primeira infância, compreendida entre o nascimento e os seis anos de idade. Sobre a importância 

da educação na primeira infância, Shonkoff (2012, s/p) argumenta que: 

 

Quando a criança nasce, já tem quase todas as células do cérebro que a acompanharão 

durante a vida. Mas faltam ainda os circuitos e conexões que ligam os neurônios. Na 

primeira infância, essas conexões ocorrem de uma forma muito rápida. Além dos 

fatores genéticos, o principal determinante são as experiências que a criança vivencia. 

Nos primeiros dois anos de vida, o ritmo de ligações alcança 700 conexões por 

segundo. É como a construção progressiva de uma casa. As primeiras conexões são o 

fundamento, as seguintes são as paredes, depois o telhado... Os circuitos de maior 

complexidade dependem dos anteriores, mais elementares. Naturalmente, o cérebro 

não perde a capacidade de compensar deficiências e nunca é tarde demais para desistir. 

Mas o resultado fica aquém quando comparado com um desenvolvimento adequado 

e o custo torna-se muito maior. (SHONKOFF, 2012, s/p) 

 

Da psiquiatria forense, Palomba (1998, s/p), que defende a semi-imputabilidade, fase 

transitória na qual o adolescente poderia ou não ser responsabilizado penalmente, dependendo 

do caso específico, afirma que: 
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Do ponto de vista psiquiátrico-forense, é imprescindível a graduação legal para que 

se respeitem os momentos biopsicológicos do desenvolvimento do ser humano. Ele 

se faz aos poucos, sem saltos bruscos, o que, traduzido em idade, pode ter os seguintes 

limites. Do nascimento aos 12 anos é o período das aquisições mentais gerais. O 

cérebro não atingiu seu peso definitivo e os neurônios se maturam aos poucos. 

Corresponde, juridicamente, à inimputabilidade penal e à incapacidade civil. Dos 13 

aos 17 anos, quando ocorrem o espermatozóide no homem e a menarca na mulher, o 

cérebro ainda não está totalmente desenvolvido, embora já ofereça condições para, no 

meio social, o indivíduo formar seus próprios valores ético-morais e ter seus interesses 

particulares. Aqui cabem, juridicamente, a semi-imputabilidade penal e a 

incapacidade relativa para certos atos da vida civil. A partir dos 18 anos, a pessoa já 

tem suas estruturas suficientemente desenvolvidas, biológica e psicologicamente; tem 

capacidade para entender o caráter jurídico, civil e/ou penal de um determinado ato e 

está apta para determinar de acordo com esse entendimento. (PALOMBA, 1998, s/p) 

 

 Os saberes médico-psiquiátricos inclinam-me a reconhecer a gradatividade do 

desenvolvimento psicossocial do ser humano do ponto de vista neuronal. Porém, mesmo que 

se compreenda que um adolescente de treze anos de idade tem o cérebro mais desenvolvido que 

uma criança com menos idade, não se encontram nos discursos médico-psiquiátricos marcos 

bem definidos. Ao contrário, como Palomba (1998) ressalta, o desenvolvimento do ser humano 

se faz aos poucos, sem saltos bruscos. Portanto, aprioristicamente, qualquer tentativa de fixação 

de marcos definidos de transição, devem ser reconhecidos como arbitrários. 

 Sem adentrar nas críticas próprias do “sistema socioeducativo”, o que muitas vezes 

não se compreende, é que esse “sistema misto” de responsabilidade, ao qual muitos almejam, 

inclusive pela via de emenda constitucional, existe e é explicitado pelo próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Esse “sistema misto” é o próprio “sistema socioeducativo”, que 

prevê a aplicação de medidas “socioeducativas” quando o adolescente pratique atos 

infracionais. A inimputabilidade total somente é dada para as crianças (menos de doze anos de 

idade), que não podem ter aplicadas contra si medidas “socioeducativas”.  Ademais, como 

tentarei mostrar, essas medidas “socioeducativas” que juridicamente se discute sobre sua 

natureza e, por vezes, afirma-se não tem caráter punitivo3, na prática não se afasta tanto quanto 

se pensa do “sistema penitenciário” convencional. 

De qualquer forma, frente à possibilidade aterradora da colocação de adolescentes em 

conflito com a lei no mesmo ambiente que presos adultos, expondo esses adolescentes à aludida 

                                                           
3 Exemplo desse pensamento, de que o “sistema socioeducativo” não tem caráter punitivo, pode ser encontrado na 

pesquisa de Bugnon e Duprez (2010, p. 170), realizada em Belo Horizonte/MG de junho ao final de agosto de 

2009, que apresenta parte de uma entrevista de um juiz que afirma que “Não é o ato que define a medida, senão 

teríamos um modelo idêntico ao modelo criminal. A base deste último é a punição, a base do ECA é a educação.” 

Concorda-se, em parte, com a colocação do juiz de que a criação do “sistema socioeducativo” brasileiro pode ter 

sido feita para ser operacionalizada sem um viés punitivo, entretanto, as práticas, amparadas em arestas legais, 

demonstram que essa forma de aplicar a doutrina da proteção integral não foi alcançada e que o que se desenvolve 

nos processos judiciais e no cotidiano dos centros de socioeducação são, na realidade, meios de punição. 
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“contaminação carcerária”, que não parece o meio mais adequado de (re)educar, preferível é a 

manutenção do sistema vigente. 

Não há dúvidas de que a inimputabilidade penal para os menores de dezoito anos se 

trata de uma garantia, na verdade, trata-se de de uma garantia fundamental, porque se não 

consegue, ao menos, tenta atender minimamente os aspectos de desenvolvimento psicossocial 

do ser humano. 

Ante a incapacidade dos saberes jurídicos, psicológicos e médicos em identificar o 

momento exato da aquisição da capacidade de decidir com plenitude sobre os atos que se 

pratica, o que pelos estudos parece inviável de se afirmar mesmo com o conhecimento 

sistematizado, não seria plausível que se reduzisse a maioridade penal para qualquer idade 

abaixo da atualmente prevista na CRFB. 

É necessário salientar que o termo para a aquisição de capacidade plena penal é tão 

incerto que o Código Penal (BRASIL, 1940) prevê em seu artigo 65, inciso I, que se o agente 

cometer uma contravenção ou crime entre os dezoito e os vinte um anos de idade, terá a seu 

favor uma circunstância atenuante. Extrai-se, que o motivo real de tal atenuante, é, na verdade, 

um reconhecimento legislativo e social de que o sujeito naquela faixa etária não atingiu 

capacidade plena de entender e discernir as consequências de seus atos. 

 O objeto do artigo 228 da CRFB é garantir que os sujeitos compreendidos na faixa 

etária que vai do nascimento até os dezoito anos, quando entrarem em conflito com a lei, sejam 

tratados, tanto na apuração dos atos como no cumprimento das medidas impostas, de acordo 

com uma legislação especial que leva em consideração as peculiaridades dos adolescentes. 

Claro é, que tal tratamento decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, 

estabelecido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. 

Por outro lado, como limite ao poder de reforma da CRFB, tem-se a questão da 

vedação do retrocesso social. O tema é exposto por Branco (2009, p. 280): 

 

Aspecto polêmico referido à vinculação do legislador aos direitos fundamentais diz 

com a chamada proibição do retrocesso. Quem admite tal vedação sustenta que, no 

que pertine a direitos fundamentais que dependem de desenvolvimento legislativo 

para se concretizar, uma vez obtido certo grau de sua realização, legislação posterior 

não pode reverter as conquistas obtidas. A realização do direito pelo legislador 

constituiria, ela própria, uma barreira para que a proteção atingida seja desfeita sem 

compensações. (BRANCO, 2009, p. 280) 

 

  Vê-se que a questão do retrocesso social é tema relevante, como limite ao poder de 

reforma da Constituição, na medida em que os direitos fundamentais não costumam se mostrar 
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inesperadamente em dado momento histórico, mas como um longo processo de transformação 

ao passar dos tempos. 

Sobre a possibilidade, ou não, da redução da maioridade penal, o constitucionalista 

Alexandre de Moraes, manifestou-se da seguinte forma: 

 

Entendemos impossível esta hipótese, por tratar-se a inimputabilidade penal, prevista 

no art. 228 da Constituição Federal, de verdadeira garantia individual da criança e do 

adolescente em não serem submetidos à persecução penal em juízo, nem tampouco 

poderem ser responsabilizados criminalmente, com conseqüente aplicação da sanção 

penal. Lembremo-nos, pois, que essa verdadeira cláusula de irresponsabilidade penal 

do menor de 18 anos enquanto garantia positiva de liberdade, igualdade transforma-

se em garantia negativa em relação ao Estado, impedindo a persecução penal em juízo. 

(MORAES, 2002, p. 113) 
 

Em entendimento semelhante, a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de 

Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP) lançou moção de repúdio a 

redução da maioridade penal, no dia 19 de março de 2015, no qual fez constar, entre outras 

coisas, o seguinte: 

 

[...] a proposta de redução da idade penal é inconstitucional, já que a imputabilidade 

penal corresponde cláusula pétrea, isto é, insuscetível de modificação via emenda, 

conforme artigo 60, § 4º, da Constituição Federal (assim: “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir: ... IV – os direitos 

e garantias individuais”), tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se 

posicionado favoravelmente pela existência de direitos individuais fora do rol 

exemplificativo do artigo 5º da Constituição Federal (ABMP, 2015). 

 

Consigna-se que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança 

(BRASIL, 1990b), que consagra em seu artigo 1º que a vida adulta somente começa com 

dezoito anos completos. Conforme dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), a Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de direitos humanos mais 

aceito da história universal, sendo ratificado por 196 países, e somente os Estados Unidos não 

ratificaram, mas sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção ao assinar formalmente o 

documento. 

O panorama que se tem, levando em conta o avanço das discussões no Congresso 

Nacional para reduzir a maioridade penal, é de que a inimputabilidade penal para os menores 

de dezoito anos se trata de uma garantia fundamental, pois é preciso considerar em planos 

materiais o adolescente como objeto de proteção social, sem o enclausurar. 
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 É evidente que, reduzir a idade marco para aquisição da maioridade penal, ou de 

qualquer forma relativizar o disposto no dispositivo 228, implicaria em séria redução à garantia 

individual de ser julgado de acordo com suas capacidades. 

 Embora tenho a convicção de que o constituinte originário, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, tenha excluído a possibilidade de punição do 

adolescente ao estabelecer a inimputabilidade aos menores de dezoito anos, o mesmo artigo 

228 da Constituição que estabeleceu a inimputabilidade penal para os menores de dezoito anos 

de idade, sujeitou os adolescentes “às normas da legislação especial”, no caso, o ECA, e trouxe 

ambiguidades ao próprio texto constitucional. 

O ECA instituiu uma espécie de direito penal especial juvenil, ao tratar dos atos 

infracionais, prevendo medidas socioeducativas que claramente se assemelham às penas 

previstas no Código Penal (CP). 

Por tudo isso, a ideia de impunidade que paira sobre a questão da inimputabilidade do 

adolescente deveria ser desmistificada. Embora inimputável sob a ótica do direito penal comum, 

por determinação constitucional, o adolescente é responsabilizado pelo ECA em uma espécie 

de direito penal especial juvenil. 

O “sistema socioeducativo” tem fundamento no direito penal, tendo nítido caráter 

punitivo. Assim, pode-se afirmar que o adolescente, quando pratica ato infracional, é sujeito à 

punição. 

 

 

2.1 AS PRÁTICAS E SABERES JURÍDICOS PARA ADOLESCCENTES ORIENTADOS 

PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ECA 

 

A partir da segunda metade do século XX, o Estado brasileiro passou por um processo 

de redemocratização e constitucionalização do direito, que, sob a ótica do princípio da 

dignidade da pessoa humana, orientava-se para realização dos direitos fundamentais do homem, 

como consequência do desenvolvimento social, cultural, político e educacional. 

Entretanto, a simples afirmação desses direitos não foi o suficiente. Restava necessária, 

a criação de meios eficazes para a concretização desses direitos. A partir de então, a CRFB e o 

legislador infraconstitucional passaram a tutelar de forma específica alguns grupos sociais que 

necessitavam de maior atenção e cuidados devido às suas condições peculiares como as 

crianças, os adolescentes, os jovens e os idosos. 
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Diante dessa necessidade de colocar de forma explícita na legislação os direitos ditos 

de prioridade absoluta, como os referentes aos adolescentes, o artigo 227 da CRFB estabeleceu 

de que forma se daria a proteção a eles devida, assim como se dariam as formas de relação entre 

as instituições estatais e esses adolescentes e seu núcleo familiar. 

E, assim, foi elaborado o ECA que, visando garantir a efetivação desses direitos, 

dispõe que qualquer atentado, seja ele por omissão ou ação, aos direitos fundamentais dos 

adolescentes, será punido conforme determina a lei, uma vez que o direito à liberdade do 

adolescente tem características específicas, pois estes são pessoas em desenvolvimento, e por 

isso se encontram em situação de vulnerabilidade. Ressalto nesta dissertação, o pleno 

reconhecimento quanto à questão histórica que o ECA marca e a garantia de prioridade que o 

mesmo estabelece para os adolescentes. 

O Estatuto advém de reivindicações políticas e sociais, em especial após a CRFB 

proclamar a doutrina da proteção integral, que visa atender as especificidades do adolescente 

como ser humano garantido por direitos, com particularidades e necessidades como ser humano 

integral, que extrapolam as expectativas geradas apenas pela definição da faixa etária. 

Segundo Silva (2006, p. 49): 

 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, não cabe persistir 

reproduzindo vieses, equívocos, mitos e falácias do antigo modelo, em que a 

“proteção” não passava de odiosa “opressão”, em que o sistema “educacional” e 

“protetivo”, na prática, reproduzia o sistema carcerário dos adultos. (SILVA, 2006, p. 

49) 

 

 Silva (2006, p. 52) continua argumentando sobre a formatação do “antigo modelo”, a 

anterior “Doutrina da Situação Irregular”, expondo que “a taxionomia acobertava a iniquidade 

da prisão por pobreza e, o que é pior, sem determinação de tempo e sem observância de qualquer 

critério. Confundiam-se infratores, abandonados, vítimas e vitimizadores.” 

A nova Lei, o ECA, impôs a mudança na visão estigmatizadora que até então os 

“menores” eram observados e colocados como em “situação irregular” ou constituindo um 

“perigo para sociedade”, em que “proteção” não passava de “opressão” disfarçada, embora se 

possa afirmar que este processo de mudança até agora não foi totalmente implementado. 

O ECA consolidou em seu artigo 1º a denominada doutrina da proteção integral, 

engendrada pela CRFB, ao elencar que “esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente” (BRASIL, 1990a). 
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Pela nova doutrina, confirmada pelo ECA, alterou-se o olhar sobre as crianças e os 

adolescentes, ao reafirmar os avanços na garantia de seus direitos que foram elencados na 

CRFB promulgada no ano de 1988. 

Anote-se o que elencam Cury e Silva (2013, p. 17) a respeito da mudança de 

paradigmas sobre tratamento devido a crianças e adolescentes: 

 

Ao romper definitivamente com a doutrina da situação irregular, até então admitida 

pelo Código de Menores (Lei 6.697, de 10.10.79), e estabelecer como diretriz básica 

e única no atendimento de crianças e adolescentes a doutrina da proteção integral, o 

legislador pátrio agiu de forma coerente com o texto constitucional de 1988 e 

documentos internacionais aprovados com amplo consenso da comunidade das 

nações. (CURY e SILVA, 2013, p. 17) 

 

Pela doutrina da proteção integral houve uma cisão de pensamento no sentido de 

vislumbrar os adolescentes como sujeitos de direitos, antes mesmo que representassem um 

perigo para “sociedade” ou estivessem em situação irregular, garantindo-se, assim, por meio de 

políticas públicas, “o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária”, tudo conforme disposto no artigo 227 da CRFB (BRASIL, 1988). 

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana é explicitamente transgredido 

quando não são assegurados os direitos que foram garantidos com prioridade ao adolescente, 

sendo que o seu exercício revela a satisfação da proteção integral, de forma que qualquer 

descumprimento desses direitos, omissão ou falhas em sua implementação implica no 

descumprimento de direitos fundamentais. 

A realização dos direitos humanos tem como escopo a ação estatal, que se volta à 

garantia desses direitos e à promoção da dignidade da pessoa humana. Portanto, mesmo na 

aplicação da medida socioeducativa, devem os agentes públicos se atentar à prioridade absoluta 

na proteção integral devida ao adolescente, expressa na CRFB e no ECA, propiciando as 

políticas públicas necessárias para que o seu desenvolvimento se faça. 

Tais direitos, deveriam assegurar que esses seres humanos em fase de 

desenvolvimento, fossem colocados a salvo de toda a forma de negligência que os afastassem 

ou os colocassem em choque com os padrões normativos estabelecidos, ainda mais quando o 

descumprimento de direitos fundamentais decorrer dos próprios agentes públicos, valendo 

ressaltar que o “Estado de Direito”, como diz o artigo 1º da CRFB, é aquele que faz a lei e 

submete à sua própria existência ao cumprimento dessa lei. 
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Entretanto, o que se observa é que além desses direitos não serem garantidos de forma 

satisfatória, prospera até este momento, a visão de antes da Constituição de 1988 a respeito do 

adolescente como um “problema para sociedade”, que parece induzir os gestores das 

instituições jurídicas do Estado a práticas e saberes repressivos, sobretudo nos momentos 

críticos em que os adolescentes se confrontam com as leis e as regras sociais. Isso é executado 

a ponto de se vislumbrar sentenças que pretendem, por meio de uma medida socioeducativa de 

internação com função de “causar sofrimento psicológico”, afetar a “consciência” do 

adolescente, “causando arrependimento e culpa” (ÁGUIDO; CHACHAM; FAZZI, 2013, p. 

309). Por um suposto ideal de atingir uma inclusão plena na sociedade, utilizam-se meios 

extremamente desumanos, ocultados dentro das medidas possíveis, como é o caso da 

internação. Aqui entra em ação o “sistema sociopunitivo”, quando deveria ser o 

“socioeducativo”. 

Considerando sentenças de juízes que atuam na área da infância e da juventude em 

municípios de Minas Gerais, Águido, Chacham e Fazzi chegaram à conclusão, partilhada e 

sustentada, também nesta dissertação, como um fator que aparentemente pode ser generalizado, 

de que: 

 

[...] apesar das mudanças na legislação, nas instituições, nas políticas públicas e nos 

aparatos jurídicos, há resquícios da doutrina da situação irregular nas práticas 

judiciais, passíveis de serem identificados nos discursos dos juízes, manifestos sob a 

forma de argumentos/justificativas favoráveis à privação de liberdade de adolescentes 

autores de atos infracionais. (ÁGUIDO; CHACHAM; FAZZI, 2013, p. 327) 

 

 Considera-se, assim, que a doutrina da situação irregular não foi totalmente erradicada 

das práticas judiciais. Para Bugnon e Duprez (2010, p. 150), analisando a entrada no 

ordenamento jurídico da doutrina da proteção integral, existe um hiato entre as normas e sua 

aplicação. Exemplificam que: 

 

[...] se a nova terminologia bane os termos “pena” e “sanção” (para adotar “medida 

socioeducativa”), o cotidiano dos jovens nas instituições continua sendo ritmado pelas 

sanções, por vezes sob a forma da colocação em “solitária” (que será chamada de 

“quarto de reflexão”), medida disciplinar, entretanto, oficialmente revogada e 

abandonada pelas instituições. Podemos também mencionar os rituais de humilhação 

que pudemos observar, tais como a revista corporal para cada entrada na cela ou ainda 

a privação de cigarros, utilizada como punição. (BUGNON; DUPREZ, 2010, p. 150-

151) 

 

Se até agora presenciamos, por parte de diferentes agentes e gestores das instituições 

jurídicas, a atribuição de vulnerabilidade e as situações de risco que os adolescentes estão 
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expostos, ou provocam, é porque o ainda existente processo de estigmatização dificulta ver, 

como Sierra e Mesquita (2006, p. 151-152) sugerem, que a vulnerabilidade “[...] pode ser 

resultado dos diferentes modos de inserção ou de exclusão a que estão submetidas crianças e 

adolescentes, ou seja, o problema não se restringe a uma questão de exclusão social, mas de 

socialização/individualização”. 

Mesmo munidos de um instrumento potencializador de mudanças sociais como o 

Estatuto, ainda agora, encontramos adolescentes sendo privados de um desenvolvimento que 

privilegie sua formação enquanto ser humano integral e sua participação na sociedade. 

Por trás de um discurso de proteção integral, ocorrem práticas e construção de saberes 

de punição, enclausuramento e, mesmo, da denunciada prisão por pobreza. Além disso, esse 

conjunto, aparentemente contraditório, vai contribuir para tornar possível a existência da 

governamentalidade vigente no século XXI, o modelo de governo pelo qual através de 

manobras típicas de biopolítica, como definiu Foucault, às massas são administradas. 

 

 

2.2 COMO SE PENSA O ADOLESCENTE 

 

Antes de tematizar as táticas de governo e de controle social, cumpre explicitar quem 

é, para as instituições jurídicas, esse ser humano denominado com o termo adolescente. Em um 

breve apanhado histórico, observa-se que no Brasil, o adolescente vem sempre sendo definido 

legislativamente e a partir do critério “(in)imputabilidade” ou seja a aptidão para que possa ser 

responsabilizado ou não como um adulto perante os entes estatais, notadamente quando comete 

um ato definido como crime ou contravenção penal, sendo que os resultados da aplicação do 

critério fizeram variar o conceito de adolescente no decorrer da história recente. 

No Império, pelo Código Criminal de 1830, os menores de quatorze anos somente 

eram considerados inimputáveis se não tivessem provas de seu discernimento, sendo que havia 

presunção relativa de sua irresponsabilidade. Contudo, pela leitura do artigo 13 do Código 

Criminal de 1830, tal presunção poderia ser afastada caso fosse provada a capacidade do 

adolescente de entender o ato infracional. 

Mais adiante, com o advento do Código Penal de 1890, os menores de nove anos 

passaram a ser considerados inimputáveis, sendo que entre os nove e os quatorze anos foi 

mantido sistema semelhante ao Código Criminal de 1830. 
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Com o surgimento do Código de Menores, de 1926, ficou estabelecido em seu artigo 

57 que nenhum menor de dezoito anos seria recolhido à prisão comum, criando um sistema de 

exceção ao penal para os “menores de idade”. 

Em 1927, o Decreto 17.943-A, dando cumprimento ao disposto no artigo 1º do Decreto 

5.083 de 1926, consolidou as leis de assistência e proteção a menores, que passaram a constituir 

de fato o Código de Menores. O novo decreto trouxe o mesmo dispositivo citado acima em seu 

artigo 86, dispondo que nenhum menor de dezoito anos – preso por qualquer motivo ou 

apreendido – seria recolhido à prisão comum. Ademais, explicou como seria o novo regime. 

Elencava no artigo 14 que o menor de quatorze anos apontado como autor ou cúmplice de fato 

qualificado como crime ou contravenção não seria submetido a nenhum tipo de processo penal, 

havendo diversas medidas a depender de cada caso. Para aqueles entre quatorze e dezoito anos, 

pela leitura do artigo 69 do supracitado Decreto, valia uma espécie de processo penal especial. 

 A (in)imputabilidade como conhecemos hoje, com um marco fixo aos dezoito anos de 

idade, surgiu com o Código Penal de 1940, que previu expressamente que os menores de 

dezoito anos eram irresponsáveis. Em que pese a imprecisão e a infelicidade do termo utilizado 

– irresponsáveis – a ideia era de inimputabilidade propriamente dita. Para que não pairassem 

maiores dúvidas, a Lei 7.209 de 1984, que modificou artigos da Parte Geral do Código Penal, 

corrigiu o termo de forma que o Código Penal prevê atualmente no artigo 27 que “os menores 

de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial”. 

 Dando ênfase a (in)imputabilidade como marco definidor de quem é o adolescente no 

Brasil, a CRFB manteve o entendimento disposto no artigo 27 do Código Penal e estabeleceu 

em seu artigo 228 que “são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial”. 

Após a promulgação da CRFB de 1988, no ano de 1990 o ECA explicitou em seu 

artigo 2º que adolescente é o sujeito em desenvolvimento na faixa etária entre 12 e 18 anos, ou 

seja, acolheu o entendimento de que o ser humano adolescente permanece sendo entendido 

como tal até que possa ser responsabilizado criminalmente como adulto – quando atinge a 

chamada maioridade penal. 

Esse apanhado histório-legal me leva a rearfirmar que os agentes públicos têm 

percebido o adolescente a partir do critério da (in)imputabilidade que é, em seu cerne, um 

critério cronológico. Neste contexto, o adolescente é aquele que não pode ser responsabilizado 

penalmente, porque ainda não completou dezoito anos de idade, mas submetido a um estatuto 

especial. 
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Como elucida Vercelone (2013, p. 35), “[...] não se trata de uma classe social ou de 

uma etnia, mas de uma categoria de cidadão identificada a partir de idade”. 

Nesta dissertação, então, parte-se da problematização da legislação especial para o 

conceito de adolescente e do critério estabelecido pela CRFB, ou seja, definido pelo limite de 

idade entre doze e dezoito anos. Isso porque, a análise é feita a partir de processos de apuração 

de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas, em que os agentes jurídicos, por 

meio do Poder Judiciário e instituições de apoio por ele fiscalizadas, somente agem quando o 

sujeito estiver dentro da classificação legal de adolescente. 

O critério da (in)imputabilidade, como se observa, é um critério constitucional e legal, 

pelo qual o adolescente é definido pelo constituinte e pelo legislador, que tende a se constituir 

como um critério objetivo. Comporta variações no tempo, mas, uma vez delimitada histórica e 

juridicamente se torna inflexível: ou se é adolescente ou não o é. 

Contudo, não é ignorado que o critério legal – cronológico – elencado para definição 

de quem é o adolescente não compreende toda a realidade e não atende à questão histórica que 

marca o ser humano adolescente, entendendo-se com isto que o adolescente não deixa de existir, 

em sua individualidade, com a mera alteração de sua definição legal – seja aumentando ou 

diminuindo a faixa etária compreendida no preceito jurídico-legal. 

É importante enfatizar a ideia de que o desenvolvimento do ser humano não se dá com 

saltos bruscos, mas aos poucos, e que as tentativas de fixação de marcos de transição, devem 

ser reconhecidos como arbitrários. 

A melhor compreensão do reconhecimento da infância e da adolescência é tida pelo 

viés histórico-social, pois possibilita internalizar que, aquilo que se entende por criança e 

adolescente é fruto da cultura de uma determinada sociedade em uma determinada época e que 

as delimitações rígidas não correspondem ao ser. Estudos histórico-sociais como o de Philippe 

Ariès evidenciam essa ideia. O autor escreve que: 

 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento de infância 

não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas 

ou desprezadas. O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas 

crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade 

que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não 

existia. Por essa razão, assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude 

constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se 

distinguia mais destes. (ARIÈS, 1981, p. 158) 

 

Esse conceito, da sociedade medieval, tendia a caracterizar a criança e o adolescente 

como adultos em miniatura, sem levar em consideração sua individualidade psíquica. Não se 
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viam características diferenciadoras, nem haviam grandes preocupações com suas necessidades 

particulares. Veja-se que o autor faz a análise sob o ponto de vista daquilo que chama de 

sentimento da infância, ou seja, o quanto se era consciente da existência de uma particularidade 

no ser. Por conseguinte, não se considerando esse aspecto, tendia-se a igualar o que hoje nos 

parece claro ser diferente. Alheio às percepções que temos hoje, sob o olhar de um homem da 

idade média, poderíamos compreender alguém de dez anos da mesma forma que alguém de 

vinte anos. 

 Com o passar dos séculos XIV, XV, XVI e XVII o autor narra um aumento gradual na 

percepção do sentimento da infância: 

 

Esse sentimento da infância pode ser ainda melhor percebido através da reações 

críticas que provocou no fim do século XVI e sobretudo no século XVII. Algumas 

pessoas rabugentas consideraram insuportável a atenção que se dispensava então às 

crianças [...] (ARIÈS, 1981, p. 159) 

 

 O autor mostra como foi delineado esse sentimento da infância, 

 

O primeiro sentimento da infância – caracterizado pela “paparicação” – surgiu no 

meio familiar, na companhia das criancinhas pequenas. O segundo, ao contrário, 

proveio de uma fonte exterior à família: dos eclesiásticos ou dos homens da lei, raros 

até o século XVI, e de um maior número de moralistas no século XVII, preocupados 

com a disciplina e a racionalidade dos costumes. (ARIÈS, 1981, p. 163) 

 

É possível entender, que na percepção da categoria infância, operam os fatores sociais. 

A infância quase sempre é notada pelos membros da “sociedade”, próxima ou distante. É difícil 

observar um movimento inverso, ou seja, no delinear da história não temos a criança ou o 

adolescente caracterizando-se a si mesmos, mas sim os adultos ressignificando e dando a sua 

compreensão sobre esse grupo de pessoas. 

 Outro ponto a se levantar é que a mudança na percepção da existência de uma classe, 

de crianças ou adolescentes, não se deu sem resistências. Por vezes, aquilo que parentes 

distantes ou vizinhos entendiam que se deveria dar ao infante era diferente daquilo que a família 

próxima defendia. Conforme vemos nos excertos mencionados, algumas pessoas acabavam 

ficando incomodadas quando se passou a dar atenção às crianças. Outros, além de reprovar tal 

“paparicação”, enfatizavam a necessidade de uma disciplina adequada à formação. Num ou 

noutro caso, temos o rompimento dos costumes, que acabavam gerando atritos. 

 Sobre a vida escolar na Idade Média e o sentir das idades, Ariès menciona que: 
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É muito raro encontrarmos nos textos medievais referências precisas à idade dos 

alunos. [...] O elemento psicológico essencial dessa estrutura demográfica era a 

indiferença pela idade daqueles que a compunham: ao contrário, a preocupação com 

a idade se tornaria fundamental no século XIX e em nossos dias. (ARIÈS, 1981, p. 

166) 

 

 Ainda, 

 

Assim que ingressava na escola, a criança entrava imediatamente no mundo dos 

adultos. Essa confusão, tão inocente que passava despercebida, era um dos traços mais 

característicos da antiga sociedade, e também um de seus traços mais persistentes, na 

medida em que correspondia a algo enraizado na vida. Ela sobreviveria a várias 

mudanças de estrutura. A partir do fim da Idade Média, percebem-se os germes de 

uma evolução inversa que resultaria em nosso sentimento atual das diferenças de 

idade. (ARIÈS, 1981, p. 168) 

 

Se a percepção da infância e da adolescência foi mudando com o decorrer dos séculos, 

o tempo isoladamente não opera mudanças. Estas estão relacionadas a fatores sociais de cada 

época, que aqui e ali vão operando transformações quase que imperceptíveis em curto prazo 

sobre a infância/adolescência. Os hábitos se transformam, a ponto de em determinado tempo 

nem se saber, rigorosamente, qual é a idade da pessoa. Nos tempos atuais, a idade faz parte da 

identidade do ser, estando estampado seu nascimento nos documentos oficiais. 

 Para fins de comparação com os parâmetros atuais, tem-se também que 

 

Até o meio do século XVII, tendia-se a considerar como término da primeira infância 

a idade de 5-6 anos, quando o menino deixava a mãe, sua ama ou suas criadas. Aos 

sete anos ele podia entrar para o colégio, e até mesmo para o 7º ano. Mais tarde, a 

idade escolar, ao menos a idade da entrada para as três classes de gramática, foi 

retardada para os 9-10 anos. [...] O sentimento mais comumente expresso para 

justificar a necessidade de retardar a entrada para o colégio era a fraqueza, a 

“imbecilidade”, ou a incapacidade dos pequeninos. Raramente era o perigo que sua 

inocência corria, ou ao menos esse perigo, quando admitido, não era limitado apenas 

à primeira infância. [...] Mas embora a primeira infância fosse assim isolada, a mistura 

arcaica das idades persistiu nos séculos XVII e XVIII entre o resto da população 

escolar, em que crianças de 10 a 14 anos, adolescentes de 15 a 18 e rapazes de 19 a 

25 freqüentavam as mesmas classes. [...] De fato, ainda não se sentia a necessidade de 

distinguir a segunda infância, além dos 12-13 anos, da adolescência ou da juventude. 

[...] elas só se separariam mais para o fim do século XIX [...] (ARIÈS, 1981, p. 176) 

 

 Atualmente, os estatutos legais buscam delimitar quem é criança e quem é adolescente. 

O ECA menciona que é criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade. O Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013) destaca 

que são consideradas jovens as pessoas com idade entre quinze e vinte e nove anos. Porém, tais 

delimitações legais ficam suspensas até a comprovação pelos documentos, sem os quais, nos 

intervalos de transição, não se poderia de forma tranquila diferenciar uma criança de um 
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adolescente, ou este de um adulto. Sem os registros legais, buscaríamos em outros elementos 

formadores a resposta. 

Nesse sentido, com base no estudo de Ariès, destacam-se alguns elementos que 

influenciaram na percepção de quem é o adolescente, como as roupas, os hábitos de cada faixa 

etária, se frequenta ou não a escola ou a classe/série em que está. 

Sob outra ótica, também é possível entender a adolescência como um período de 

moratória, na qual o adolescente é aquele que adquiriu os valores sociais, atingiu a maturação 

física, mas que está sujeito a esperar que sobrevenha o reconhecimento social de sua fase adulta. 

Nesse sentido, entende Calligaris (2013, p. 15) que o adolescente: 

 

[...] é alguém: 

1.que teve o tempo de assimilar os valores mais banais e mais bem compartilhados na 

comunidade (por exemplo, no nosso caso: destaque pelo sucesso financeiro/social e 

amoroso/sexual); 

2.cujo corpo chegou à maturação necessária para que ele possa efetiva e eficazmente 

se consagrar às tarefas que lhes são apontadas por esses valores, competindo de igual 

para igual com todo mundo; 

3.para quem, nesse exato momento, a comunidade impõe uma moratória. 

(CALLIGARIS, 2013, p. 15) 

 

 Contudo, essa compreensão sociológica e psicológica da adolescência convive com a 

definição cronológica. No Brasil, desde o império até hoje, um dos fatores que influenciam na 

percepção do adolescente é o limite de idade estabelecido pela lei, sem contudo compreender 

que esse possa ser o único elemento formador da categoria ou mesmo aquele que se sobreleva 

aos outros. 

 O momento em que o ser humano faz a passagem da adolescência para a fase adulta 

de sua vida é incerta. Para Calligaris esse período de moratória pelo qual passa o adolescente 

tem origem na falta ritos de passagem bem definidos em nossa sociedade. Evidencia o autor 

que: 

 

Numa sociedade em que os adultos fossem definidos por alguma competência 

específica, não haveria adolescentes, só candidatos e uma iniciação pela qual seria 

fácil decidir: sabe ou não sabe, é adulto ou não é adulto. [...] O critério simples da 

maturação física é descartado. Falta uma lista estabelecida de provas rituais. Só 

sobram então a espera, a procrastinação e o enigma, que confrontam o adolescente 

[...] (CALLIGARIS, 2013, p. 21) 

 

Para Alexandre Morais da Rosa, 

 

Cada adolescência é única, singular, e como tal deve ser respeitada em sua alteridade. 

Aí reside a ética de respeito ao desejo do sujeito e dos atores jurídicos. Sem esta 
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compreensão o mero fato biológico de se completar a idade respectiva significaria o 

início da adolescência, situação, de fato, ilusória. (ROSA, 2006, p. 281) 

 

Por isso, a adolescência é uma fase implexa da vida humana, na qual existem processos 

intensos de transformação física, psicológica e de interação social. Por isso, o estabelecimento 

de marcos fixos assume caráter arbitrário e faz com que a lei não logre êxito na real 

diferenciação das etapas da vida humana, em especial na transição da infância até a vida adulta. 

Tentar assimilar a categoria adolescente unicamente no plano das leis, traçando marcos 

arbitrários e sem as devidas considerações quanto aos diversos elementos concretizadores do 

indivíduo que está “em desenvolvimento”, fatalmente levará a incompreensão do ser, afastando 

possibilidades de reinserção social do adolescente de modo que as práticas e saberes das 

instituições judiciárias mesmo privilegiando a idade cronológica acabam por enfrentar as 

ambiguidades peculiares dos adolescentes que cometem atos infracionais. 
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3 PROTEÇÃO VERSUS PUNIÇÃO 

 

As práticas demonstram que o maior contato entre o adolescente e as instituições do 

Estado, ao invés de propiciar melhores condições de desenvolvimento para o adolescente, 

acabam, por vezes, fragilizando-o ainda mais. Dessa forma, quanto mais restritiva de liberdade 

for a medida socioeducativa aplicada pelo juiz ao adolescente, pior parece ser o resultado para 

fins de ressocialização, como por exemplo a internação. Ela pode ser contraproducente para os 

adolescentes, como relata a equipe do Centro de Socioeducação (CENSE) de Foz do Iguaçu, ao 

se manifestar sobre os motivos que deveriam levar a desinternação de um adolescente de 14 

anos, no processo 0000008-00.2013.8.16.0030: 

 

[...] avalia-se que a continuidade da medida de internação por um período prolongado 

seria mais danosa e contraproducente do que benéfica para o adolescente. Embora o 

caráter da medida seja pedagógico, existem outros aspectos que acabam sendo 

nocivos ao desenvolvimento do adolescente. No caso em questão, o convívio com 

outros internos que tem um envolvimento infracional maior e que potencialmente 

podem se converter em suas figuras de referência negativa, a necessidade de 

adaptação a valores da cultura carcerária em completo antagonismo aos valores 

socialmente aceitos, aprofundando ainda mais a identificação com o meio ilícito. 

 

O relatório em questão foi assinado por uma assistente social, uma pedagoga, uma 

auxiliar de enfermagem e o diretor do CENSE de Foz do Iguaçu. É importante observar, além 

do caráter nocivo que possa ter a medida de internação, que a própria equipe reconhece o Centro 

de Socioeducação como cárcere quando se refere a “valores da cultura carcerária”. Além disso, 

afirma que esses valores da cultura carcerária estão em completo antagonismo aos valores 

socialmente aceitos, levando os adolescentes a se aprofundarem ainda mais em práticas tidas 

como ilícitas. 

O posicionamente do Promotor de Justiça do Estado do Paraná Olympio Sotto Maior 

(2013, p. 560), sobre a medida socioeducativa de internação, é esclarecedor e expressa uma 

realidade alarmante a respeito daquela que deveria ser a medida socioeducativa que por implicar 

mais gastos ao erário público, que tem o ônus de suprir o adolescente em período integral, 

deveria trazer os melhores resultados: 

 

[...] a internação é a medida socioeducativa com as piores condições para produzir 

resultados positivos. Com efeito, a partir da segregação e da inexistência de projeto 

de vida, os adolescentes internados acabam ainda mais distantes da possibilidade de 

um desenvolvimento sadio. Privados de liberdade, convivendo em ambientes, de 

regra, promíscuos e aprendendo as normas próprias dos grupos marginais 

(especialmente no que tange a responder com violência aos conflitos do cotidiano), a 

probabilidade (quase absoluta) é de que os adolescentes acabem absorvendo a 
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chamada identidade do infrator, passando a se reconhecerem, sim, como de má índole, 

natureza perversa, alta periculosidade, enfim, como pessoas cuja história de vida, 

passada e futura, resta indestrutivelmente ligada à delinquência (os irrecuperáveis, 

como dizem eles). (MAIOR, 2013, p. 560) 

 

A partir deste panorama, questiona-se: é possível resguardar estes adolescentes em um 

ambiente que ao invés de coloborar com o desenvolvimento integral acabam lhe estigmatizando 

com o status de deliquente e aprofundam ainda mais a relação dos adolescentes com práticas 

ilícitas? Ou por trás deste discurso de proteção integral passam interesses não revelados, que 

visam o adestramento dos corpos para torná-los dóceis, através de vigilância hierárquica e de 

sanções normalizadoras, como referia Foucault a respeito das prisões? Ainda, seria possível 

compatibilizar um discurso de proteção com outro de punição? Além disso, é possível e racional 

“ressocializar” adolescentes em um lugar em que os valores vigentes estão em completo 

antagonismo aos valores socialmente aceitos? 

São estas as questões que se pretende responder neste capítulo. Para tanto, primeiro 

será abordado o procedimento de apuração do ato infracional, evidenciando como os agentes 

públicos chegam as conclusões sobre quem deve receber que medida socioeducativa. 

Posteriormente, compreendidos os mecanismos e dispositivos que podem levar a internação do 

adolescente, buscar-se-á demonstrar as nuances do “sistema socioeducativo”, no exato 

momento em que o adolescente se encontra mais imerso em suas relações com os agentes 

públicos. 

Para além disso, também será possível verificar as práticas e saberes jurídicos na 

comarca de Foz do Iguaçu em relação à doutrina da proteção integral, trazida pelo ECA, que 

reafirmou os avanços na garantia dos direitos dos adolescentes elencados na CRFB promulgada 

no ano de 1988. 

 

 

3.1 PROCESSOS E PROCEDIMENTOS NA CONSTRUÇÃO DO ATO INFRACIONAL 

 

O objetivo do presente tópico será elucidar a forma de apuração do ato infracional, 

fazendo uma revisão desse procedimento descrito no ECA, com intervenções para mostrar 

algumas diferenças entre a legislação e as práticas em vigência no período de estudo na comarca 

de Foz do Iguaçu. 

Os processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu são 

autuados no formato digital, através do Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná (PROJUDI) 
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de acesso pela rede mundial de computadores. Contudo, mesmo que habilitado na referida 

plataforma, o acesso aos processos depende de habilitação nos autos, concedida pelo juiz que 

preside o processo, posto que todos os processos que tramitam perante as Varas da Infância e 

da Juventude têm publicidade restrita, o chamado segredo de justiça, porque envolvem crianças 

e adolescentes nos termos da Lei 8.069/1990, artigo 1434. 

Na etapa inicial da pesquisa havia 512 processos, todos distribuídos (procedimento 

pelo qual os processos são encaminhados para uma determinada vara, dependo da matéria que 

tratam) na Vara da Infância e da Juventude da comarca de Foz do Iguaçu no ano de 2013. Eram 

processos de apuração de ato de infracional, processos de execução de medidas socioeducativas, 

cartas precatórias (solicitações de cumprimento de diligências por juízes de outras comarcas), 

processos de guarda, processos de adoção, processos de aplicação de medidas protetivas, entre 

outros tipos de processo, todos envolvendo crianças e adolescentes. 

No que toca aos adolescentes que se encontram em conflito com a lei, é possível 

mencionar a existência de dois tipos principais de processos: um processo de apuração de ato 

infracional e outro processo de execução de medida socioeducativa. A aplicação de medida 

socioeducativa, como regra, depende da prática de ato infracional, a ser verificada em processo 

de apuração. Configurada a prática do ato infracional, havendo necessidade de aplicação de 

medida socioeducativa, será formado um novo processo que documentará e cuidará dos atos 

destinados ao cumprimento da(s) medida(s) socioeducativa(s) aplicada(s) ao adolescente. 

A apuração de ato infracional atribuído a adolescente deve seguir um procedimento, 

um roteiro, traçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), nos artigos 

171 a 190. 

Aqui é importante saber a diferença entre os conceitos de procedimento e processo. O 

procedimento é termo que designa uma sucessão encadeada de atos que objetivam a prática de 

um ato final, estando definido na lei e sendo parte do próprio processo. O processo, por sua vez, 

implica, além da ligação entre atos, vínculos jurídicos entre sujeitos (no caso o adolescente, o 

Ministério Público e o juiz), englobando direitos, deveres e poderes na relação processual. 

Pode-se dizer que o processo tem origem no próprio texto constitucional, estando o princípio 

do devido processo legal estampado na CRFB no artigo 5º, inciso LIV. 

O processo tem como escopo resguardar os interesses do adolescente, com um 

procedimento célere, mas fundado em garantias. A celeridade dos processos que tramitam nas 

                                                           
4 Art. 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e 

adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se 

fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. 
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varas da infância e da juventude se justifica em razão do curto espaço de intervenção possível 

nesta etapa da vida humana, fazendo-se necessário que os problemas e conflitos sejam 

resolvidos de forma rápida, em respeito a dignidade das crianças e dos adolescentes, cuja fase 

da vida passa de forma acentuada. 

Entretanto, as práticas indicam que o esforço em empreender dinamismo e rapidez aos 

processos pode implicar em negligência a direitos fundamentais estabelecidos na Constituição 

Federal, em especial a ampla defesa e o contraditório, que podem acabar sendo mitigados na 

busca da almejada celeridade. 

Em pesquisa etnográfica, realizada por Paula Miraglia (2005, p. 94), em São Paulo/SP, 

no ano de 2001, é possível encontrar o posicionamento da Procuradoria de Assistência 

Judiciária do Estado de São Paulo, que exercia o papel da defensoria pública, ou seja, fornecia 

advogado para a população que não tem condição de custear um advogado particular, segundo 

o qual “a informalidade está associada à rapidez com que cada audiência é conduzida e 

conseqüentemente é o fator responsável pela supressão das garantias processuais.” Logo, para 

se garantir um processo mais célere, sacrifica-se o direito de defesa dos adolescentes. Miraglia 

apresenta a fala de um procurador entrevistado na pesquisa sobre a forma com que os juízes 

conduzem os processos: 

 

Se você analisar o respeito que os juízes têm às garantias processuais, de defesa dos 

adultos que respondem processo criminal e está sujeita a uma pena, ela é muito maior 

do que o respeito que os juízes têm das garantias do adolescente. Parte dessa idéia 

equivocada que a medida de internação não teria uma carga punitiva, que eu 

particularmente entendo que tenha, embora o objetivo dela seja sócio-educativo, é 

inegável que ela tem uma carga de constrangimento. Eles não percebendo isso, 

acabam sendo muito menos rigorosos na apuração dos fatos [e] na observância das 

formalidades legais do que deveriam ser. (MIRAGLIA, 2005, p. 96) 

 

Portanto, os adolescentes, embora devessem receber atenção especial por se 

encontrarem “em desenvolvimento”, tem esta mesma ideia de uma fase de desenvolvimento 

que passa demasiadamente rápida utilizada para justificar a não observação de todos os 

procedimentos descritos pela lei, na apuração dos atos infracionais. Além disso, também se 

justifica que não existe qualquer prejuízo para o adolescente nessa aparente aceleração do 

processo, uma vez que as medidas socioeducativas “não teriam carga punitiva”, sendo aplicadas 

unicamente para “ajudar” o adolescente. 

Sobre a da Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu, é possível citar práticas 

que demonstram isso e que acabam por prejudicar a defesa do adolescente, como a chamada 

oitiva informal do adolescente perante o Ministério Público sem a assistência técnica de 
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advogado, defesas genéricas, dispensas de testemunhas chaves para o deslinde do processo e 

não produção de provas importantes em tempo hábil o que levam, por exemplo, a sentenças 

condenatórias de tráfico de drogas sem o devido laudo toxicológico definitivo, prova pericial 

necessária a evidenciar a materialidade do ato. 

Estando o ECA inspirado na doutrina da proteção integral, as ações judiciais de 

competência das varas da infância e da juventude são isentas de custas e emolumentos, 

conforme o artigo 141, § 2º, do ECA, a fim de se garantir acesso à justiça. Também é garantido 

a criança e ao adolescente acesso à Defensoria Pública, órgão criado com atribuição de atender 

juridicamente pessoas que não tem condições financeiras suficientes para pagar advogado 

particular, sendo assegurado pelo ECA assistência gratuita aos que necessitarem, em especial 

ao adolescente em conflito com a lei que não poderá ser processado sem defesa técnica. 

Atualmente a Defensoria Pública se encontra instalada na comarca de Foz do Iguaçu 

e conta com cinco defensores que atuam nas áreas: criminal, infância e juventude, execução 

penal e família. 

O projeto de extensão NEDDIJ em Foz do Iguaçu tem três advogados recém-formados 

que atuam profissionalmente nas atividades jurisdicionais e administrativas desenvolvidas pelo 

núcleo. Tem como beneficiários a população carente de recursos da cidade de Foz do Iguaçu 

junto à Vara da Infância e da Juventude e demais órgãos de proteção da criança e do 

adolescente. As nomeações da Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu são divididas 

entre a Defensoria Pública, a instituição que possuí competência legal para atender a vara, e os 

advogados do NEDDIJ, através de acordo sobre os serviços a serem prestados por cada um. 

Quem inicia as investigações sobre a existência de indícios de materialidade 

(existência do ato infracional) e autoria (se existiu, quem praticou) é a polícia judiciária5. Essa 

atribuição é da Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente Infrator (DEA), que 

faz parte da polícia civil. Havendo delegacia especializada para atendimento de adolescente e 

em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior de idade, prevalecerá a 

                                                           
5 A polícia judiciária difere da polícia administrativa. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2016. p. 157) “a 

principal diferença que se costuma apontar entre as duas está no caráter preventivo da polícia administrativa e no 

repressivo da polícia judiciária. A primeira terá por objetivo impedir as ações antissociais, e a segunda, punir os 

infratores da lei penal.” A autora afirma que essa diferença não é absoluta, mas um aspecto geral. Ainda, 

poderíamos indicar que a polícia administrativa age, preventiva ou repressivamente, na área do ilícito puramente 

administrativo, enquanto que a polícia judiciária atua na ocorrência de ilícitos penais. Nesse sentido, segundo 

Fernanda Marinela (2012, p. 232) “no que tange à polícia administrativa, o seu grande objetivo é impedir ou 

paralisar atividades antissociais, incidindo sobre bens, direitos ou atividades dos particulares. Incide sobre o ilícito 

puramente administrativo, sendo regida pelo Direito Administrativo. Essa polícia pode ser fiscalizadora, 

preventiva ou repressiva, sendo que, em nenhum caso, haverá aplicação de penalidade pelo Poder Judiciário. De 

outro turno, a polícia judiciária tem como foco a proteção da ordem pública, com a devida responsabilização de 

seus violadores, incidindo sobre pessoas. Trata-se de ilícito penal, sendo regida pela legislação penal e processual 

penal, além das disposições constitucionais pertinentes, tais como o art. 144 da CF.” 
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atribuição da delegacia especializada, que, após as providências necessárias, conforme o caso, 

encaminhará o adulto à repartição policial própria. 

Em Foz do Iguaçu existe um DEA, localizado no Bairro Profilurb II, contudo nas 

cidades onde não existe delegacia especializada, o adolescente acaba sendo recebido em 

delegacia comum. 

 

 
FIGURA 1- Fachada do DEA em Foz do Iguaçu 

FONTE: Google maps (2016) 

 

O adolescente pode ser “apreendido” por ordem judicial e neste caso é prontamente 

encaminhado à autoridade judiciária, que acontece quando existe uma investigação em curso e 

o adolescente se encontre em liberdade ou ser apreendido em flagrante de ato infracional, 

quando será, sem demora, encaminhado à autoridade policial competente, conforme 

estabelecido, respectivamente, nos artigos 171 e 172 do ECA. 

 Casos de flagrante de atos infracionais podem ocorrer de duas formas. Os flagrantes 

de atos infracionais cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou os flagrantes 

sem os elementos mencionados. Nos casos de flagrante de atos infracionais cometidos mediante 

violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial toma as seguintes providências: lavra 

o “auto de apreensão”; ouve as testemunhas e o adolescente; apreende o produto e os 

instrumentos da infração; requisita os exames ou perícias necessárias à comprovação da 

materialidade e autoria da infração; comunica a autoridade judiciária competente e à família do 

adolescente apreendido ou a pessoa por ele indicada e, por fim, informa o adolescente dos seus 

direitos. 
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Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por 

Boletim de Ocorrência Circunstanciada (BOC), um documento mais simples. 

Conforme observado nos processos disponíveis para a pesquisa, o adolescente é 

civilmente identificado na delegacia e se colhem dados como: nome, apelido, documentos se 

houver, data de nascimento, idade, naturalidade, nome do pai, nome da mãe, estado civil, 

endereço, telefone, correio eletrônico, se vive sozinho ou com os pais, profissão e renda mensal, 

cor, altura, peso, sinais particulares como tatuagens ou cicatrizes, se tem filhos, idade que 

começou a trabalhar, grau de instrução, se foi “apreendido” anteriormente, se foi qual o motivo 

e onde se encontrava. 

Sempre que o adolescente é ouvido sobre o ato infracional do qual é acusado, deve-se 

informar a ele o direito de permanecer em silêncio, sem responder o que lhe for perguntado. 

Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente deve ser liberado pela 

autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao 

promotor de justiça, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato. A 

exceção é dada pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, quando o adolescente 

deve permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da 

chamada ordem pública. 

Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao 

promotor de justiça cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Se, afastada a hipótese 

de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a 

autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das 

investigações e demais documentos. 

 Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, prontamente, o 

adolescente ao representante do Ministério Público, o promotor de justiça, juntamente com 

cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Sendo impossível a apresentação 

imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento – em Foz 

do Iguaçu o CENSE –, que fará a apresentação ao promotor no prazo de vinte e quatro horas, 

prazo esse que deve ser cumprido fielmente. 

Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela 

autoridade policial. Faltando delegacia especializada, o adolescente aguardará a apresentação 

em local separado do destinado a adultos, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo 

de vinte e quatro horas. 

 Apresentado o adolescente ao promotor, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, 

boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com 
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informações sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua 

oitiva – ouvirá o adolescente sobre os fatos pelos quais ele é acusado, além de outras 

informações que o promotor entenda importantes, como, por exemplo: se o adolescente é 

usuário de drogas, se foi “apreendido” antes, se estuda – e, sendo possível, também procederá 

à oitiva de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. 

Na comarca de Foz do Iguaçu, a oitiva informal é realizada somente com o adolescente 

e seus responsáveis legais, não sendo comum que se ouçam a vítima e as testemunhas. Por outro 

lado, é comum que o adolescente se apresente desacompanhado de advogado na oitiva informal, 

o que por vezes causa prejuízos a defesa do adolescente. Isso porque, em que pese o nome da 

audiência6 do adolescente com o representante do Ministério Público, oitiva informal, ele não 

é somente ouvido, mas também é realizado um “termo” com tudo o que é dito pelo adolescente, 

que é juntado no processo. É de se observar que o adolescente pode não ter recebido qualquer 

orientação de advogado, estando carente de orientações técnicas sobre o funcionamento do 

judiciário e eventuais estratégias de defesa. Essas informações, colhidas na oitiva informal, 

costumam ser usadas pelo promotor e pelo juiz para confrontar o adolescente na audiência 

formal, quando o adolescente será novamente ouvido e, até mesmo, para fundamentar eventual 

sentença condenatória. 

A intenção dessa oitiva informal é que o promotor possa em uma conversa sem 

qualquer ônus, informal, compreender melhor o caso e formar um juízo pessoal a respeito da 

situação ocorrida e de qual será o caminho que o Ministério Público seguirá, sempre amparado 

dos demais documentos e informações que foram colhidos na delegacia. É certo que como não 

deveria haver ônus ao adolescente, tende este a informar detalhes sobre o ocorrido sem maiores 

receios do agravamento de sua situação que possa vir a ocorrer. 

  Em caso de não apresentação do adolescente para a oitiva informal, o representante do 

Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo 

requisitar força das polícias civil e militar para que o comparecimento se efetive. Por vezes, em 

Foz do Iguaçu, a não apresentação acaba acarretando uma nova apuração de ato infracional, por 

desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal. 

 Logrando êxito em ouvir o adolescente ou mesmo desistindo dessa oitiva, o 

representante do Ministério Público poderá adotar três posturas diferentes: promover o 

arquivamento dos autos, caso entenda que não houve materialidade ou autoria por parte do 

                                                           
6 Ato de receber o adolescente com o objetivo de escutar sobre o que fala ou alega sobre os fatos do qual lhe 

acusam. 
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adolescente; conceder remissão (perdão); representar à autoridade judiciária para aplicação de 

medida socioeducativa. 

Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do 

Ministério Público, mediante termo fundamentado, que deverá conter o resumo dos fatos, os 

autos serão enviados à autoridade judiciária para homologação daquilo que foi decidido pelo 

promotor. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, 

conforme o caso, o cumprimento da medida, posto que a remissão pode ser simples ou 

cumulada com as medidas socioeducativas de advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. 

 

 

a) Remissão cumulada 

 

 A remissão cumulada com medida socioeducativa concedida pelo Ministério Público, 

sempre antes do ato formal de representação7 pela aplicação de medida socioeducadiva, é dada 

pelo promotor conforme sua conveniência, devendo haver concordância do adolescente. A 

remissão é baseada na experiência de atuação do promotor em determinada comarca, no ato 

infracional que o adolescente está sendo acusado de cometer, nas condições pessoais do 

adolescente como o nível de apoio que recebe de sua família, grau de escolaridade, se possui 

passagens pelas varas da infância e da juventude, entre outros elementos que possam convencê-

lo sobre a necessidade ou não do prosseguimento da apuração do ato, que poderia levar a uma 

medida mais grave do que as possíveis de serem aplicadas cumuladas com remissão, casos da 

semiliberdade e da internação. 

 A primeira medida que pode ser cumulada com a remissão é a advertência. ´É uma 

espécie aviso/repreensão ou, nos termos do artigo 115 do ECA, admoestação verbal, que é uma 

tentativa de impor os valores dominantes e induzir o adolescente a um comportamento que não 

confronte as leis. Ela obrigatoriamente deve ser reduzida a termo e assinada pelas partes que 

figuram no processo, o adolescente, seu representante legal e seu advogado, o promotor e o 

juiz. Sobre a advertência, alerta o membro do Ministério Público Miguel Moacyr Alves Lima 

(2013, p. 577): 

 

                                                           
7 A representação socioeducativa é uma peça/petição feita pelo Ministério Público. Assemelha-se a uma denúncia, 

contendo elementos como o endereçamento (sempre ao juiz da vara da infância e da juventude), a qualificação das 

partes, a narrativa do fato, o enquadramento ou a indicação do preceito legal infringido pelo adolescente, o pedido 

de procedência da ação e aplicação da medida socioeducativa e, enfim, o rol de testemunhas. 
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Queiramos ou não, esse aspecto constrangente do ato de advertir, como fenômeno 

social de imposição e de comando, de condução ou de orientação, é um dado da 

realidade. Não pode nem deve ser objeto de ocultação ou disfarce, sob pena de alienar-

se sua verdadeira compreensão e, consequentemente, sua adequada operacionalização 

como modalidade de medida socioeducativa. Podem-se abrandar os gestos, o tom da 

voz, mas nada disso implicará que a advertência deixe de ser uma técnica de controle 

social, praticada no interior de uma relação de poder específica. Por mais que se deseje 

mascarar o reconhecimento de que o “ato de advertir” contém um suporte 

repressivo/opressivo, não é possível recusar plenamente a ideia e a observação de que 

ele traduz um fato sociopolítico, ou seja, a materialização do poder na sociedade e do 

poder da sociedade sobre os indivíduos. Aparentemente inofensiva, a “advertência”, 

como qualquer outra efetivação desse poder social, que se manifesta de forma difusa, 

não deixa de ser uma forma sutil e eficaz de inserção, exclusão, reinserção, reexclusão, 

e, portanto, também de externação de preconceitos, discriminações e 

constrangimento, nem sempre legítimo, dos indivíduos em face dos pontos de vista 

do sistema social dominante (visão do mundo, crenças, valores, condutas 

“socialmente úteis” etc.). (LIMA, 2013, p. 577) 

 

 Tida como a medida socioeducativa mais branda, das possíveis de serem aplicadas, 

imperativo é reconhecer que mesmo na condição de “apenas” repreensão verbal, “bronca”, a 

medida de advertência é repleta significados e capaz de impor ao adolescente aguda tensão 

psicológica, podendo ser compreendida como um tipo de mortificação do eu (GOFFMAN, 

1992), do adolescente, obrigando-o a suprimir a sua forma de ser por outra forma, designada 

pelo juiz, que se entenda que seja mais adequada a vida em sociedade. Via de regra, a 

advertência é modalidade de medida socioeducativa aplicável a adolescentes que não possuam 

registros de antecedentes infracionais. 

 A obrigação de reparar o dano ocorre quando se trata de ato infracional com reflexos 

patrimoniais (como os atos de furto, roubo e dano), e sendo possível, o adolescente fica 

obrigado a restituir a coisa, promover o ressarcimento do dano ou, de alguma forma, compensar 

o prejuízo da vítima, nos termos do artigo 116 do ECA. 

Por sua vez, a prestação de serviços à comunidade, conforme dispõe o artigo 117 do 

ECA, consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse público junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas, entre outros. Segundo Roberto Bergalli (2013, p. 591), 

 

A “prestação de serviços à comunidade” é, como está dito, uma das “medidas 

socioeducativas” que encobrem forte natureza punitiva. [...] Entretanto, não se pode 

negar que todas as “medidas socioeducativas” estão carregadas de um forte conteúdo 

pedagógico [...] Nesse caso, a submissão de um adolescente a “prestação de serviço à 

comunidade” tem um sentido altamente educativo, particularmente orientado a 

obrigar o adolescente a tomar consciência dos valores que supõem a solidariedade 

social praticada em seus níveis mais expressivos. (BERGALLI, 2013, p. 591) 

 

Para o autor a ideia da medida de prestação de serviços à comunidade é de que o 

adolescente possa ter contato com os valores sociais, tornando possível uma maior interação do 



44 

adolescente com a “sociedade”. Questiona-se, no entanto, a possibilidade de uma medida estar 

encoberta de “forte natureza punitiva” em aparente contra-senso a possuir “forte conteúdo 

pedagógico”. 

O que ocorre é que existe na medida socioeducativa de prestação de serviços à 

comunidade, além da imposição do trabalho, um oculto, mas relevante, aspecto de humilhação 

no cumprimento da medida. Ao contrário das demais medidas socioeducativas, que de forma 

geral são cumpridas em locais próprios, a medida de prestação de serviços à comunidade 

fatalmente expõe o adolescente enquanto infrator e, neste ponto, carrega nítido caráter 

estigmatizador. Isso porque, mesmo que se compreenda que o adolescente cumprirá a medida 

em órgãos públicos ou estabelecimentos que estariam aptos a promover a ressocialização, o que 

não parece ser o caso, transparece a presença do adolescente no local de cumprimento por um 

único motivo: a prática do ato infracional. Nessa mesma medida, impõe ao adolescente o dever 

de “retribuir” a “sociedade” o mal causado. 

 Ainda sobre as medidas que podem ser cumuladas com a remissão concedida pelo 

Ministério Público, tem-se a de liberdade assistida, que estabelece o acompanhamento, auxílio 

e orientação ao adolescente. Para Ana Maria Gonçalves Freitas (2013, p. 597), 

 

[...] ao orientador caberá desempenhar atividades que levem o orientando a modificar 

seu modo de proceder, tornando-o socialmente aceito sem perder a própria 

individualidade. O que interessa é o atingimento da finalidade da medida, ao ponto 

que evolua e supere as dificuldades da fase da vida, aprendendo a exercitar seus 

direitos de cidadão e mover-se no processo de escolhas e decisões múltiplas que a 

vida apresenta. (FREITAS, 2013, p. 597) 

 

A medida de liberdade assistida está regulada nos artigos 118 e 119 do ECA que, entre 

outras coisas, dispõe que o orientador tem por obrigação promover socialmente o adolescente 

e sua família, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, podendo 

se necessário realizar sua matrícula e, também, auxiliar na profissionalização do adolescente e 

em sua inserção no mercado de trabalho. 

O adolescente cumpre a liberdade assistida em meio aberto, não há quebra de vínculo 

familiar. Ele permanece com sua família e será acompanhado pelos agentes públicos que 

deverão auxiliar o adolescente em suas dificuldades de colocação social, mas também 

supervisionarão e relatarão sobre o cumprimento da medida ao juiz que cuida da execução da 

medida socioeducativa. 
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A liberdade assistida, como Maior (2013, p. 560) afirma, dentre todas as medidas 

possíveis, é “a que se mostra com as melhores condições de êxito”, pois tenciona resgatar, 

mediante apoio técnico, as potencialidades do adolescente. 

 Retornando a análise do procedimento de apuração do ato infracional, é preciso 

compreender que a remissão não implica o reconhecimento ou comprovação da 

responsabilidade do adolescente, embora possa ser cumulada com algumas medidas 

socioeducativas, nem prevalece para fins de antecedentes. Isso porque não há apuração do ato 

infracional com o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

O Ministério Público tende a não conceder remissão em casos em que o adolescente foi 

beneficiado por esse tipo de ato anteriormente. 

Entretanto, extrapolando o universo jurídico, pode se discutir a respeito da aparente 

ambiguidade em se conceder perdão para um fato, o que faz pressupor a existência de alguma 

coisa a ser perdoada. 

 

 

b) O processo de apuração do ato infracional 

 

 Discordando do arquivamento ou da remissão concedida pelo promotor, a autoridade 

judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público 

no âmbito estadual, mediante despacho (decisão) fundamentado. O Procurador-Geral de Justiça 

oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou 

ratificará o arquivamento ou a remissão e só então estará a autoridade judiciária obrigada a 

homologar. 

Se, por qualquer razão, o promotor de justiça não promover o arquivamento ou 

conceder a remissão, deve oferecer representação à autoridade judiciária, propondo a 

instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais 

adequada. 

Segundo Paulo Afonso Garrido de Paula (2013, p. 837), a representação, 

 

[...] constitui-se em peça vestibular da ação socioeducativa pública, instrumento 

inicial de invocação da tutela jurisdicional, tendo por escopo a aplicação coercitiva da 

sanção decorrente da prática, pelo adolescente, de conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. (PAULA, 2013, p. 837) 
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A representação é oferecida por petição, que contém o breve resumo dos fatos e a 

classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas. Ela pode ser 

deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. A representação 

independe de prova pré-constituída da autoria e da materialidade, conforme o § 2º do artigo 182 

do ECA, mas são necessários indícios mínimos destes elementos. Nas palavras de Paulo Afonso 

Garrido de Paula (2013, p. 840) o fato do ECA ter dispensado prova pré-constituída de 

materialidade e autoria para a representação não significa que “a representação possa brotar de 

irrefletidas e vagas suposições, beirando a inidoneidade; é mister um mínimo de viabilidade, 

resultante de elementos colhidos nas fases precedentes [...]”. De regra a representação é feita 

por petição escrita. 

O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento de apuração de 

ato infracional, estando o adolescente internado provisoriamente, é de quarenta e cinco dias. 

Quando isso não é possível o adolescente deve ser colocado em liberdade. 

Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação 

do adolescente, decidindo, sem demora, sobre a decretação ou manutenção da internação. É 

necessário ser observado que para a internação provisória a autoridade judiciária tem de proferir 

decisão fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, 

demonstrando a necessidade imperiosa da medida. 

Havendo representação, o adolescente e seus pais ou responsável devem ser 

cientificados do seu teor e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado 

constituído. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará 

curador especial (representante do adolescente para fins legais) ao adolescente. 

Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expede mandado de busca 

e apreensão, determinando o sobrestamento (suspensão) do processo, até a efetiva apresentação. 

No entanto, se o adolescente for notificado e não comparecer, sem que apresente 

qualquer justificativa plausível, à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará 

nova data, determinando a sua condução coercitiva. 

 Estando o adolescente provisoriamente internado, será requisitada a sua apresentação, 

sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Comparecendo o adolescente, seus pais 

ou responsável, a autoridade judiciária procede à oitiva dos mesmos. 

Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o promotor, proferindo 

decisão. Não concordando o promotor com a concessão da remissão judicial, concedida pelo 

juiz, pode recorrer da decisão.  
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A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em 

qualquer fase do procedimento, antes de proferida a sentença. Esse procedimento se diferencia 

da remissão proposta pelo Ministério Público, uma vez que aquela é proposta pela entidade 

acusadora, antes da representação pela aplicação de medida socioeducativa. Essa é dada 

diretamente pelo juiz e pode ser feita mesmo após a representação. 

Sendo passível de aplicação de medida de internação em estabelecimento educacional 

ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o 

adolescente não possui advogado constituído, nomeia defensor, e designa a audiência em 

continuação. Pode ainda determinar a realização de diligências e estudo do caso. O advogado 

constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias contado da audiência de apresentação, 

deve oferecer defesa prévia e rol de testemunhas. 

Segundo o ECA, no artigo 186, §4º, na audiência em continuação, são ouvidas as 

testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia e, se o juiz tiver determinado, 

cumpridas as diligências e juntado o relatório informativo da equipe multiprofissional. Esse 

relatório informativo, também chamado de estudo de realidade ou de caso, é feito por auxiliares 

do juiz, que trazem informações do cotidiano do adolescente, sobre quem são os membros da 

família do adolescente, se possuem residência própria e quais as condições dessa residência, 

como é composta a renda familiar, qual a história de vida do adolescente, se este frequenta ou 

não assiduamente a escola. O relatório busca informar se existem ameaças contra o adolescente, 

se ele faz uso de drogas, entre outras informações que se entender pertinentes, dependendo do 

caso específico. O objetivo desse relatório é dar subsídios para a escolha do magistrado por uma 

ou outra medida socioeducativa, se for o caso. 

Quando o adolescente está “apreendido” o relatório é feito pela equipe do CENSE, que 

nomina o documento como “Relatório Informativo”, sendo sempre assinado por um assistente 

social da equipe da instituição. Quando o adolescente está em liberdade, o relatório é 

confeccionado pelo Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude 8  (SAIJ), que nomina o 

documento como “Estudo da Realidade”, também sempre assinado por um assistente social. 

Na audiência em continuação, após serem ouvidas as testemunhas, cumpridas as 

diligências e juntado o relatório informativo, é dada a palavra ao promotor de justiça e ao 

                                                           
8 O Estatuto da Criança e do Adolescente determina no artigo 150 que “cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de 

sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a 

Justiça da Infância e da Juventude.” Também, no artigo 151, esclarece que “compete à equipe interprofissional 

dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante 

laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, 

encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 

manifestação do ponto de vista técnico.” 
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defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, 

a critério do juiz. Nesse momento são deduzidas as alegações finais pelas partes no processo e 

em seguida o juiz profere sentença sobre o caso. 

 Na comarca de Foz do Iguaçu, de regra, o juiz, após receber a representação do 

Ministério Público, designa uma audiência una, nomeando de imediato defensor para o 

adolescente, presumindo-se que esse não o possua, fundado no fato de que são poucos os 

adolescentes que possuem condições econômicas para arcar com os custos de advogado. 

Quando o adolescente apresenta advogado particular o juiz então desabilita dos autos aquele 

que havia sido nomeado e habilita o que foi constituído pelo adolescente. 

A audiência una visa acelerar o processo e possibilitar o cumprimento dos prazos pela 

autoridade judiciária, com relação ao término do processo, pois que concentra vários atos em 

um só. Ela reúne todos os procedimentos mencionados após a representação até a prolação de 

sentença. Optando por esse caminho, o juiz, ao receber a representação, nomeia prontamente o 

defensor do adolescente, que passa a ser assistido tecnicamente antes mesmo de ser ouvido pelo 

juiz. No mesmo despacho que recebe a representação, o juiz determina a realização de 

diligências e estudo de caso e designa a audiência una. Esta audiência reúne a audiência de 

apresentação, onde é ouvido o adolescente e seus pais ou responsável, e a audiência em 

continuação, onde são ouvidas as testemunhas. Entre a oitiva do adolescente e seu responsável 

e a oitiva das testemunhas, deve o defensor do adolescente apresentar sua defesa prévia. Além 

disso, como seria neste ato que a defesa deveria apresentar as suas testemunhas e, em seguida, 

as mesmas deveriam ser ouvidas, o defensor ao ser intimado do recebimento da representação 

pelo juiz é, no mesmo ato, intimado de que deve providenciar, querendo, o comparecimento de 

testemunhas na audiência independentemente de intimação pessoal destas ou, caso seja 

necessário a intimação pessoal de suas testemunhas, apresentar rol de testemunhas com 

antecedência mínima de dez dias da data designada para a audiência. 

 Essa forma de proceder, designar uma audiência una em vez de primeiro realizar a 

audiência de apresentação e depois a audiência em continuação, é uma prática que não segue 

estritamente o procedimento estabelecido no ECA. Sendo uma espécie de atalho ao 

procedimento estatutário, deve ser manejada com bastante cuidado para não ferir direitos dos 

adolescentes. Por outro lado, é bem aceita pelos agentes jurídicos, pois busca dar agilidade a 

tramitação do processo e cumprir com os prazos estabelecidos no ECA. Se se descumpre o 

procedimento, que é o meio, acaba-se atingindo umas das finalidades do processo: atender o 

adolescente com mais agilidade. 
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c) A procedência da representação e a escolha da medida socioeducativa 

 

 Para haver a procedência da representação a autoridade judiciária precisa concluir que: 

está provada a existência do fato; o fato constitui ato infracional; o adolescente, à época do fato, 

era adolescente e foi ele quem praticou ou concorreu para a prática do ato infracional. 

 Havendo a procedência da representação o juiz, então, escolhe qual medida 

socioeducativa é mais adequada ao caso, observando critérios estabelecidos pelo ECA, sendo 

os seguintes: necessidade pedagógica, capacidade de cumprimento e proporcionalidade. 

O critério da necessidade pedagógica está expresso no artigo 100 do ECA. No plano 

legal, as medidas socioeducativas devem ter cunho pedagógico. O artigo informa que “na 

aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas 

que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.” (BRASIL, 1990a) 

O disposto no artigo 100 do ECA implica medidas que são interventivas por essência 

e, por vezes, configuram uma verdadeira polícia das famílias, no sentido de que restringem, 

dirigem e sujeitam os adolescentes e seus pais ou responsáveis. Segundo Patrice Schuch (2009, 

p. 276): 

 

A partir do ECA, há dois movimentos correspondentes, portanto: não apenas as 

crianças têm o direito de serem educadas no seio de uma família, mas as famílias são 

cada vez mais responsabilizadas pela violência social e pela gestão das crianças e 

adolescentes. [...] A família torna-se tanto o lugar de suspeita, quanto o objeto de 

intervenção [...] (SCHUCH, 2009, p. 276) 

 

Logo, percebe-se uma nítida normatização por parte dos agentes públicos, que impõe 

o seu modo de vida e seus valores, quando, por exemplo, estabelecem como imperativo social 

que todos devem ter uma família ou, mais, ter fortes vínculos comunitários. 

Esse aspecto interventivo na família das medidas socioeducativas, encontrado no ECA, 

descende da antiga doutrina da situação irregular, na qual, por vezes, os juízes proferiam em 

suas decisões advertências morais as famílias. Nesse sentido a constatação de Águido, Chacham 

e Fazzi (2013, p. 318) em pesquisa sobre as representações sociais dos juízes da infância e da 

juventude na aplicação da privação de liberdade a adolescentes autores de ato infracional: 

 

A ênfase no que se convencionou chamar de “desestrutura” familiar não é recente, 

portanto. Ao contrário, essa visão moralizadora da família, presente nas práticas 

jurídicas e em algumas intervenções das políticas sociais, vem sobrevivendo ao longo 

de várias décadas e, pelo que foi possível verificar na análise das sentenças dos 

adolescentes, ainda é marcante nos dias atuais. (ÁGUIDO; CHACHAM; FAZZI, 

2013, p. 318) 
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Por conseguinte, a necessidade pedagógica deveria atuar no sentido inverso do que se 

observa em certas práticas jurídicas. A educação não deve estar voltada para “o controle social, 

muito menos para se impor certezas de como se deve estruturar a vida, inclusive familiar.” 

(MELO, 2013, p. 444) 

Para Eduardo Rezende de Melo (2013, p. 442-445), falar em pedagogia seria 

reconhecer que a educação do adolescente está voltada para a afirmação dos direitos humanos, 

com respeito à singularidade, à diversidade e à emancipação e que deve haver um rompimento 

com as práticas jurídicas de institucionalização, preferindo-se manter o adolescente no seu 

ambiente de vida, “permitindo-lhe uma revisão crítica de seus padrões de conduta e das 

implicações que eles possam ter [...].” (MELO, 2013, p. 445) 

O critério da capacidade de cumprimento é extraído do §1º do artigo 112 do ECA e 

dispõe que não pode ser aplicado ao adolescente uma medida que ele seja incapaz de cumprir. 

Por exemplo, levando em consideração um adolescente que esteja devidamente empregado, 

trabalhando 40 horas semanais, e com jornada de estudos de aproximadamente 20 horas 

semanais, não se poderia aplicar a ele uma medida de prestação de serviços à comunidade de 

40 horas semanais. Este seria um típico caso de inexequibilidade da medida socioeducativa. 

Além de ser desumana, mesmo que o adolescente tentasse cumprir adequadamente a medida, 

certamente ela o esgotaria física e psicologicamente. Ao invés de implicar qualquer suposto 

benefício, traria prejuízos ao adolescente, descumprindo com a proteção integral que lhe é 

devida. 

O critério da proporcionalidade, também elencado no §1º do artigo 112 do ECA, 

estabelece que a aplicação da medida será sempre proporcional às circunstâncias e a gravidade 

da infração. Desse critério, observa-se que o “sistema socioeducativo” tende a ter um caráter 

retributivo, ou seja, de retribuir ao adolescente o mal que causou a “sociedade”, sendo que para 

os atos infracionais reconhecidos como graves são aplicadas medidas severas e para os atos 

infracionais leves, medidas brandas. Se o “sistema” tivesse somente caráter “socioeducativo” 

ou restaurativo, não haveria importância a qualidade do ato infracional para se estabelecer 

qualquer medida, mas as dificuldades do adolescente, em seus excessos ou carências. 

 Outro apontamento necessário diz respeito a forma de se classificar a gravidade da 

infração e como qualificar as circunstâncias da prática. Tanto a percepção das circunstâncias 

que envolvem os atos infracionais quanto a mensuração da gravidade dos atos são feitas a partir 

de critérios de ordem subjetiva. Parte-se de uma análise de consciência do juiz, daquilo que este 

considera mais ou menos grave ou de sua forma de perceber o mundo e os fatos. Parte-se, 

também, de elementos culturais e individuais. Assim, podemos ter atos muito similares em seus 
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contextos, acarretando medidas bastante diversas, dependendo do local do julgamento e de 

quem é o julgador. 

 Coadunados com esse pensamento, Águido, Chacham e Fazzi (2013, p. 299), em 

pesquisa realizada no ano de 2010 em municípios do Estado de Minas Gerais, ao analisar a 

construção da verdade nas práticas jurídicas, entenderam que: 

 

Na sentença o juiz expõe sua convicção, declara o seu convencimento em relação aos 

fatos e aos direitos. Desse modo, no conteúdo da sentença está impresso um juízo de 

convencimento, fundamentado em normativas e princípios jurídicos, e também no 

senso do homem ou mulher, juiz ou juíza, que a escreveu. Assim, como todos os 

homens e mulheres, os magistrados têm sexo, cor, fazem parte de uma classe social, 

nasceram e cresceram em famílias de diversas composições, integraram grupos 

variados, frequentaram ou não certos lugares e instituições, prezam ou desprezam 

certas crenças e valores. Todos esses elementos, ainda que não de forma consciente, 

podem perpassar a formação do convencimento do juiz e, consequentemente, a 

sentença será transpassada pela subjetividade do magistrado. [...] As decisões judiciais 

são, portanto, discursos, construções do campo jurídico, atravessadas por elementos 

vários, objetivos e subjetivos. (ÁGUIDO; CHACHAM; FAZZI, 2013, p. 299) 

 

A autoridade judiciária não aplica qualquer medida quando reconhece na sentença, 

alternativamente, que: está provada a inexistência do fato; não há prova da existência do fato; 

não constitui o fato ato infracional; era o adolescente, à época do fato, criança ou não existe 

prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Nessas hipóteses, estando o 

adolescente internado provisoriamente, deve ser ele imediatamente colocado em liberdade. 

Havendo condenação do adolescente, a intimação da sentença que aplicar medida de 

internação ou regime de semiliberdade será feita, sucessivamente: ao adolescente e ao seu 

defensor; quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo 

do defensor. Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do 

defensor. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deve este manifestar se deseja ou não 

recorrer da sentença. A manifestação do adolescente sobre a vontade de recorrer obriga o 

defensor a apresentar as razões recursais, que serão encaminhadas ao Tribunal de Justiça que 

reanalisará o caso de forma colegiada, por três desembargadores.  

 Ocorrendo o trânsito em julgado para o processo, momento em que é certificado no 

processo que nem o adolescente nem o Ministério Público podem mais recorrer da decisão 

tomada pelo Poder Judiciário, se houver a condenação do adolescente e a aplicação de medida, 

deve-se iniciar o processo de execução da medida socioeducativa aplicada. 

 

 

 



52 

3.2 PROCESSOS E PROCEDIMENTOS NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE 

FOZ DO IGUAÇU 

 

 A sentença que condena o adolescente e aplica uma ou mais medidas socioeducativas 

contém uma ordem do juiz para que seja formado um novo processo, de execução de medida 

socioeducativa. Sobre os procedimentos de formação do processo de execução, dispõe o artigo 

39 da Lei 12.594/2012: 

 

Art. 39. Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído 

processo de execução para adolescente, respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da 

Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com 

autuação das seguintes peças: 

I – documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de 

conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e 

II – as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, 

obrigatoriamente: 

a) cópia da representação; 

b) cópia da certidão de antecedentes; 

c) cópia da sentença ou acórdão; e 

d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. 

 

 Obrigatoriamente devem instruir o processo de execução de medida socioeducativa os 

documentos pessoais do adolescente (como por exemplo a carteira de identidade), quando este 

os possuir (os que não possuir deverão ser providenciados durante a execução da medida), a 

representação do Ministério Público, na qual foram narrados os fatos dos quais o adolescente 

foi acusado e também onde houve o pedido de aplicação da medida socioeducativa, cópia da 

certidão de antecedentes infracionais, mesmo que o adolescente não tenha qualquer 

antecedente, cópia da decisão que aplicou a medida e os estudos técnicos realizados durante o 

processo de conhecimento. Esses estudos técnicos, conforme mencionado anteriormente, são 

realizados para subsidiar o juiz, caso este entenda que deve ser aplicada qualquer medida 

socioeducativa ou protetiva ao adolescente. 

 Cada medida socioeducativa aplicada implicará um procedimento diferenciado que, 

embora obedeça regras gerais sobre a execução de medidas socioeducativas, possui 

especificidades, como procurei mostrar neste capítulo a partir dos dados da pesquisa. 

Para a pesquisa busquei, dentre a totalidade de processos disponíveis, aqueles que 

tiveram seu início no judiciário, em Foz do Iguaçu, no ano de 2013. Dentre eles identifiquei 

512 (quinhentos e doze) processos relacionados a Vara da Infância e da Juventude de Foz do 

Iguaçu, distribuídos no ano em que de alguma forma atuei como advogado. O gráfico a seguir 
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representa os processos disponíveis para análise (a contagem dos processos disponíveis 

distribuídos no ano de 2013 na vara em relação a sua respectiva classe processual): 

 

 
GRÁFICO 1- Processos disponíveis 

FONTE: O autor 

 

Como visto, os processos a disposição foram de adoção (5), adoção com destituição 

do poder familiar (2), autorização judicial (1), cartas precatórias na seção cível (2), guarda (2), 

pelo procedimento ordinário 9  (4), pedidos de providência (2), boletins de ocorrência 

circunstanciada (5), cartas precatórias infracionais (56), cartas de ordem infracionais (17), 

apuração de atos infracionais (189) e execuções de medidas socioeducativas (227). Podemos 

elencar que a amostra disponível se refere basicamente a processos na esfera infracional. Dos 

512 processos disponíveis, temos 18 processos apenas no cível e 494 processos no infracional. 

Segundo dados fornecidos pela vara, houve 584 novos processos distribuídos no cível 

e 1369 novos processos distribuídos no infracional, totalizando 1953 novos processos no ano 

de 2013. A amostra disponível, 512 processos, representa cerca de 26,21% do total de novos 

processos da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Foz do Iguaçu no ano de 2013. 

                                                           
9 A descrição se deu conforme a nomenclatura disponibilizada pela Vara da Infância e da Juventude de Foz do 

Iguaçu. Aprofundando na pesquisa sobre a matéria desses quatro processos pelo procedimento ordinário 

encontramos duas adoções de adolescentes, uma adoção de criança e um processo de guarda. 
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 Desconsiderando os processos da área cível e tomando o número total de processos 

infracionais distribuídos em 2013 foram 1369, havendo 494 disponíveis. Assim, a amostra de 

processos infracionais representa cerca de 36,08% dos processos infracionais da vara. 

O gráfico abaixo mostra os processos infracionais distribuídos na vara no ano de 2013: 

 

 
GRÁFICO 2- Processos infracionais distribuídos na Vara da Infância e da Juventude de Foz do 

Iguaçu no ano de 2013 

FONTE: Dados fornecidos pela própria vara 

 

Especificando os processos da área infracional, a Vara da Infância e da Juventude de 

Foz do Iguaçu teve distribuídos os seguintes novos processos no ano de 2013: 30 autos de 

apreensão em flagrante, 465 boletins de ocorrência circunstancidas, 201 cartas precatórias 

infracionais, 45 cartas de ordem infracionais, 274 execuções de medidas socioeducativas, 7 

pedidos de providência, 2 pedidos de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, 6 petições, 288 

processos de apuração de atos infracionais, 49 relatórios de investigações, 1 relaxamento de 

prisão e 1 restituição de coisas apreendidas. Observados os maiores números de processos 

distribuídos no ano de 2013, podemos entender melhor a relevância da amosta disponível. 

 Os chamados boletins de ocorrência circunstanciada, que constituem o maior número 

de casos distribuídos no ano de 2013 não podem ser considerados de fato processos, embora 

constém como ações distribuídas na vara. A mesma coisa ocorre com os casos nominados como 

auto de apreensão em flagrante. Isso porque, como vimos na descrição do procedimento de 

apuração de ato infracional, após a oitiva informal do adolescente com o promotor de justiça 
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este pode tomar três caminhos diferentes: promover o arquivamento dos autos, conceder 

remissão ou representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. 

 Nos dois primeiros casos, de arquivamento ou de remissão, o processo não recebe 

alteração na classe processual, permanecendo o registro como Boletim de Ocorrência 

Circunstanciada ou como Auto de Apreensão em Flagrante. Nos casos de arquivamento do 

processo ou de remissão simples não é nomeado advogado para atuar na defesa do adolescente. 

Apenas quando o adolescente receber remissão cumulada com medida socioeducativa é que o 

adolescente passará a ser acompanhado de advogado. Nesta hipótese, o processo, mesmo sendo 

uma execução de medida socioeducativa, segue com uma das duas nomenclaturas acima. 

Podemos inferir que um número considerável de casos de processos distribuídos na Vara da 

Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu não chegam a apuração do ato infracional. 

 Quando o adolescente é representado, então, tem nomeado um advogado que fará sua 

defesa e o processo passará a ser denominado de apuração de ato infracional. 

 Outro tipo de processo que demanda maiores esclarecimentos, em virtude do alto 

número de distribuíções na Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu, são as chamadas 

cartas precatórias infracionais. Esses são casos de processos que não tramitam em Foz do 

Iguaçu, mas em outra comarca. O que ocorre é que o adolescente reside em uma comarca e não 

teve apreensão provisória decretada, porém está sendo acusado de praticar ato infracional em 

outra comarca. O juiz dessa outra comarca solicita que se ouça o adolescente na cidade onde 

este esteja residindo, no caso em Foz do Iguaçu, para evitar a necessidade de deslocamento para 

a comarca onde o processo de apuração de ato infracional está ocorrendo. As cartas precatórias 

também servem para se ouvir testemunhas de ato infracional que não residam na comarca onde 

o ato esteja sendo apurado. 

 Dentre os processos que possuem maiores números de distribuição na Vara da Infância 

e da Juventude, como se observa, estão os processos de apuração de ato infracional e de 

execução de medidas socioeducativas. Considera-se estes processos os mais relevantes para 

pesquisa, pois, de regra, são os casos em que os atos foram praticados na cidade (Foz do Iguaçu), 

seguiram adiante no judiciário e podem evidenciar, assim, as práticas dos agentes jurídicos da 

vara. 

 Dos 288 processos de apuração de atos infracionais distribuídos na vara no ano de 

2013, 189 foram fonte de dados para a pesquisa, constituindo 65,62% do total. Das 274 

execuções de medida socioeducativa distribuídas na vara no ano de 2013, 227 foram utilizadas, 

compondo 82,84% desse total de execuções. 
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GRÁFICO 3- Comparação entre o número total de processos da Vara e a amostra disponível 

FONTE: Dados da pesquisa fornecidos pelo cartório da Vara da Infância e da Juventude de Foz 

do Iguaçu 

 

O gráfico acima mostra uma comparação entre o número total de processos 

distribuídos na vara no ano de 2013, nas categorias “processo de apuração de ato infracional” e 

“execução de medida socioeducativa”, com os processos disponíveis como fonte de dados para 

a pesquisa desenvolvida. 

 Devido ao grande volume de dados que compõe cada processo, foi necessário delimitar 

uma amostra, de forma que, dos 512 processos disponíveis, selecionei, inicialmente, 23 (vinte 

e três) processos para constituir a análise da pesquisa. Estes 23 processos selecionados 

correspondem a 4.442 páginas de documentos para serem analisados. 

Os critérios para essa delimitação foram os processos de execução de medida 

socioeducativa, nos quais os adolescentes foram “condenados” e receberam como medida 

inicial a internação em centro de socioeducação. Assim, todos os processos disponíveis onde 

houve “condenação” e “aplicação” da medida socioeducativa de internação, como medida 

inicial, foram selecionados. Isso demonstra que das 227 execuções de medida socioeducativa, 

23 foram as medidas em regime inicial de internação, um percentual de cerca de 10,13%. 

Posteriormente, devido a disponibilidade de outros processos envolvendo os mesmos 

adolescentes que foram selecionados por meio dos 23 processos de execução referidos, foram 

utilizados mais 39 (trinta e nove) processos como fonte de consulta, a fim de se possibilitar uma 

melhor compreensão dos fatos que levaram os adolescentes a serem internados e também para 

reconstituir as interações anteriores e posterioriores desses adolescentes com a justiça. 
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Dos 39 processos adicionais, 26 (vinte e seis) se encontravam na seleção inicial dos 

512 processos que foram distribuídos no ano de 2013. Contudo, reconstituindo as interações 

dos adolescentes implicados nos 23 processos, somaram-se mais 5 (cinco) processos com início 

no ano de 2012 e 8 (oito) processos com início no ano de 2014. 

Portanto, juntaram-se aos processos iniciais mais 18 (dezoito) processos de apuração 

de ato infracional (dos quais 13 deram origem aos processos de execução inicialmente 

selecionados), 12 (doze) processos de execução de medida socioeducativa, 7 (sete) Cartas de 

Ordem e 2 (duas) Cartas Precatórias Infracionais. 

No total, foram, então, 62 (sessenta e dois) processos que constituíram as fontes de 

dados para a pesquisa desta dissertação. 

A medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional somente pode 

ser aplicada aos adolescentes que sejam condenados pela prática de ato infracional, conforme 

se denota dos artigos 112, inciso VI, 114 e 127 do ECA. 

Nesse ínterim, segundo o artigo 103 do ECA, “considera-se ato infracional a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal” ou, no jargão judiciário, ato infracional é a conduta 

análoga a crime. Para Napoleão Xavier do Amarante (2013, p. 518-519), 

 

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. [...] 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 consequências para a sociedade, igual ao crime e à contravenção, mas, mesmo 

assim, com contornos diversos, diante do aspecto da inimputabilidade e das medidas 

a lhes serem aplicadas, por não se assemelharem estas com as várias espécies de 

reprimendas. 

 

 Embora juridicamente pareça visível as distintas definições de crimes/contravenções 

penais e atos infracionais, e entre penas para adultos e medidas socioeducativas para 

adolescentes, tal clareza quase desaparece quando comparadas em termos de equivalência para 

a execução. 

Para exemplificar, veja-se como ficam as penas aplicadas aos adultos em 

correspondência com as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes: 
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Penas para adultos (imputáveis) Medidas socioeducativas para adolescentes 

(inimputáveis) 

Prisão (art. 34 do Código Penal) Internação em estabelecimento educacional (art. 112, 

inc. VI do ECA) 

Semi-aberto; Aberto; Limitação de fim de semana 

(respectivamente, arts. 35, 36 e 43, inc. III, todos do 

Código Penal) 

Inserção em regime de semiliberdade (art. 112, inc. V 

do ECA) 

Aberto; Limitação de fim de semana; Interdição 

temporária de direitos (respectivamente, arts. 36, 43, 

incisos III e V, todos do Código Penal) 

Liberdade assistida (art. 112, inc. IV do ECA) 

Prestação de serviço à comunidade ou a entidades 

públicas (art. 43, inc. IV do Código Penal) 

Prestação de serviços à comunidade (art. 112, inc. III 

do ECA) 

Prestação pecuniária; Perda de bens e valores 

(respectivamente, art. 43, incisos I e II do Código 

Penal). Ainda, reparação civil dos danos causados pela 

infração, com valor mínimo fixado pela sentença penal 

condenatória (art. 387, inc. IV, do CPP) 

Obrigação de reparar o dano (art. 112, inc. II do ECA) 

Advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inc. I 

da Lei 11.343/2006) 

Advertência (art. 112, inc. I do ECA) 

QUADRO 1- Comparação entre penas e medidas socioeducativas 

FONTE: O autor 

 

 Observa-se que para alguns tipos de pena aplicadas no âmbito penal, foi possível 

identificar medidas socioeducativas semelhantes, senão idênticas, para serem aplicadas no 

âmbito socioeducativo. Contudo, uma diferença marcante pode ser observada no uso da 

expressão “prisão”, no primeiro caso, que significa detenção por prazos determinados, enquanto 

“internação” remete ao significado de separação provisória do adolescente do convívio 

cotidiano para se submeter às regras e normas socioeducativas. Mas, essa diferença entre as 

palavras parece também se desfazer quando se observam as práticas do sistema socioeducativo, 

como tentarei mostrar na apresentação dos dados no capítulo 4. 

Há também uma diferença fundamental entre a sanção dos crimes e dos atos 

infracionais. Existindo um crime somente poderá ser aplicada ao seu autor a pena 

correspondente àquele crime, enquanto que no “sistema socioeducativo”, em tese, existe um 

número definido de medidas que podem ser aplicadas pela prática de qualquer ato infracional, 

respeitados outros elementos definidores, mais subjetivos do que para a aplicação de penas, 

como por exemplo as hipóteses de aplicação da medida de internação: o ato infracional deve 

ter sido cometido mediante violência ou “ameaça grave” a pessoa; ou haver “reiteração” no 
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cometimento de outras “infrações graves” ou, ainda, no caso de descumprimento “reiterado e 

injustificável” da medida anteriormente imposta. 

É o que assevera o Estatuto. A medida socioeducativa de internação somente pode ser 

aplicada se observados os requisitos estabelecidos nos incisos do artigo 122 do ECA, descritos 

acima. 

Percebe-se que esses conceitos apresentados para a aplicação da medida 

socioeducativa de internação não são objetivos, ou seja, o que é “ameaça grave” e o que 

diferencia esta da que não pode ser considerada grave? Ou, quantas vezes se deve cometer 

determinado ato para que haja a “reiteração” no cometimento de “infrações graves” e o que são 

estas? Além disso, quantos descumprimentos leva a que se considere descumprimento 

“reiterado” da medida? Por fim, o que pode ser uma justificativa pláusivel para uma pessoa 

mais sensível a determinadas demandas pode não ser para outra? Quem responde a todas essas 

perguntas e faz as considerações pertinentes a cada caso específico, definindo se o adolescente 

incorreu em algum desses conceitos indeterminados e pode ser internado é o magistrado, de 

acordo com suas experiências e convicções pessoais. 

Regra geral, as leis penais que definem os crimes também elencam as penas aplicáveis, 

individualmente, trazendo as balizas mínimas e máximas de tempo da aplicação. No “sistema 

socioeducativo”, essas delimitações são de outra ordem. Busca-se mais na subjetividade do 

adolescente (se é cooperativo, dócil ou rebelde, por exemplo) qual medida e por quanto tempo 

será aplicada. 

Mesmo com essas diferenças, o “sistema penal” parece guardar mais semelhanças com 

o “sistema socioeducativo” do que diferenças. Com base no quadro 1, discorda-se de Napoleão 

Xavier do Amarante quando o autor refere que as medidas aplicadas aos adolescentes são 

diferentes das aplicadas aos adultos. 

Isso ocorre porque, de forma simples, a diferença entre os institutos deveria estar nos 

motivos que levam a aplicar ao adulto uma pena e ao adolescente uma medida socioeducativa. 

Deontologicamente o “sistema socioeducativo”, como balizado pela Constituição Federal, não 

deveria guardar resquícios de punição ou, melhor dizendo, não deveria ser um sistema voltado 

a produção de corpos dóceis através de técnicas de disciplinamento e de governo, como referira 

Foucault, mas um sistema contributivo e inclusivo para o adolescente. 

Afirma-se que a socioeducação foi balizada pela Constituição Federal sem caráter 

punitivo, a partir do entendimento de que não é possível compatibilizar punição com “proteção 

integral”. Como seria possível proteger integralmente colocando os adolescentes em regimes 

de internação, em ambientes que, reprisando as palavras de Olympio Sotto Maior (2013, p. 
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560), tem “as piores condições para produzir resultados positivos”, nos quais “os adolescentes 

internados acabam ainda mais distantes da possibilidade de um desenvolvimento sadio”, sem 

liberdade e em ambientes promíscuos, tendo como referencial a violência? O próprio autor 

responde, concluindo que a probabilidade quase absoluta é que estes adolescentes internados 

fiquem para sempre ligados a deliquência, reconhecidos como os irrecuperáveis. 

As práticas do judiciário levam a crer que o “sistema socioeducativo” e suas 

instituições, como os centros de socioeducação, confundem-se com um modelo idealizado ou 

aperfeiçoado de apenamento e controle. As medidas que deveriam ser socioeducativas são, em 

verdade, sociopunitivas, como veremos mais à frente. 

Nas análises desta dissertação, tomou-se como marco a necessidade de compreender 

as demandas constitucionais não atendidas pelo judiciário, estabelecidas no artigo 227 da 

Constituição Federal, de que ao adolescente deve ser assegurado, com absoluta prioridade, pela 

família, pela sociedade e pelo Estado, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, violência, crueldade e opressão. 

Não é crível que uma medida que segrega o adolescente do convívio social e da 

família, como é o caso da internação, e que impõe ao adolescente concepções estigmatizadoras 

e excludentes, possa garantir pelo Estado quaisquer dos direitos mencionados. 

A opção por abordar processos em que o adolescente recebeu a medida mais grave – 

dentre as possíveis de serem aplicadas –, a medida de internação em estabelecimento 

educacional, na qual o adolescente se encontra gravemente privado de seu direito de ir e vir, 

permite acompanhar o adolescente que está em maior contato com as instituições que operam 

o “sistema socioeducativo”, como os centros de socioeducação, pois por se encontrarem em 

situação de vulnerabilidade extrema, devem receber atenção especial dos agentes públicos. 

O conceito de vulnerabilidade remete à ideia de fragilidade e de dependência que se 

vincula à situação de adolescentes que estão em conflito com a lei, seguindo a linha do que fora 

exposto por Napoleão Xavier do Amarante, mas também conduz a ideia de que o adolescente 

ao cometer um ato infracional traz consequências para a “sociedade”, igual ao crime e à 

contravenção. Assim, as respostas que as instituições jurídicas dão ao adolescente não são 

diferentes das respostas dadas ao adulto que comete um crime ou uma contravenção: existe um 

visível processo de demonização ou, como referia Foucault em “Os anormais”, o adolescente 

se transforma em um monstro, o incorrigível, naquele que não merece qualquer respeito, que 

rompeu com o pacto. Dessa forma, ele se vê em um estado de desamparo social e, por vezes, 
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desemparo familiar. Nesse sentido, caberia ao Estado, concretizado nos atos de seus agentes, 

amparar o adolescente em conflito com a lei. 

Existem dispositivos legais que orientam o “sistema socioeducativo” sobre a aplicação 

ou manutenção da medida socioeducativa de internação. O artigo 121 do ECA elenca que “a 

internação constituí medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.” No mesmo 

sentido, o artigo 122, § 2º, do ECA afirma que “em nenhuma hipótese será aplicada a internação, 

havendo outra medida adequada.” 

Aparece, como instrumento norteador das práticas das execuções de medidas 

socioeducativas a Lei 12.594/2012, que instituiu o SINASE e regulamenta a execução das 

medidas destinadas a adolescentes que cometam ato infracional. Tal ato normativo é fruto de 

saberes relacionados ao “sistema socioeducativo” brasileiro, formalizado no âmbito de 

discussões sobre políticas públicas para adolescentes em conflito com a lei e a necessidade de 

centralização e consequente tentativa de unificação das práticas públicas que submetem 

adolescentes a regimes de “ressocialização”. 

O artigo 42, § 2º, do SINASE enfatiza que “a gravidade do ato infracional, os 

antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não 

substituição da medida por outra menos grave.” Assim, observa-se que, em tese, a aplicação da 

medida de internação é excepcional e deve ser evitada a qualquer custo, visto se mostrar 

excessivamente danosa à pessoa em desenvolvimento e pouco eficaz enquanto estratégia 

pedagógica, como salientado por Maior (2013). A gravidade do ato infracional ou fatores 

externos e pretéritos da vida do adolescente não devem orientar, por si, a manutenção da medida 

mais grave – de internação –, mas as condições do adolescente dentro da instituição de 

socioeducação. 

 Não se deixa de notar a ambiguidade entre a norma estatuída no artigo 42, § 2º, do 

SINASE e as práticas judiciais, fundamentadas no artigo 112, § 1º, do ECA, que estabelece que 

a medida aplicada ao adolescente levará em conta “as circunstâncias e a gravidade da infração.” 

A adoção de medidas socioeducativas é decidida de acordo com a gravidade do ato, porém essa 

mesma gravidade não pode ser fator que, sozinho, impeça a substituição de uma medida mais 

grave por outra menos grave. 

 Por fim, outra ambiguidade é evidenciada no fato que para a aplicação da medida 

socioeducativa ao adolescente são considerados os antecedentes infracionais, mas a história 

passada desse adolescente não pode ser fundamento para não se dar a progressão da medida 

socioeducativa. 
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3.3 OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 

A observação das práticas e saberes jurídicos pode ser apreendida por meio de 

diferentes elementos do processo como a guia de execução, a representação, a sentença, a 

certidão de antecedentes infracionais, o boletim de ocorrência, os documentos pessoais, o plano 

individual de atendimento e os relatórios avaliativos. 

 Para melhor compreensão da quantidade de dados contidos em todos esses 

documentos, elaborei onze quadros sinópticos, como apêndices “A” até o “K” desta dissertação. 

Cada um dos processos de execução de medida socioeducativa selecionados 

incialmente para a pesquisa são identificados por números, de 1 a 23. Quando citados, esses 23 

processos aparecerão no formato de númeração do judiciário (0000000-00.2013.8.16.0030), 

sendo que o sexto e o sétimo dígitos corresponderão aos números pelos quais os identifico. 

 Nos primeiros quatro quadros, “A”, “B”, “C” e “D”, realizei a análise dos 23 processos 

selecionados. 

Entretanto, devido ao grande volume de dados que compõe cada processo, para 

produção dos quadros contidos nos apêndices “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” e “K” foi necessária 

maior delimitação na elaboração, realizada de forma aleatória, sendo que compilei para estes 

quadros apenas os dados dos processos 0000001-00.2013.8.16.0030 e 0000003-

00.2013.8.16.0030, embora informações da mesma categoria de outros processos tenham sido 

descritas nesta dissertação. 

 No primeiro quadro, o Apêndice A – Circunstâncias do ato infracional (onde, quando 

e qual) –, compilei dados para responder as seguintes perguntas: onde (cidade e bairro) o ato 

infracional que levou a internação do adolescente foi praticado? Que dia e que horas o ato 

infracional foi praticado? O ato infracional praticado foi análogo a que crime? 

 As respostas foram extraídas da “representação”, feita pelo Ministério Público, e 

também da “sentença” que imputou ao adolescente a prática do ato. Tanto na representação 

quanto na sentença é possível obter tais respostas, embora, no que tange ao ato infracional 

praticado, seja mais seguro buscar a resposta na sentença, uma vez que o promotor de justiça 

pode acusar o adolescente de um determinado ato e o juiz, que dá a palavra final no processo, 

entender que o adolescente praticou outro ato que não aquele inicialmente indicado. Por 

exemplo: 
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 Onde o ato 

infracional foi 

praticado? 

Quando o ato infracional foi 

praticado? Que horas do dia o ato 

infracional foi praticado? 

Qual foi o ato infracional 

praticado? 
P

ro
ce

ss
o

 

1
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Vila 

Brasília 

11/07/2013 (quinta-feira), 01:00 Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 

11.343/06) e receptação (art. 180 do 

Código Penal) 

 

 Como se observa, o adolescente praticou os atos infracionais de tráfico de drogas e 

receptação, na cidade de Foz do Iguaçu, no bairro Vila Brasília, no dia 11 de julho do ano de 

2013, uma quinta-feira, por volta da uma hora da manhã. O quadro acima permite a análise de 

padrões como se os atos praticados tem relação patrimonial ou não, se existe um horário em 

que os atos ocorrem mais ou, ainda, que bairros possam estar mais propícios a prática dos atos, 

revelando uma possível vulnerabilidade social. 

No segundo quadro, Apêndice B – Antecedentes infracionais – tentei reconstituir as 

interações anteriores e possíveis interações posteriores dos adolescentes com a justiça: 

 

 Antecedentes infracionais 

P
ro

ce
ss
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- Foi acusado pela prática do ato infracional de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no mês 

de abril de 2012, sem haver notícia se foi ou não condenado; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de disparo de arma de fogo, em outubro de 2012, tendo 

recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida e as medidas protetivas de orientação, apoio e 

acompanhamento temporários e matrícula em estabelecimento oficial de ensino; 

- Foi acusado de dirigir veículo automotor sem habilitação, no mês de maio de 2013, tendo recebido 

remissão pelo Ministério Público, cumulado com a aplicação de medida socioeducativa de prestação 

de serviço à comunidade; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no mês de 

maio de 2013, tendo recebido remissão pelo Ministério Público, cumulado com a aplicação de medida 

socioeducativa de liberdade assistida. 

 

Os dados foram extraídos, principalmente, da certidão de antecedentes infracionais dos 

adolescentes. Porém, foram realizadas buscas em processos disponíveis a fim de se verificar 

informações confusas contidas na certidão ou, também, eventuais interações posteriores dos 

adolescentes com a justiça. 

Deve-se notar neste quadro as diferenças quanto às expressões “foi condenado” e “foi 

acusado”. O primeiro caso significa que o adolescente respondeu o processo de forma integral, 

sendo que a “condenação” adveio de uma sentença “condenatória”. No segundo caso, temos 

situações em que o adolescente não respondeu o processo de forma integral, tendo somente sido 

acusado da prática de determinado ato, porém, acabou por receber remissões ou extinções do 

processo sem qualquer julgamento quanto à veracidade das acusações. 
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 O terceiro quadro, Apêndice C – Circunstâncias do ato infracional (visão do 

adolescente) – traz informações quanto ao ato infracional, buscando privilegiar a versão do 

adolescente sobre o ocorrido: 

 

 Circunstância da prática do ato infracional e o relato do adolescente 

P
ro

ce
ss
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1
 

O adolescente é da cidade de São José dos Pinhais/PR. Relata que recebeu uma proposta na cidade de 

Curitiba/PR para vir a cidade de Foz do Iguaçu/PR para levar drogas para a cidade de São José dos 

Pinhais e que pelo serviço receberia a quantia de R$ 2.000,00. Foi apreendido em Foz do Iguaçu 

dirigindo veículo que constava como roubado na cidade de Curitiba/PR, carregado com 

aproximadamente 213 KG de maconha. Confessou a prática do tráfico, porém negou que tivesse 

conhecimento que o veículo fosse roubado. Foi condenado pela prática de tráfico e de receptação, sendo 

absolvido da prática do ato infracional de associação para o tráfico. 

 

 A obtenção das informações contidas no Apêndice C se deram através de consultas as 

sentenças “condenatórias” dos adolescentes, visto que os juízes para fundamentarem suas 

decisões costumam trazer transcrições do que fora dito pelo adolescente na audiência de 

apresentação. 

 O quarto quadro, Apêndice D – Desfecho do processo – busca apresentar uma síntese 

do processo: 

 

 Desfecho do processo 

P
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O adolescente cumpriu aproximadamente nove meses da medida socioeducativa de internação no 

CENSE de Foz do Iguaçu. Após, recebeu progressão para a medida socioeducativa de semiliberdade, 

tendo sido transferido para a cidade de Paranavaí/PR, onde cumpriu cerca de seis meses de 

semiliberdade. O processo foi então extinto, pelo cumprimento satisfatório das medidas aplicadas e o 

adolescente foi liberado mediante alvará de liberação, assinado pela sua irmã. 

 

 Neste quadro é referido quais medidas o adolescente teve aplicadas contra si e quanto 

tempo essas medidas duraram. Além disso, também informa qual foi a argumentação do juiz 

quando extinguiu a execução da medida socioeducativa. A compreensão desse histórico 

processual se deu através da leitura minuciosa de todo o processo, em especial das decisões 

judiciais, posto que são estas que dão andamento ao processo e podem levar ao seu fim. 

 Esses quatro primeiros quadros trazem um panorama geral dos processos de execução, 

com os dados mais básicos para que seja possível compreender o que ocorreu no processo. 

 Os quadros seguintes foram feitos através da análise das falas de cada um dos 

profissionais que atuam na socioeducação: o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, o 

educador social, o promotor de justiça, o advogado ou defensor público e o juiz. 

Da composição dos processos, para se obter a visão do assistente social, do psicólogo, 

do pedagogo e do educador social – contidas nos apêndices “E”, “F”, “G” e “H”, 

respectivamente –, foi utilizado como fonte principal de dados os relatórios avaliativos trazidos 
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no processo de execução da medida socioeducativa de internação, emitido pelo CENSE a cada 

seis meses, no máximo. Esse laudo é emitido por uma equipe multidisciplinar composta por 

assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, profissionais da área médica e os educadores sociais, 

que acompanham a trajetória do adolescente na instituição. 

De regra, os relatórios avaliativos são segmentados em seções nominadas como: 1 

Identificação; 1.1 Dados da Internação; 2 Introdução; 3 Aspectos Gerais do Adolescente; 3.1 

Fonte de Obtenção de Dados/Metodologia; 3.2 Aspectos Sociais e Familiares; 3.3 Aspectos 

Psicológicos; 3.4 Aspectos Pedagógicos; 3.5 Avaliação Institucional; 3.6 Avaliação de Saúde 

e 4 Análise Sugestiva. Das seções é possível extrair o posicionamento de cada um dos 

profissionais. 

 O nono quadro, Apêndice I – O adolescente sob a ótica do promotor de justiça – traz 

fragmentos de algumas manifestações dos promotores de justiça: 

 

 O adolescente sob a ótica do promotor de justiça 
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Na manifestação sobre o relatório avaliativo de nove meses no CENSE de Foz do Iguaçu, o promotor 

de justiça entendeu que “no aspecto institucional, apesar da dificuldade comportamental apresentada 

no início do cumprimento da medida, o adolescente apresentou significativa melhora e atualmente 

participa das atividades propostas no interior da unidade, com boa relação com os educadores e os 

demais internos.” Assim, pugnou pela progressão para semiliberdade. Já sobre o relatório técnico 

avaliativo de cinco meses, na casa de semiliberdade de Paranavaí/PR, aduziu o promotor de justiça que 

“foram empreendidos todos os esforços no processo de ressocialização do adolescente em tempo hábil 

a lhe proporcionar a educação e ressocialização preconizados pelo ECA e o adolescente respondeu com 

sucesso.” Logo, requereu a extinção da medida. 

 

 Esses fragmentos foram retirados de manifestações sobre os relatórios avaliativos e se 

referem a forma de observar o adolescente pelo promotor durante a execução das medidas 

socioeducativas. 

Nessas manifestações observei o poder de influência da equipe multidisciplinar dos 

centros de socioeducação sobre o posicionamento do promotor, uma vez que o discurso é feito 

considerando as percepções dos educadores sociais e dos técnicos. 

 O décimo quadro, Apêndice J – O adolescente sob a ótica da defesa – apresenta a 

defesa técnica do adolescente, na qual se pode observar a dialética processual, considerando-se 

que a defesa contrapõe o promotor de justiça e apresenta fatos da vida do adolescente que 

poderiam justificar a prática dos atos, bem como tenta colocar o enfoque do processo de 

execução nas disposições legais e nos limites para a aplicação das medidas socioeducativas. 

Essas informações foram extraídas das manifestações da defesa sobre os relatórios avaliativos. 

Por exemplo: 
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 O adolescente sob a ótica do advogado (defesa) 
P
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Na manifestação sobre o relatório avaliativo de seis meses no CENSE de Foz do Iguaçu, a defesa 

entendeu que o fato do adolescente ter uma infância conturbada acabou por lhe gerar distúrbios de 

várias ordens, que se realçam na transição da infância para a adolescência, o que gera condutas nocivas, 

a si mesmo e à sociedade. “Portanto, visto que seu genitor, abandonou o lar logo após seu nascimento, 

pode se afirmar que ocorreram avanços significativos desde que Rafael começou a cumprir a medida 

socioeducativa.” Ademais, afirmou que o adolescente tem demonstrado vontade de mudança de vida. 

Rebatendo as justificativas apresentadas pelo CENSE e pelo Ministério Público de que seria precipitada 

a progressão de medida pelo adolescente devido à gravidade da conduta praticada, citou o SINASE 

(Lei 12.594/2012) para afirmar que a gravidade do ato infracional não é fator que, por si, justifique a 

não substituição da medida por outra menos grave. Por isso, sustentou que o adolescente devia 

progredir para medida de semiliberdade. Já na manifestação sobre o relatório avaliativo de nove meses, 

no CENSE, aduziu que pelo lapso temporal de internação, houve substancial melhora do adolescente e 

que foram implementadas condições para que o adolescente pudesse refletir sobre os riscos de viver no 

meio do ilícito, e suas consequências. Logo, requereu a progressão para a medida de liberdade assistida. 

Na cidade de Paranavaí/PR, não foi intimada a defesa para se manifestar sobre o relatório técnico 

avaliativo. 

 

 Por fim, no último quadro, o Apêndice K – O adolescente sob a ótica do juiz – busca-

se apresentar a visão do juiz sobre o adolescente. 

A observação do adolescente pelo magistrado é muito importante, visto que sendo o 

“presidente” do processo é ele o encarregado da decisão final. 

Portanto, feitas as considerações pelos demais profissionais da socioeducação é o juiz 

quem tem o dever de sintetizar as informações e escolher qual será o próximo passo do 

adolescente. Ele, nesse sentido, acaba sendo a mais forte personificação do poder dentro do 

“sistema socioeducativo”. 

Vejamos um quadro elaborado da visão do juiz sobre o adolescente: 

 

 O adolescente sob a ótica do juiz 

P
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O juiz, no processo de apuração do ato infracional, ao decretar a internação provisória do adolescente, 

destacou que o envolvimento do adolescente com o tráfico de substâncias psicoativas, demonstra que 

ele está em situação de risco, “posto que essa atividade criminosa tem por hábito a utilização de 

menores de idade como ‘mão-de-obra’, no claro intuito de se valer da inimputabilidade dos mais 

jovens.” Na sentença que condenou o adolescente, dispôs que “ficou demonstrado no caso concreto 

não apenas a inserção visceral do adolescente no mundo da marginalidade, como também a sua 

resistência em participar de programas de ressocialização, de modo que, afastá-lo (ainda que 

temporariamente) do meio em que se encontra e promover um acompanhamento direto e intensivo é o 

único meio que se vislumbra para ressocializá-lo e incutir-lhe princípios positivos e produtivos.” Sobre 

o relatório avaliativo de seis meses de internação, compreendeu que “a progressão para a medida 

socioeducativa de semiliberdade não se mostra adequada para a efetiva ressocialização do jovem neste 

momento, haja vista a ausência de maturidade e responsabilidade suficientes para o recebimento desta 

benesse.” Cerca de três meses depois entendeu pela progressão do adolescente para a semiliberdade 

por este ter apresentado bom desenvolvimento durante sua permanência no CENSE, considerando que 

esta proporcionaria ao adolescente condições para reforçar vínculos com a comunidade e iniciação ao 

mercado de trabalho. Por fim, ao extinguir a medida de semiliberdade entendeu o juiz desnecessária a 

aplicação de qualquer outra medida, uma vez que para fins de ressocialização a semiliberdade já havia 

sido suficientemente cumprida. 

 

 Os posicionamentos dos magistrados foram retirados das avaliações deles dentro do 

processo, como decisões interlocutórias no curso do processo de apuração de ato infracional, 
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sentença “condenatória” e decisões sobre a manutenção, progressão ou regressão das medidas 

socioeducativas aplicadas nos processos de execução. 

 Os quadros apresentados serviram para organizar, avaliar e sistematizar os dados para 

esta dissertação. Além disso, oportunizaram um melhor conhecimento dos adolescentes e 

ajudaram a apreender os saberes e práticas jurídicas recorrentes na Vara da Infância e da 

Juventude de Foz do Iguaçu. 

 

 

3.3.1 Os saberes e as práticas dos agentes públicos 

 

Nos relatórios avaliativos estão dados como nome, apelido, data de nascimento, sexo, 

endereço, escolaridade, tipos de drogas utilizadas pelo adolescente, quais medidas 

socioeducativas lhe foram aplicadas e qual o histórico de atos infracionais, se houver. 

Os relatórios são importantes porque indicam se o adolescente deve progredir ou ser 

mantido na medida socioeducativa de internação, cabendo ao magistrado decidir sobre a 

continuidade da medida, alteração para outra medida mais branda ou mesmo extinção da 

medida aplicada, observando o disposto no SINASE e no ECA. 

 O relatório não vincula o juiz em sua decisão uma vez que este tem o chamado “livre 

convencimento motivado”: a possibilidade de que as provas sejam livremente apreciadas, sendo 

que, em sua decisão, está obrigado a apresentar os motivos que lhe formaram o convencimento. 

Entretanto, o relatório, que se consubstancia em uma prova técnica, costuma ser indicativo da 

decisão a ser tomada pelo magistrado. Caso não seja acolhido, necessário se faz que o juiz 

fundamente sua decisão com base em outras provas, de difícil realização. A partir disso, pode-

se ver a relevância da construção das “provas” feitas pelos diferentes agentes públicos 

(funcionários, educadores e técnicos) que operam o “sistema socioeducativo”. No mesmo 

sentido, apontou a pesquisa de Bugnon e Duprez (2010, p. 175) sobre o sistema socioeducativo 

de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro: 

 

É preciso também enfatizar o peso da equipe multidisciplinar no desenrolar de uma 

medida socioeducativa. Os relatórios que essa equipe estabelece são, na verdade, 

definitivos nas decisões tomadas pelos juízes, e predeterminam assim o tipo de medida 

aplicada, bem como sua duração. (BUGNON; DUPREZ, 2010, p. 175) 
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 Ainda, a relevância dos relatórios da equipe técnica nas decisões judiciais também foi 

destacada na pesquisa de Águido, Chacham e Fazzi (2013, p. 302), que revelou que na análise 

de 32 sentenças, 17 fizeram menção expressa a relatórios técnicos. 

Por vezes, os próprios agentes parecem não se dar em conta do poder que possuem ao 

elaborarem os relatórios avaliativos, visto que os relatórios, ao menos na realidade local10, 

costumam partir de modelos preestabelecidos, gerando como resultado a produção de uma 

construção da realidade dos adolescentes. 

Como uma das únicas provas da trajetória do adolescente, enquanto internado, o 

relatório avaliativo acaba por conduzir a aparente liberdade do juiz. Para decidir acaba se 

conformando, na maior parte dos casos, ao que é construído pela equipe multidisciplinar. Desse 

modo, verificou-se nos processos análisados que o magistrado sempre recorre aos dados 

apresentados pela equipe multidisciplinar do CENSE para sustentar sua decisão. 

Além disso, essas percepções por parte dos agentes tendem a reiterar práticas e saberes 

estigmatizadores, caracterizando os adolescentes como perigosos para o convívio social. É 

comum encontrar argumentações nos relatórios enfatizando que os atos praticados pelos 

adolescentes “oferecem risco à vida” ou que foram praticados com “emprego de violência e 

grave ameaça à pessoa”. 

O relatório técnico avaliativo de Rafael, de quando este estava a aproximadamente 

cinco meses na medida de semiliberdade na cidade de Paranavaí, é expressivo desse processo 

de construção de estigma dos adolescentes.  Nele o assistente social descreveu o adolescente 

como uma pessoa que teve “diversos comportamentos e condutas nocivas” e ele foi identificado 

como alguém pertencente aos grupos criminosos. Apresenta o adolescente como sendo “crítico” 

e “questionador”, “travando debates com a equipe, gerando assim diversas medidas 

disciplinares.” 

                                                           
10 Afirma-se que essa é a realidade local em virtude do material de pesquisa disponível ser basicamente constituído 

de processos de execução de medidas socioeducativas de Foz do Iguaçu. Embora se tenha observado o uso de 

modelos em relatórios de outros centros de socioeducação do Estado do Paraná, não há material suficiente para 

qualquer generalização. Contudo, a existência de práticas semelhantes pode ser um indicativo. Por outro lado, esta 

prática, de utilizar modelos semiprontos, parece ser próprio não só dos agentes dos centros socioeducativos, como 

também dos juízes, advogados e promotores de justiça. Assim concluíram Águido, Chacham e Fazzi (2013, p. 

326) “O que se verificou foi a existência de modelos de sentenças nas comarcas, fórmulas semiprontas em que os 

nomes dos adolescentes e a exposição sobre os atos infracionais são alterados para cada caso, mas a argumentação, 

as justificativas e as representações, muitas vezes, são as mesmas, sendo repetidas em sentenças diversas. Em 

vários casos, as sentenças da mesma comarca apresentavam a mesma estrutura e a mesma argumentação, sendo 

alteradas apenas as informações pessoais dos(as) adolescentes e a descrição do ato infracional.” Seria necessário, 

a esse respeito, realizar investigações mais aprofundadas, no intuito de compreender o funcionamento do próprio 

judiciário, que aparentemente tem operado numa ótima de reprodução automática de conteúdos, sem o necessário 

aprofundamento na análise dos casos, seja na produção de peças como petições iniciais, representações e 

denúncias, alegações finais, laudos e sentenças. 
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A existência de práticas e saberes estigmatizadores dos agentes públicos que 

caracterizam o adolescente como perigosos para o convívio social, relacionados a apuração de 

atos infracionais de adolescentes, pode ser vista no argumento apresentado para um pedido de 

internação provisória, realizado por um Delegado de Polícia de Foz do Iguaçu, de Gabriel: 

 

A decretação da internação do representado demonstrará que o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e a Polícia Civil estão trabalhando incessantemente para combater 

o ROUBO nesta cidade, e ao mesmo tempo minimizará a indignação da população 

local a respeito da falta de segurança que transparece nesse município. Pessoas como 

o representado, rompe o Contrato Social para com a Sociedade, merecendo, assim, ser 

privada de sua liberdade. Em liberdade, representa um perigo para o próprio Estado, 

atentando permanentemente contra este. Evidentemente, enquanto internado, haverá 

prevenção destes fatos em tela apurado. Sendo assim, representamos pela 

INTERNAÇÃO do menor acima mencionado pelo prazo máximo admitido. 
 

Como se vê, o adolescente é descrito como alguém que merece ser privado de sua 

liberdade, “pelo prazo máximo admitido” em lei. Também, a internação (na verdade com 

significado de prisão, pois o adolescente “merece”) é entendida como solução para a 

criminalidade, sendo que o adolescente “representa um perigo para o próprio Estado”, que sofre 

permanentemente atentados. 

Portanto, fica impressa na descrição e apresentação do adolescente que sua existência 

representa perigo, por ser ele responsável pelo estado de insegurança vivido pela “sociedade”. 

 

 

3.3.2 Os adolescentes e os atos infracionais 

 

 Para cada adolescente que recebe uma medida socioeducativa é instaurado um 

processo de execução, para fins de individualização da execução da medida, independente se 

na apuração do ato infracional mais de um adolescente tenha sido condenado. Todos os 

processos selecionados são de adolescentes do sexo masculino, porque o CENSE de Foz do 

Iguaçu somente recebe adolescentes que foram condenados, com medida socioeducativa 

definitiva de internação, do sexo masculino. Os processos de execução de medidas 

socioeducativas correm na comarca na qual o adolescente cumpre a medida e não havendo o 

atendimento de adolescentes do sexo feminino também não existem processos na comarca. 

 Esse fenômeno, de não haver atendimento socioeducativo para adolescentes do sexo 

feminino na cidade de Foz do Iguaçu, justifica-se, do ponto de vista institucional, pelo baixo 

número de meninas internadas, quando comparado a adolescentes do sexo masculino, o que 

tende a manter o atendimento para meninas apenas nas grandes cidades. Um estudo sobre o 
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meio fechado realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) foi objeto de 

um relatório feito por Silva e Gueresi (2003). Para as autoras: 

 

O mundo das internações é predominantemente masculino. O Mapeamento Nacional 

mostrou que mais de 90% dos adolescentes que cumprem medida de privação de 

liberdade no Brasil são do sexo masculino; as meninas internas representam apenas 

6% do universo. Em números absolutos, isso significa que, nos meses de setembro e 

outubro de 2002, para cada 100 meninos internos existiam apenas 6 meninas nas 

mesmas condições [...]. (SILVA; GUERESI, 2003, p. 20) 

 

 Pelo mesmo estudo, sabe-se também que “as instituições femininas de internação, 

quando existentes nas unidades da Federação, encontram-se, geralmente, subocupadas” 

(SILVA; GUERESI, 2003, p. 20). 

Como dito, pelo menor número de adolescentes do sexo feminino internadas, aliado a 

subocupação das unidades existentes, os Estados tendem a ter poucos centros socioeducativos 

para meninas, localizando-se os existentes, em geral, nas grandes cidades ou capitais dos 

Estados. 

Logo, quando uma menina é condenada pela prática de um ato infracional em Foz do 

Iguaçu e recebe medida socioeducativa de internação, de regra, acaba cumprindo essa medida 

na capital do Estado do Paraná, Curitiba. 

 Os processos aqui analisados se referem a 22 adolescentes, do sexo masculino. Um 

adolescente, no mesmo ano de 2013, iniciou o cumprimento por duas vezes da medida de 

internação e por isso tenho como amostra inicial 23 processos. 

Para uma mesma execução de medida socioeducativa o adolescente pode ter praticado 

mais de um ato infracional. Os atos infracionais que deram origem para a condenação dos 

adolescentes nos processos em análise foram: homicídio qualificado por motivo fútil (1 

processo); homicídio e tráfico de drogas (1 processo); tráfico de drogas (2 processos); 

associação para o tráfico (1 processo); tráfico de drogas e receptação (1 processo); roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo (1 processo); roubo majorado pelo concurso de 

agentes, na forma tentada (1 processo); roubo majorado pelo concurso de agentes (6 processos); 

roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (8 processos); roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal (1 

processo). 

 Dentre os 22 adolescentes internados no CENSE de Foz do Iguaçu, no momento em 

que foram “apreendidos” e internados, 2 tinham 14 anos; 4 tinham 15 anos; 7 tinham 16 anos; 

8 tinham 17 anos e 1 tinha 18 anos. 
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GRÁFICO 4- Idades dos adolescentes no momento da apreensão 

FONTE: O autor 

 

 Os dados acima também podem ser representados em termos percentuais. Assim, teria-

se que dos adolescentes internados em Foz do Iguaçu no ano de 2013, no momento da 

apreensão, aproximadamente 9% tinham 14 anos; 18% tinham 15 anos; 32% tinham 16 anos; 

36% tinham 17 anos e 5% tinham 18 anos. 

 É possível traçar um paralelo com os dados apresentados por Silva e Gueresi (2013, p. 

19-20), em um relatório sobre o Mapeamento Nacional da Situação das Unidades de Execução 

de Medida de Privação de Liberdade realizado nos meses de setembro e outubro de 2002, do 

qual se constatou que aproximadamente 2% dos adolescentes internados tinham 13 anos; 5% 

tinham 14 anos; 11% tinham 15 anos; 20% tinham 16 anos; 32% tinham 17 anos; 24% tinham 

18 anos; 6% tinham 19 anos e 1% tinham 20 anos. 

 Resguardados o lapso temporal de mais de dez anos entre as pesquisas, bem como a 

magnitude da pesquisa feita em âmbito nacional, frente a realidade de Foz do Iguaçu, pode-se 

afirmar que há correspondência entre um aumento progressivo de internações conforme a idade 

dos adolescentes aumenta, tanto na realidade local quanto na nacional, que tem como ápice a 

idade de 17 anos, com diminuição progressiva a partir dos 18 anos. 

 Analisando somente a realidade local, tem-se, pelos dados, um panorama de poucas 

internações na passagem da infância para a adolescência, com um progressivo aumento, 

significativo em termos numéricos entre os 16 e 17 anos, decrescendo na medida em que o 
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adolescente se aproxima da transição da adolescência para a fase adulta, com 18 anos. O 

adolescente pode cumprir medida socioeducativa desde os 12 anos, quando se torna adolescente 

para legislação vigente, até os 21 anos de idade. Entre os 18 e os 21 anos de idade a medida 

socioeducativa somente pode ser mantida em casos excepcionais e justificados pela autoridade 

competente – o juiz da Vara da Infância e da Juventude. 

 As razões para os inexistentes casos de internações, na amostra disponível de Foz do 

Iguaçu, quando os adolescentes têm 12 e 13 anos e o aumento progressivo a partir dos 14 anos 

podem ser explicadas por dois motivos. O primeiro está em uma baliza legal, estabelecida pelo 

Estatuto no artigo 122, incisos II e III, que elencam que pode acarretar a medida de internação 

a “reiteração no cometimento de outras infrações graves” ou o “descumprimento reiterado e 

injustificável” de medida anteriormente imposta. Assim, tendo em vista que somente é possível 

a apuração de ato infracional quando o sujeito comete o ato com mais de doze anos de idade, é 

díficil que adolescentes de 12 e 13 anos possuam antecedentes ou tenham descumprido uma 

medida aplicada, pois, normalmente, nesta faixa etária, estarão respondendo os primeiros 

processos. Portanto, a ausência de internações não significa que os adolescentes de 12 e 13 anos 

não cometam atos infracionais, mas somente que eles não preenchem os requisitos legais para 

a internação, recebendo outras medidas mais brandas. Fazendo uma leitura atenta do ECA, 

perbece-se que quando houver internação de adolescentes mais novos, normalmente será 

porque eles se enquadram na regra do artigo 122, inciso I, do ECA, ou seja, quando “tratar-se 

de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa.” 

 O segundo motivo é a dificuldade de adaptação dos adolescentes mais novos ao regime 

da internação. Pode-se observar isso em um dos casos em análise, do adolescente Nilton, que 

contava com 14 anos quando de sua internação, no qual é descrito no relatório avaliativo depois 

de apenas três meses e meio de internação, que: 

 

Em relação ao seu desenvolvimento pedagógico institucional, pode-se dizer que a 

equipe não conseguiu desenvolver um trabalho efetivo com o mesmo, tendo em vista 

que pelos fatores já descritos, a prioridade era preservar sua integridade física e 

psicológica. No período em que estava na internação tinha vigilância constante por 

parte dos educadores. Em sala de aula, sofria bullying dos demais internos, inclusive 

com ameaças e cobranças. Em virtude dos professores sancionarem os demais 

internos, Nilton ficava mais acuado com medo de retaliações posteriores. Devido a 

situação do medo, Nilton não conseguia se concentrar nas aulas, pouco saía nas 

atividades esportivas [...]. Suas falas são condizentes com sua fase de vida [...]. O 

adolescente é bem imaturo e infantil. Não traz em seu discurso demonstrativo de ter 

conhecimento do meio ilícito, o que torna evidente que era aliciado por maiores. [...] 

Com relação aos aspectos da permanência, o adolescente apresentou dificuldade de 
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convívio com os demais internos, em razão de sua compleição física e dificuldade de 

lidar com brincadeiras e provocações dos demais adolescentes [...].11 

 

 Por isso, antes mesmo de completado quatro meses de internação o adolescente 

recebeu progressão para a medida socioeducativa de liberdade assistida, o que deixa clara a 

dificuldade de inserção de adolescentes mais novos na internação e os riscos físicos e psíquicos 

que todos correm dentro da instituição. Isso pode ocorrer também porque, mesmo adotanto um 

período definido que caracteriza a adolescência em termos de idade cronológica, há diferentes  

momentos de experiências vividas neste período, de modo que um garoto de 13 ou 14 anos 

possa ser bastante diferente de um de 16 ou 17 anos, por exemplo. 

 Outro aspecto que é perceptível na amostra selecionada de Foz do Iguaçu é que só há 

um caso de adolescente que foi apreendido sendo maior de idade, no caso com 18 anos. Isto 

ocorreu porque o adolescente cometeu o ato infracional com 17 anos, cumpriu internação 

provisória de 45 dias e foi colocado em liberdade, pois a magistrada não conseguiu sentenciar 

antes do prazo máximo da internação provisória. 

Assim, com a condenação e aplicação da medida socioeducativa de internação em 

sentença foi determinada a nova “apreensão” do adolescente. Quanto este foi “apreendido”, 

conforme constou no registro de entrada no CENSE de Foz do Iguaçu, o adolescente havia 

acabado de completar 18 anos de idade. 

Como dito anteriormente, embora o ECA possa se aplicar entre os 18 e os 21 anos de 

idade, a aplicação do Estatuto neste caso é excepcional e deve ser justificada, o que faz revelar 

a existência de um menor número de adolescentes que são internados após os 18 anos. 

Observou-se que dos 22 adolescentes, 15 foram “condenados” pela prática de pelo 

menos um ato infracional, anterior a sua apreensão; 1 adolescente foi acusado duas vezes, tendo 

recebido remissão nos dois casos; 3 adolescentes não possuem antecedentes, não tendo havido 

buscas em outras comarcas12; 1 adolescente não tem a certidão de antecedentes infracionais em 

seu processo, porém, o CENSE de Foz do Iguaçu informa no relatório avaliativo de seis meses 

que o adolescente não tem histórico de passagens por aquele local; 1 adolescente não tem a 

certidão de antecedentes infracionais em seu processo, porém, segundo descrito pela equipe do 

                                                           
11  Todos os nomes os citados durante as falas foram alterados para impedir a identificação e proteger os 

adolescentes da pesquisa. Também, por conta do segredo de justiça existente sobre os processos que envolvem as 

varas da infância e da juventude, posto que os processos dizem respeito a crianças e adolescentes, conforme 

disposto no artigo 143 do ECA, foram suprimidos quaisquer elementos que pudessem identificar os adolescentes. 
12 Em um desses casos, sabe-se, através de outro processo que, posteriormente a prática do ato infracional pelo 

qual o adolescente estava cumprindo medida socioeducativa, o adolescente foi acusado pela prática do ato de roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na forma tentada, em setembro de 2013, tendo 

sido absolvido com base no princípio do “in dubio pro reo”. 
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CENSE de Foz do Iguaçu, o adolescente relata ter antecedente infracional desfavorável, tendo 

sido decretado cumprimento de liberdade assistida; 1 adolescente tem certidão constante no 

processo que informa que o adolescente não possui antecedentes infracionais, porém, o 

adolescente relatou em sua oitiva informal ao Ministério Público que teve passagem pela polícia 

por tráfico de drogas, bem como, fora mencionado nas alegações finais do Ministério Público 

e na sentença que o adolescente respondeu procedimento por tráfico de drogas, havendo 

sentença que aplicou a ele a medida socioeducativa de liberdade assistida. 

Em termos percentuais, isso é representado no gráfico abaixo: 

 

 
GRÁFICO 5- Percentagem de adolescentes internados com passagens anteriores 

FONTE: O autor 

 

Com base nos dados analisados, dos 22 adolescentes 18 tinham passagens anteriores 

por varas da infância e da juventude pela prática de outros atos infracionais. Conforme 

apresentado no gráfico, concluí que aproximadamente 81,82% dos adolescentes “apreendidos” 

tinham respondido de alguma forma por atos infracionais. 

 O percentual apresentado, de adolescentes internados que possuíam passagens 

anteriores pelas varas da infância e da juventude, levando em conta o critério estabelecido no 

inciso II, do artigo 122, do Estatuto – a reiteração no cometimento de outras infrações graves –

, indica que essas passagens precedentes podem figurar como um fator determinante para que 

se promova a internação. 

Nos processos se percebe a existência de classificações seletivas existentes nos 

discursos oficiais em relação aos adolescentes em conflito com a lei, que parecem revelar uma 
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preocupação mais com a necessidade de que o adolescente “pague” pelo ato infracional que 

cometeu, a fim de que as instituições judiciárias do Estado deem uma resposta a “sociedade”, 

do que promover a proteção integral que lhe é devida.  

Isso pode ser observado nos relatórios contidos dos processos, que abaixo 

transcreverei. Neles o CENSE de Foz do Iguaçu, através de sua equipe multidisciplinar, a cada 

seis meses de cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente sugere ao juízo da Vara 

da Infância e da Juventude qual o destino da medida de internação aplicada. 

 

Processo 0000001-00.2013.8.16.0030 

Somando-se seis meses que o jovem está privado de liberdade e submetendo-se a 

medida socioeducativa no CENSE, estamos trabalhando direcionados a oferecer 

condições para que Rafael possa redimensionar sua vida e seu futuro. Neste sentido, 

a ação socioeducativa, além de dar respostas à sociedade no sentido de responsabilizar 

o adolescente autor de ato infracional, deve ser efetiva para o interno, evitando que o 

mesmo volte a praticar outros atos infracionais ou sucumba às pressões do meio. 

Frente ao acima exposto, acredita-se que neste momento seja prematura a extinção da 

medida de internação. 

 

Processo 0000002-00.2013.8.16.0030 

Renato cumpre nesta unidade a terceira medida socioeducativa de internação, sendo 

reincidente em curto espaço de tempo. Nas outras oportunidades em que esteve nessa 

unidade, o adolescente seguia a rotina da unidade e quando foi liberado logo sucumbiu 

as pressões do meio. Considerando ainda que o mesmo responde por roubo, ato 

infracional que oferece risco à vida, a equipe sugere, neste momento, a manutenção 

da medida de internação. 

 

Processo 0000003-00.2013.8.16.0030 

Apesar de ser positiva evolução do jovem dentro desse CENSE, acredita ser 

precipitada sua liberação, devido à gravidade da prática ilícita cometida, pois uma 

liberação nesse momento pode representar a banalização da vida, contrariando assim, 

os objetivos da medida socioeducativa. A equipe, por sua vez, manifesta-se pela 

manutenção da medida de internação. 

 

É de se notar que nos três casos os adolescentes cumpriram com seu Plano Individual 

de Atendimento, apresentando a evolução necessária para que pudessem progredir para uma 

medida mais branda, fato este reconhecido pela própria equipe. Contudo, contrariando as 

orientações legais, a equipe técnica multidisciplinar sugeriu a manutenção da medida de 

internação, mais grave, orientada pela gravidade dos atos perpetrados e pela necessidade de que 

o judiciário dê uma resposta que satisfaça a “sociedade”, isto é, mantenha o adolescente 

internado. No mesmo compasso da equipe multiprofissional do CENSE a Vara da Infância e da 

Juventude de Foz do Iguaçu, por meio da juíza13 que presidiu os processos, nos três casos 

mencionados, manteve a medida socioeducativa de internação. 

                                                           
13 É importante esclarecer que devido ao período da amostra, um ano, a juíza titular da Vara da Infância e da 

Juventude de Foz do Iguaçu foi sempre a mesma. Assim, essa juíza atuou de forma majoritária nos processos em 

análise. Contudo, não foi incomum nesse período que algumas decisões, inclusive de grande magnitude como 
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Um questionamento surge quanto as avaliações contidas no processo 0000002-

00.2013.8.16.0030 que o ato infracional “oferece risco à vida” e no processo 0000003-

00.2013.8.16.0030 que uma liberação precoce pode representar “a banalização da vida”: risco 

à vida de quem, do adolescente ou da pessoa que foi roubada, ou ainda, banalização da vida, de 

quem? Outras perguntas pairam. O que é mais importante, dar uma resposta à “sociedade” ou 

proteger o adolescente? Quem é essa “sociedade”? 

Talvez essa sociedade de que falo – que exige uma resposta do judiciário – seja a 

sociedade disciplinar, referida por Foucault (2009), que se faz existir na medida em que cria 

mecanismos de controle, como os contidos nos conceitos como ato infracional e medida 

socioeducativa como parte integrante dessa sociedade disciplinar. 

A outra parte da resposta é curiosa e alarmante, pois embora o “sistema 

socioeducativo” devesse promover e cuidar do adolescente, indica-se uma preocupação com o 

restante da “sociedade”, mas não com o adolescente. O risco à vida mencionado é a vida da 

vítima e a banalização da vida diz respeito a vida alheia, não a do adolescente. Não parece haver 

um movimento para inculcar no adolescente que ele não deve colocar a própria vida em risco, 

ou para que ele não deixe sua própria vida ser vista sob um olhar comum, mas que dedique um 

significado especial a sua existência. 

Não se trata de escolher entre o adolescente e a “sociedade”, como um fosse digno de 

proteção e o outro não, mas de afirmar que a existência de um “sistema socioeducativo” é para 

proteger o adolescente diante de uma “sociedade de adultos”. Por certo que internar os 

adolescentes e afastá-los do convívio social não é uma tentativa de entender as especifidades 

que caracterizam a adolescência, pela qual todos devem passar ou terem passado. 

Antes que se diga que “alguém precisa proteger a sociedade do adolescente”, deve-se 

levar em conta que o “sistema socioeducativo” é feito para a promoção do adolescente; é a ele 

que a Constituição Federal atribuí a necessidade de cuidados especiais; é a ele que se diz que 

está “em fase de desenvolvimento”. Logo, se os agentes que operam o “sistema socioeducativo” 

estão mais preocupados com a “sociedade”, abstratamente falando, do que com o adolescente, 

em que momento o adolescente é visto com “absoluta prioridade”? Se é este o “sistema” que 

deveria colocá-lo “a salvo de toda forma de negligência”, parece que o adolescente não é visto 

com absoluta prioridade quando comete um ato infracional.  

                                                           

sentenças, tenham sido tomadas por outros magistrados, em virtude de afastamento da juíza da vara por questões 

como férias ou, porventura, embora não se possa afirma com certeza, do gozo de breves licenças por motivos 

pessoais. Logo, é possível infirmar que, embora os processos tenham sido majoritariamente julgados por uma 

única magistrada – observando atentamente as decisões de outros, quando ocorreram – existe um padrão nas 

decisões, ao menos na realidade local. 
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Sobre aos aludidos objetivos da medida socioeducativa, no processo 0000003-

00.2013.8.16.0030, que segundo os agentes do CENSE seriam contrariados caso o adolescente 

recebesse uma progressão de medida, aponta-se no sentido contrário, justamente, do que fora 

exposto. Aprioristicamente o objetivo das medidas socioeducativas é socioeducar, ou educar no 

e para o convívio social, através de uma proposta pedagógica que visa a reinserção social do 

adolescente, partindo da ressignificação de valores e da reflexão interna. 

 O que se sabe sobre Pedro é que ele foi condenado pela prática do ato infracional de 

homicídio e de tráfico de drogas, num mesmo processo de apuração de ato infracional, tendo 

recebido a medida socioeducativa de internação. O adolescente não possuía a época dos fatos 

qualquer passagem pela Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu e confessou a prática 

dos dois atos infracionais pelos quais foi condenado. Sobre o homicídio o adolescente alegou, 

em síntese, que há muito tempo sofria humilhações e era ameaçado pela vítima, chegando a ser 

agredido, sendo que no dia do fato foi novamente ofendido verbalmente por esta e que por isto 

tinha uma arma e praticou o ato. Sobre o tráfico, disse que estava vendendo droga porque estava 

desempregado e que queria ir embora para outro Estado. Tem-se o conhecimento que a prática 

dos atos infracionais se deram faltando menos de três meses para o adolescente completar a 

maioridade penal. 

Além das conclusões a que chegou a equipe do CENSE, descrita acima, tem-se as 

avaliações dos agentes por área do conhecimento do referido relatório. Na avaliação psicológica 

foi escrito sobre esse adolescente que  

 

[...] possui conduta e discurso que revelam autoconfiança, sendo bastante 

comunicativo. Em atendimentos psicológicos, o jovem não demonstrou resistência em 

expressar seus pensamentos e sentimentos. O jovem fala com tranqüilidade sobre sua 

história de vida de vida, em especial seu relacionamento familiar. Quantos às funções 

psíquicas básicas, como atenção, linguagem, consciência, memória, orientação 

temporal, percepção e inteligência, o jovem demonstrou possuí-las adequadamente, 

não sendo observado alteração significativa, o que sugere que, o uso de substâncias 

psicoativas, como maconha, não modificou seu funcionamento psíquico. [...] Quanto 

ao juízo crítico e senso de responsabilidade, este demonstrou indícios de leves falhas, 

já que mesmo tendo consciência das regras sociais, acabou se envolvendo em 

situações desregradas e cometendo praticas ilícitas. Infere-se, todavia, que a genitora 

não conseguiu exercer a autoridade que lhe cabe, tendo dificuldade na imposição de 

limites e regras para o filho. 
 

 Por sua vez, a avaliação pedagógica foi elencado que o 

 

Pedro aparenta suas funções cognitivas dentro da normalidade. Consegue manter um 

diálogo coerente, apesar de ter um vocabulário pobre, está desenvolvendo sua 

oralidade através da leitura e da escrita. Em sala de aula é um bom aluno, com 

facilidade de apredizagem [...] não distorce a realidade, mantendo um linha 
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cronológica adequada em suas falas. Procura não fazer uso de gírias fora do seu 

convívio com os demais internos, se auto corrigindo quando faz uso das mesmas. Em 

relação a sua aprendizagem, possui bom nível intelectual com capacidade de 

abstração, argumentação e noções claras da realidade e do contexto social em que 

vive. Concluiu o curso de Texturização e Pintura, está frequentando o curso de 

Atendimento ao Público, ambos com bom nível de aproveitamento. Apesar de estar 

respondendo por atos infracionais graves e ter envolvimento com o meio ilícito, não 

reproduz essas vivências no dia a dia institucional. Não participa das atividades por 

estar inserido numa rotina nem por fazer parte de sua medida socioeducativa. Pedro 

demonstra interesse em aprender, participa de todas as atividades complementares 

optativas. Sua rotina é bem regrada, não se envolve em situações que desabone sua 

conduta, possui bom vínculo com adolescentes e profissionais. Não falta nas 

atividades, seu aprendizado e desempenho são satisfatórios. Pedro sempre verbalizou 

interesse em trabalhar na área do turismo. Está aprendendo inglês com a ajuda de um 

educador. 
 

 A avaliação institucional, a cargo dos educadores sociais que convivem com o 

adolescente, foi que 

 

Durante o período em que Pedro encontra-se na instituição tem mantido um 

comportamento adequado. Participa de toda a rotina institucional, tem boa relação 

com educadores e demais profissionais, sempre solícito a orientações repassadas. 

Durante o período em que está no setor de internação, se envolveu situação, onde 

juntamente com mais dois internos estavam tentando abrir o cadeado usando um 

artefato de metal. Porém foi uma situação pontual, sendo que no momento mantém 

um comportamento adequado. Até o presente momento, não tem desavença no setor 

e nem exerce liderança sobre os demais internos. Relaciona-se bem com os 

educadores e com os demais internos. Quando solicitado auxilia os educadores nos 

afazeres do dia a dia. 
 

O promotor de justiça, ao se manifestar sobre o relatório avaliativo de seis meses, 

dispôs que “em consequência da vida desregrada do adolescente, este passou a viver do tráfico 

de drogas e acabou praticando um homicídio, sendo que apesar da vítima o ter provocado, Pedro 

adquiriu uma arma e planejou matar seu desafeto.” Por isto, o promotor pugnou pela 

manutenção da medida de internação. 

 O advogado do adolescente, por sua vez, ponderou que a gravidade do ato praticado, 

por si, não é fator que jusfique a não substituição da medida por outra menos grave. Ademais, 

defendeu que “ficou claro que houve uma evolução positiva do adolescente, sendo que este está 

indo à escola, participando de todas as atividades e possuindo um comportamento apropriado.” 

Por isso, pediu a progressão para a medida de semiliberdade. 

 Após tudo, o juiz decidiu, compreendendo que “a progressão para a medida 

socioeducativa de semiliberdade não se mostra adequada para a efetiva ressocialização do 

jovem neste momento, haja vista a ausência de maturidade e responsabilidade suficientes para 

o recebimento desta benesse.” 
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 Também sobre a trajetória do adolescente no “sistema socioeducativo”, tem-se que o 

adolescente foi reavaliado quando estava a aproximadamente um ano no CENSE, cerca de seis 

meses após a manutenção da medida. O relatório avaliativo de um ano do adolescente no 

CENSE foi praticamente idêntico ao traçado acima. 

Contudo, a equipe se manifestou pela extinção da medida socioeducativa aplicada. 

Sobre o novo relatório, manifestou-se o promotor de justiça 

 

Em relação à gravidade do ato infracional de homicídio, deve se salientar que a vítima 

apresentava envolvimento com a criminalidade e constantemente o ameaçava. Assim, 

em que pese a conduta da vítima, não justificar a prática do homicídio, esta contribuiu 

diretamente para o evento, cuja manutenção da internação, no momento passará a se 

revestir de caráter punitivo. 

 

 Além disso, ressaltando os aspectos positivos apresentados no relatório avaliativo, o 

promotor se manifestou pela extinção da medida. A defesa do adolescente não foi ouvida sobre 

o segundo relatório avaliativo. 

O juiz, ao extinguir a medida aplicada entendeu que a internação repercutiu de maneira 

positiva na ressocialização do jovem. Salientou que o adolescente havia completado dezoito 

anos de idade, encontrando-se na fase adulta, ao passo em que a continuidade da aplicação de 

medidas socioeducativas não lhe apresentariam outros benefícios. 

 O caso é muito rico e comporta uma leitura mais demorada. De início, posso 

depreender que o adolescente, de fato, cometeu um ato infracional de extrema gravidade. Há 

que se dizer que para a maior parte dos escritores do direito, acompanhando o pensamento 

coletivo, a vida é o bem maior que deve ser tutelado. Além disso, o adolescente praticou o ato 

infracional de tráfico de drogas, que embora hajam inúmeras razões de ordem social e de saúde 

para se repreender tais práticas, em concreto, oferece um risco mediato, com repercussão a 

longo prazo, tratando-se de um valor social defendido, mas que não se equipara a gravidade do 

primeiro. Não obstante, poderia pensar que teoricamente o direito vê com mais severidade, na 

órbita penal, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins do que a figura do homicídio 

simples, posto que aquele é equiparado aos crimes hediondos – que causam horror, que são 

horríveis e/ou repulsivos – pela Lei 8.072/1990 enquanto que o homicídio simples não recebe 

o mesmo tratamento legal. 

 Esses elementos de gravidade do ato infracional são analisados na sentença que 

“condena” o adolescente pela prática de um ato infracional. Conforme mencionado o artigo 

112, § 1º, o ECA estabelece que para a aplicação da medida socioeducativa deve ser levado em 

conta as circunstâncias e a gravidade da infração. Por outro lado, a “gravidade” do ato 
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infracional deixa, no momento da sentença, de ser aspecto relevante para o cumprimento e 

progressão da medida socioeducativa, na medida em que o artigo 42, § 2º, do SINASE enfatiza 

que “a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são 

fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave.” 

A partir de então, o “sistema socioeducativo” deveria estar voltado para a 

socioeducação do adolescente, mas não é exatamente isso que ocorre. Como podemos observar 

da avaliação psicológica, da avaliação pedagógica, das petições do promotor de justiça e das 

decisões do juiz, a todo tempo a gravidade da medida indica ser um peso desproporcional para 

se decidir o futuro do adolescente. 

Quando da avaliação psicológica se diz que quanto “ao juízo crítico e senso de 

responsabilidade” o adolescente “demonstrou indícios de leves falhas, já que mesmo tendo 

consciência das regras sociais, acabou se envolvendo em situações desregradas e cometendo 

praticas ilícitas” se está avaliando o adolescente por fatos pretéritos ao cumprimento da medida 

socioeducatica, pois foram sopesados para aplicar a medida socioeducativa pelo juiz na 

sentença condenatória. 

 De igual forma, na avaliação pedagógica se descata que “apesar de estar respondendo 

por atos infracionais graves e ter envolvimento com o meio ilícito, não reproduz essas vivências 

no dia a dia institucional”. Isto representa um panorama de que o ato infracional não é deixado 

de lado em qualquer momento durante o cumprimento da medida, mas reafirmado a todo tempo, 

para que não se esqueça o porquê do adolescente estar internado. Nessa avaliação é preciso 

ressaltar um processo de totalização existente no “sistema socioeducativo”, posto que se diz 

que o adolescente é envolvido com o meio ilícito, mesmo que esta seja a primeira apreensão 

daquele. Presume-se que qualquer adolescente que seja internado pela prática de ato infracional 

é envolvido com o “meio ilícito”. 

No contexto geral, o quadro apresentado aos seis meses de cumprimento da medida 

socioeducativa é favorável ao adolescente, visto que é descrito como uma pessoa com funções 

psicológicas e cognitivas dentro dos padrões da normalidade. Sobre o aproveitamento da 

medida poderia se ressaltar que concluiu um curso e estava frequentando outro e que, além 

disso, não estava frequentando as atividades por ser algo imposto, mas por ser um adolescente 

interessado em aprender, não se envolvendo em “situações que desabone sua conduta”. 

Também, na avaliação institucional se afirma que o adolescente tem comportamento adequado 

e que mesmo tendo tentado abrir o cadeado da cela uma vez, tratou-se de “uma situação 

pontual”. 
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 Não havendo elementos que contrariassem uma progressão de medida para o 

adolescente, o promotor de justiça buscou a fundamentação para o pedido de manutenção da 

medida na gravidade dos atos infracionais praticados, contrariando as orientações legais. 

 O juiz, por sua vez, indeferiu a medida, “haja vista a ausência de maturidade e 

responsabilidade suficientes para o recebimento desta benesse”. Nesse ínterim, o juiz, na 

convicção de que o adolescente não deveria receber a progressão tão logo, abandona todos os 

fatos positivos narrados no relatório avaliativo e afirma exatamente o oposto do que fora 

relatado pela equipe do CENSE. 

 O caráter punitivo da medida socioecucativa aplicada fica de vez patente quando, 

passados seis meses sem qualquer evolução significativa, a medida socioeducativa é extinta. 

 Para fundar seu pedido de extinção da medida o promotor de justiça traz elementos 

novos ao seu parecer, que existiam, mas não foram mencionados, quando da sua última 

manifestação, e diz que embora o ato de homicídio fosse grave “a vítima apresentava 

envolvimento com a criminalidade e constantemente o ameaçava”, referindo-se ao adolescente. 

Além disso, dispunha que “em que pese a conduta da vítima, não justificar a prática do 

homicídio, esta contribuiu diretamente para o evento”. Por consequência, conclui que manter a 

medida de internação passará a revestir essa de caráter punitivo. 

 Claro é que a medida tem caráter punitivo desde seu início, mas que se acentua de 

forma alarmante quando o adolescente é mantido internado, mesmo tendo cumprido a medida 

de forma satisfatória. 

Portanto, ao contrário do que defendeu a equipe do CENSE ao propor a manutenção 

da medida, quando o adolescente lá estava há seis meses, a manutenção da internação é que 

contrariou os objetivos socioeducativos de sua proposição, visto que a ideia de se educar para 

o convívio social, por meio de uma proposta pedagógica que visa a reinserção social, não 

existia, restando somente a vontade de se punir o adolescente pelos atos infracionais cometidos. 

Não é possível falar em reinserção social deixando o adolescente em regime de internato. Por 

tudo isso, compreendo não ser possível resguardar os adolescentes em um ambiente que é 

contrário ao que preconiza a CRFB e a instituída doutrina da proteção integral. 

Os adolescentes internados não recebem proteção integral, mas ao contrário, são 

submetidos a situações e riscos como os afirmados por Maior (2013, p. 560), passando a se 

reconhecerem como “de má índole, natureza perversa, alta periculosidade” internalizando a 

“identidade do infrator” e tendo suas vidas, pretéritas e futuras, “indestrutivelmente ligada à 

delinquência”. Fatos estes que levam os adolescentes ao processo que Erving Goffman chama 

de “mortificação do eu”, que abordarei mais adiante. É importante ressaltar que os adolescentes, 
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em liberdade, não correriam estes riscos, próprios das instituições totais, como os centros de 

socioeducação. 

A internação parece trazer mais riscos do que possíveis benefícios, principalmente 

levando em consideração o alto índice de reincidências, que demonstra o fracasso da instituição. 

Exemplificando o número elevado de reincidências, Bugnon e Duprez (2010, p. 155-156) em 

pesquisa sobre o sistema socioeducativo de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro apontam o caso 

de uma menina entrevistada que chegou a ser “levada 16 vezes para o mesmo centro de 

internação.” 

 Nessa lógica, parece que os verdadeiros motivos para se manter os adolescentes 

internados, é para adestrar os adolescentes para que estes respondam aos comandos com 

“docilidade”, por meio de vigilância hierárquica e de sanções normalizadoras, como referia 

Foucault a respeito das prisões, até porque, como visto, os próprios educadores sociais 

reconhecem os centros de socioeducação como cárcere. 

Portanto, não é possível compatibilizar um discurso de proteção com outro de punição. 

Ou se protege, ou se puni. A ideia de punição é em si avessa a ideia de proteção. Se substituí a 

violência social pela violência institucional, não sendo possível nem racional tentar 

“ressocializar” em um ambiente que é fadado a punir, no qual os valores vigentes, os “valores 

da cultura carcerária”, estão “em completo antagonismo aos valores socialmente aceitos, 

aprofundando ainda mais a identificação” dos adolescentes “com o meio ilícito”, conforme 

constatação da própria equipe que deveria promover a ressocialização dos adolescentes. 
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4 O CENTRO SOCIOEDUCATIVO: A EXPERIÊNCIA DE TOTALIZAÇÃO E 

INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES 

 

 Os objetivos deste capítulo são identificar e compreender, primeiro, o processo de 

totalização existente sobre os adolescentes em conflito com a lei e depois o processo de 

individualização do adolescente em conflito com a lei enquanto sujeito. Serão explicitadas duas 

construções de saberes encontradas nos processos de execução de medida socioeducativa: a 

presunção da pobreza e a cultura do ilícito. Por fim, com base em Foucault, abordarei a 

construção de saberes sobre o adolescente como instrumento que vai além de servir a sociedade 

disciplinar, mas como uma nova forma de controle social, a governamentalidade. Para 

compreender o processo de totalização, utilizo os estudos de Erving Goffman referentes ao 

processo de “mortificação do eu”, compreendido como o resultado da internação dos 

adolescentes em instituições totais. Para entender o processo de individualização dos 

adolescentes internados, observo a elaboração dos relatórios informativos enquanto construção 

um saber que é resultado da individualização do poder. 

 A presunção de pobreza e a cultura do ilícito como forma de saberes constituídos sobre 

o objeto da socioeducação. Para tanto, buscar-se-á explicitar a espécie de “diagnóstico” 

realizada pelos agentes públicos de que a violência está inextricavelmente ligada a pobreza e a 

periferia, bem como os possíveis resultados práticos dessa forma de observar o adolescente em 

conflito com a lei. Será apresentado a compreensão dos agentes públicos do que seria a cultura 

do ilícito e as extensões atribuíveis a esse conceito. 

 Por fim, aborda-se o novo sistema de controle social descrito por Foucault, a 

governamentalidade e a relação do adolescente com essa forma de gestão social. 

 

 

4.1 A INTRODUÇÃO DO ADOLESCENTE AO DESPOJAMENTO DO EU 

 

As instituições totais, na definição Goffman, de forma geral, são instituições fechadas 

para o mundo exterior. São lugares nos quais parecem vigorar códigos de conduta e acesso 

próprios, em que somente os funcionários das entidades conseguem maior acesso. Isto gera uma 

grande dificuldade na realização da pesquisa in loco. A dificuldade de investigação aumenta 

nos centros socioeducativos, tendo em conta o sigilo que envolve a identidade dos adolescentes 

em conflito com a lei. Outra dificuldade é que a doutrina da proteção integral, que tem como 
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finalidade a proteção dos adolescentes, acaba servindo, também, aos interesses dos agentes 

públicos, como uma espécie de capa vedadora das atividades dentro da instituição. 

 Os centros de socioeducação no Estado do Paraná estão ligados a Secretaria da Justiça, 

Trabalho e Direitos Humanos (SEJU), mais especificamente ao Departamento de Atendimento 

Socioeducativo (DEASE). 

 No dia 16 de janeiro de 2017, mediante agendamento, realizei uma visita no CENSE 

de Foz do Iguaçu, na qual me identifiquei como aluno de mestrado do programa de Pós-

Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e 

expliquei os aspectos gerais da pesquisa realizada ao educador social que muito atenciosamente 

me recepcionou no local. Fui advertido de que a visita estava se dando em caráter extraoficial, 

sendo que para qualquer posicionamento a respeito da entidade seria necessário enviar ofício a 

autoridades superiores. A visita durou cerca de duas horas, nas quais um educador me explicou 

alguns procedimentos do centro, expôs o que na sua visão são problemas do “sistema 

socioeducativo” e também me levou para conhecer parte das instalações do local. 

 Embora o ideal para ampliar a compreensão das atividades realizadas no centro fosse 

submeter-me a companhia dos adolescentes, tal contato, como pesquisador, não foi viável 

devido aos regramentos que envolvem o “sistema socioeducativo”. Contudo, participei desse 

cotidiano anteriormente como advogado. 

A percepção da rotina institucional e do processo de construção do adolescente em 

conflito com a lei desse ponto de vista ficou limitada. Assim, essa percepção se baseia na 

explanação que recebi do educador que me atendeu, na minha experiência anterior como 

advogado do NEDDIJ e nas análises realizadas no material de pesquisa descrito. 

 É importante destacar que conhecer as normas que envolvem a apuração e execução 

das medidas socioeducativas, bem como ter feito previamente análises sobre os diversos 

relatórios avaliativos que compõe o material de pesquisa foi um facilitador, uma vez que 

direcionou minha conversa com o educador social para os saberes construídos pelos 

funcionários do centro a respeito dos adolescentes e também às práticas executadas na atividade 

rotineira da instituição. 

 Feitas tais considerações, é possível afirmar que os centros de socioeducação são 

instituições totais. Segundo Goffman (1992, p. 11), 

 

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde 

um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade 

mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada. (GOFFMAN, 1992, p. 11) 
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 Nesse sentido, podemos compreender as instituições totais como um “mundo” criado 

para aqueles que nela ingressam. A instituição supre tudo o que é necessário para que os internos 

possam sobreviver. 

Abaixo, pode-se observar imagem por satélite da estrutura física do CENSE de Foz do 

Iguaçu: 

 

 
FIGURA 2 – Imagem por satélite do CENSE de Foz do Iguaçu 

FONTE: Google Earth 

 

Na imagem é possível ver que o local, um complexo cercado por muros, é basicamente 

composto por pavilhões que abrigam os dormitórios e salas de aula, um pavilhão que é utilizado 

como quadra, dois gramados de futebol e uma área aberta, com grama e cimento. 

Nos centros socioeducativos estão um grande número de adolescentes. Em Foz do 

Iguaçu são 100 adolescentes, todos unidos por um fato em comum que os levou aquele local: 

ser acusado ou ter praticado um ato infracional. Estão separados da “sociedade” por certo 

período de tempo, sendo que a própria dificuldade de acesso ao local evidencia o grau de 

fechamento da instituição. Os adolescentes não podem deixar o local quando bem entendem e 

ninguém pode lá estar sem o consentimento da equipe técnica. Os adolescentes têm suas vidas 

administradas por uma equipe de profissionais, que lhes diz quando acordar e dormir, quando 
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comer, quando estudar, quando fazer cursos práticos, quando praticar esportes, quando tomar 

banho, quando falar e quando calar. 

Abaixo estão algumas imagens do CENSE de Foz do Iguaçu, disponíveis no site do 

Governo do Estado do Paraná, onde foram publicadas reformas na unidade. 

 

 
FIGURA 3- Estrutura física do CENSE de Foz do Iguaçu 

FONTE: Agência de notícias do Paraná (2013) 

 

 Nos centros de socioeducação os adolescentes não trabalham. Eles estudam. A figura 

3 retrata as salas de aula dos adolescentes no CENSE. Na primeira sala, mais a esquerda, vê-se 

no fundo um quadro negro e uma cadeira, típica de colégios públicos. As salas são fechadas 

com cadeados, tendo grades e uma porta de aço que impedem os adolescentes de lá saírem sem 

o acompanhamento de um educador social. Os adolescentes são sempre acompanhados pelos 

educadores sociais, em todas as atividades. 

Na próxima, figura 4, é possível ver o que aparenta ser um refeitório, com mesas e 

cadeiras fixas, bem como janelas com grades, que não deixam espaços para eventuais fugas, 

demonstrando a constante tensão existente dentro do “sistema socioeducativo”. Presume-se o 

perigo na presença de adolescentes que estão em conflito com a lei. 
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FIGURA 4- Estrutura física do CENSE de Foz do Iguaçu 

FONTE: Agência de notícias do Paraná (2013) 

 

 As imagens também remetem a tensão constante nos centros de socioeducação, onde 

os adolescentes costumam passar parte de seus dias enclausurados. Em certo aspecto as figuras 

2, 3 e 4 fazem lembrar os quartéis, que também são instituições totais, onde a disciplina, assim 

como nos centros de socioeducação, faz-se sentir com rigor. 

Em conversa com o educador social no CENSE de Foz do Iguaçu, este explicou que a 

tensão é constante, uma vez que a menor brecha pode provocar a fuga dos adolescentes do local. 

Tudo é pensado para a proteção dos agentes e impedimento de fuga dos adolescentes. 

 Segundo esse educador o CENSE tem um ala destinada aos adolescentes internados 

provisoriamente e aos internados em definitivo. Ele mostrou algumas das instalações do local, 

onde pude perceber que as camas dos adolescentes são feitas de cimento, em dormitórios/celas14 

                                                           
14 Na pesquisa de Castro e Guareschi (2008, p. 206), realizada no Rio Grande do Sul, chamou a atenção dos autores 

a forma como os educadores sociais das unidades pesquisadas se referiam ao local onde os adolescentes dormiam: 

brete. Brete é o local onde se recolhem as ovelhas para torquear; o local onde se coloca o gado para vacinar ou 

marcar; também, nos matadouros, o corredor estreito onde se abate o animal. Para os pesquisadores os sinônimos 

de brete remetem a “uma idéia não humana, de perda dessa condição, atributo marcado pelo discurso institucional, 

aceito e utilizado pelos adolescentes. Partindo do suposto que somos sujeitos de linguagem, constituídos e 

socializados por ela, é preocupante pensar que o espaço físico destinado aos ‘sem lugar’, é justamente, o da não 

identidade humana, o da coisificação e o da morte da singularidade.” Tal preocupação também é válida para a 

questão dos dormitórios/celas, uma vez que são coisas diferentes. Dormitório é um quarto de dormir, enquanto 

que cela é o local onde se colocam os prisioneiros, nas cadeias e penitenciárias. Tendo em conta a forma como os 
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(segundo expressão do educador) que variam entre duas a cinco camas. Existe em cada cela um 

vaso sanitário. A área de confinamento dos adolescentes é pequena e, embora a parte externa 

das celas seja parcialmente coberta, os adolescentes não ficam completamente livres de 

intempéries do tempo, tendo em vista que as celas possuem grades que permitem que o tempo 

afete quem as habita. 

Para Goffman (1992, p. 17) “uma disposição básica da socioedade moderna é que o 

indivíduo tende a dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes co-

participantes, sob diferentes autoridades e sem um plano racional geral.” É curioso o fato de 

que os centros de socioeducação tem como objetivo declarado “ressocializar”, porém colocam 

os adolescentes em uma situação diametralmente oposta a tudo que um ser humano “normal” 

faria em sua vida. Não é de se estranhar quando se alardeia que o “sistema” não cumpre com 

os objetivos propostos, tendo inúmeros casos de reincidência. Trazendo um paralelo, é como 

tentar ensinar uma criança a andar de bicicleta deixando ela trancada em seu quarto sem poder 

nem mesmo chegar perto daquela. A analogia serve para ilustrar o quão ambíguo pode ser o 

“sistema”, uma vez que não se poderia mesmo esperar que os adolescentes saíssem dos centros 

de socioeducação prontos para o convívio social, levando em conta que este mesmo convívio é 

retirado deles, quando são afastados do convívio cotidiano e internados. 

Devido a isso, volta-se a afirmar a existência de objetivos não declarados por parte dos 

centros de socioeducação, que segundo as práticas indicam, visam o adestramento dos corpos 

para torná-los dóceis, através de vigilância hierárquica e de sanções normalizadoras. 

As análises de Goffman (1992, p.22) se aproximam das de Foucault a respeito das 

prisões, pois Goffman considera que as instituições totais em nossa socioedade “são as estufas 

para mudar pessoas; cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer ao seu eu.” 

Na classificação dos tipos de instituições totais realizada por Goffman (1992, p.19), os centros 

de socioeducação podem ser considerados como aquelas instituições destinadas a proteger a 

comunidade dos infratores intencionais da lei e assim garantir o bem-estar social, posto que 

enclausurados os adolescentes deixam de ser um problema imediato. Nessa categoria Goffman 

coloca as “cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de concentração” 

e, acrecento, os centros de socioeducação. 

                                                           

centros de socioeducação são construídos e mobiliados, sabendo que são instituições totais, tem-se que o lugar 

onde os adolescentes passam seus dias, que se identificam muito mais com celas do que com dormitórios, 

contribuem diretamente para a “morte da singularidade” e para a ausência de identificação humana ao qual os 

autores referiram. A forma como a socioeducação no Brasil, com seus aparatos humanos, estruturas físicas e de 

linguagem, é apresentada em diferentes contextos cronológicos e territoriais, mas com características muito 

semelhantes, senão as mesmas, aponta para o fato de o “sistema socioeducativo” pouco ter mudado para se adaptar 

aos novos paradigmas e princípios traçados pela Constituição Federal. 
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 Goffman enfatiza uma característica das instituições totais que é perceptível nos 

centros de socioeducação: a mortificação do eu. Através desse processo, que pode ocorrer 

inclusive de forma não intencional, o adolescente que entra ao centro de socioeducação passa 

por uma transformação em que ele começa a se despir da concepção que tem de si mesmo. O 

autor afirma que, ao entrar em uma instituição total, o sujeito passa por uma série de 

rebaixamentos, degradações, profanações do eu, que sistematicamente levam a mortificação do 

eu. O primeiro aspecto do fenômeno está na barreira existente entre o internado e o mundo 

externo. O internado, ao ser admitido na instituição, passa a ter poucos contatos com o que 

ocorre no exterior da instituição. Outra forma de mortificação é aquilo que Goffman (1992, p. 

31) chama de “exposição contaminadora”, que pode se dar de várias formas. Uma delas, do tipo 

físico, ocorre quando a “agência de contaminação” é outro ser humano. Como vimos, as celas 

são compostas de duas a cinco camas. Portanto, inevitavelmente, os adolescentes são obrigados 

a ter interações com outros internos. Podem ser incluídas como exposição contaminadora “a 

violação da reserva de informação quanto ao eu” (GOFFMAN, 1992, p. 31). Nos centros de 

socioeducação isso é muito claro, sendo que o adolescente passa por entrevistas dentro da 

instituição, expondo fatos a respeito das suas experiências cotidianas e dos comportamentos 

anteriores à instituição, principalmente os desabonadores, que ficam registrados nos arquivos 

do centro. Também existe exposição contaminadora na medida em que o internado perde 

objetos que estão relacionados aos sentimentos do eu, como “seu corpo, suas ações imediatas, 

seus pensamentos e alguns de seus bens”. A mortificação ocorre na retirada de bens dos 

adolescentes, quando recebidos na instituição, como roupas, correntes, carteiras, documentos e 

fotos. Para substituir o que é retirado, os adolescentes recebem uniformes e objetos de higiene 

pessoal, mas marcados como propriedade da instituição. 

 Na visita realizada no Cense de Foz do Iguaçu, fui apresentado a um quadro 

enumerado, no qual cada número correspondia a um adolescente. Neles estavam pendurados 

aparelhos de barbear. O educador social informou que esses aparelhos, em geral, são liberados 

aos adolescentes antes de visitas de familiares e também antes de serem liberados da internação 

no centro. Além disso, o educador relatou que todos os objetos, “por questões de segurança”, 

são rigorasamente fiscalizados no momento da devolução, inclusive, por exemplo, com a 

contagem de lâminas existentes nos aparelhos de barbear. Na imagem abaixo é possível ver um 

pouco do cotidiano dos adolescentes internados no CENSE de Foz do Iguaçu: 
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FIGURA 5- Adolescentes em atividade artística no CENSE de Foz do Iguaçu 

FONTE: Agência de notícias do Paraná (2013) 

 

Trata-se de uma imagem emblemática, na medida em que aparecem dois adolescentes 

realizando atividades típicas para adolescentes segundo as orientações socioeducativas, com 

materiais de pintura sobre a mesa e quadros pintados a mão, pendurados em uma parede branca. 

Porém, ao se contemplar a foto, percebe-se de forma muito nítida a existência de grades que 

impedem que os adolescentes se locomovam sem escolta dos “educadores sociais”; estão 

aprisionados no local, o que é um dos aspectos das instituições totais: a perda do direito de se 

locomover sem o necessário acompanhamento por parte dos educadores sociais. 

Além do mais, choca a semelhança dos adolescentes, demonstrando uma rigorosa 

padronização de roupas, calçados e, até mesmo, de corte de cabelo, como descreveu Goffman, 

sobre o que ocorre na admissão dos internos nas instituições totais e os processos de 

mortificação do eu: “ao ser admitido numa instituição total, é muito provável que o indivíduo 

seja despido de sua aparência usual, bem como dos equipamentos e serviços com os quais a 

mantém, o que provoca desfiguração pessoal.” (GOFFMAN, 1992, p. 28) 

No centro de socioeducação, todos os atos dos adolescentes são realizados em um 

mesmo espaço, sob os olhares atentos dos guardas ou dos educadores sociais, como são 

denominados. Todos os adolescentes devem obedecer as normas impostas pela equipe, regras 

e horários, estipulados dentro do planejamento e dos objetivos institucionais. 

 Partindo para outros aspectos da internação, o educador social expôs sua opinião 

pessoal sobre a efetividade do trabalho realizado nos centros, deduzindo que o índice de 
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reincidência revela que o sistema não atinge os objetivos de ressocialização. Uma das respostas 

possíveis para os altos níveis de reincidências pode estar no fato, descrito por Goffman (1992, 

p. 64), de que “entre os internados de muitas instituições totais, existe um intenso sentimento 

de que o tempo passado no estabelecimento é tempo perdido”. O autor enfatiza que é preciso 

considerar as perdas de contatos sociais e a impossibilidade de adquirir nas instituições totais 

coisas que possam ser transferidas para a vida fora da instituição. Ele vai definir esse processo 

de perda dos laços sociais de “desculturação” o que acaba provocando um efeito reverso ao 

declarado pelos centros de socioeducação: ao invés dos adolescentes terem repúdio ao centro, 

devido a sensação de “tempo perdido”, a ausência de referenciais externos – pode-se dizer que 

o adolescente fica “destreinado” do convívio social – o leva a prática de novos atos. 

O educador que orientou minha visita revelou que compreende o centro de 

socioeducação como uma espécie de prisão 15 , considerando as formas de contenção dos 

adolescentes dentro do local e que existem posições divergentes quanto aos profissionais que 

atuam com os adolescentes. Ele explica que embora a equipe seja bem integrada, a compreensão 

dos educadores sociais é diferente, por vezes, da dos técnicos (onde incluímos os pedagogos, 

psicólogos e assistentes sociais). Para os educadores, que trabalham de forma mais constante e 

mais próxima com os adolescentes, estes deveriam ficar mais tempo internados, tendo em vista 

que consideram que a progressão para medidas menos brandas ocorre de forma acelerada, 

gerando uma sensação de impunidade pelos atos cometidos. Eles acreditam que as progressões 

ocorrem porque os adolescentes “dissimulam” perante os técnicos, dizendo “se sentirem 

arrependidos pelos atos cometidos”, mas que isso não corresponde a realidade.  

 O educador também relata que são necessárias contenções de adolescentes que ficam 

mais exaltados, e que o resultado dessas contenções acaba sendo o isolamento dos adolescentes, 

conhecido entre eles como “isola”16, que dura, em média, cinco dias. Ele considera que são 

                                                           
15 Também do ponto de vista dos adolescentes em conflito com a lei a internação em centros de socioeducação 

pode ser considerada como prisão. Nesse sentido, em pesquisa realizada por Castro e Guareschi (2008, p. 205), 

utilizando entrevistas narrativas com adolescentes, os pesquisadores entenderam que “os adolescentes 

considerados autores de ato infracional significam a medida de internação como prisão, manicômio, castigo e 

segregação, o que fica evidente através das práticas do uso de medicação psiquiátrica como forma de contenção, 

isolamento como punições a comportamentos considerados inadequados, bem como a falta de atividades e de 

atendimentos técnicos. [...] os adolescentes significam a internação apenas como prisão, onde a segregação é a 

tônica. Ou seja, é possível afirmar que, após dezessete anos de promulgação do ECA, persiste, ainda, o caráter 

prisional das ações voltadas ao adolescente que comete ato infracional.” 
16 O artigo 47, §2º do SINASE elenca que “É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente 

interno, exceto seja essa imprescindível para garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente a 

quem seja imposta a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade 

judiciária em até 24 (vinte e quatro) horas.” Entendemos que, embora haja permissão legal, o isolamento de 

adolescentes como sanção disciplinar é desumano. Nesta linha, ainda que admitido pelo texto da lei, somente 

deveria ser utilizado em casos extremos, o que não parece ser a regra na prática “socioeducativa”. Segundo Bugnon 

e Duprez (2010, p. 166) o isolamento é uma prática disciplinar, rebatizada em alguns Centros de Socioeducação 
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permitidas muitas regalias, como televisões e rádio aos adolescentes e que o regime deveria ser 

mais severo. 

Com todos as considerações a respeito do que se vivencia dentro do CENSE de Foz 

do Iguaçu/PR atualmente, concluí-se que este possui as mesmas características básicas 

identificadas por Silveira (2015, p. 69) em visitas a antiga Fundação Estadual para o Bem Estar 

do Menor/Rio Grande do Sul (FEBEM/RS), no ano de 2001: 

 

Apesar das novas instituições possuírem espaços mais amplos e dependências 

voltadas para as atividades de educação e lazer, o projeto arquitetônico reproduzia 

uma forma de ordenação do espaço institucional que buscava maximizar os pontos de 

observação e vigilância [...] essas unidades assumiam a forma de uma escola-presídio, 

sintetizando na sua arquitetura uma tensão entre vigiar e educar que acompanhava o 

cotidiano institucional pós-ECA. Essa tensão também emergia na forma de uma 

contradição projetada sobre a função exercida pelos monitores, que deviam atuar 

como educadores e, ao mesmo tempo, como agentes carcerários. (SILVEIRA, 2015, 

p. 69) 

 

 Denota-se que apesar da alteração dos textos legais, a realidade não acompanhou a 

mudança normativa. A visita do pesquisador ocorreu no ano de 2001, portanto, mais de uma 

década depois de promulgada a “Constituição Cidadã” – apelido dado a Constituição Federal 

de 1988 por Ulysses Guimarães, na Sessão da Assembléia Nacional Constituinte, em 27 de 

julho de 1988, à época deputado federal. Atualmente, 2017, pode-se considerar que as 

condições da socioeducação até agora são muito semelhantes as encontradas por Silveira 

naquele ano. 

 Por tudo isso, os centros de socioeducação podem ser vistos como exemplos de 

presídio-modelo, nos quais, através dos novos saberes, os corpos são disciplinados para 

atingirem objetivos pré-determinados de comportamento social. Os agentes públicos 

encarregados de “educar” são os mesmos encarregados de fiscalizar os adolescentes e delatar 

suas condutas ao órgão fiscalizador da medida socioeducativa. 

 A adequação e padronização de comportamentos realizada nos centros de 

socioeducação levam a “mortificação do eu”, descrita por Goffman (1992), fazendo com que 

os adolescentes sejam preparados para a vida institucional e não para a vida em sociedade, o 

que aqui está identificado como uma experiência de totalização. Não se pode compreender que, 

enclausurados, sem o direito de ir e vir, sem liberdade de locomoção, se esteja diante de uma 

                                                           

como “quarto de reflexão”, utilizado como punição quando um adolescente infringe as regras do centro, que foi 

progressiva e oficialmente banido pelas autoridades judiciárias brasileiras, mas que parace ter sobrevivido na 

prática, para responder à necessidade de manutenção da ordem dentro das instituições. Silva e Gueresi (2003, p. 

34) em relatório sobre o Mapeamento Nacional das Unidades de Execução de Medida de Privação de Liberdade 

apontam que “gestores de 39% das unidades” declararam a existência de alas de isolamento. 
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instituição sem qualquer fim punitivo, imbuída dos melhores desígnios. Os saberes e as práticas 

realizadas pelos agentes públicos (funcionários, técnicos e agentes judiciários) contrariam o 

espírito da lei. Permitir-se enclausurar não é compatível com não punir, ou ainda, com educar. 

 

 

4.2 A VIDA DOS ADOLESCENTES CONTADA PELOS AGENTES PÚBLICOS 

(INDIVIDUALIZAÇÃO) 

 

 Como visto acima, a experiência de totalização é vivida nos centros socioeducativos 

como uma “mortificação do eu” tornando mínimas as diferenças entre os adolescentes. 

Contudo, a outra forma de interação dos adolescentes com o judiciário ocorre pela construção 

da individualização de cada um deles, uma vez que grande parte das decisões envolvendo a 

caracterização do ato infracional baseia-se no comportamento individual. Essa individualização 

é feita por meio dos relatos construídos pela equipe multidisciplinar do CENSE de Foz do 

Iguaçu sobre a vida dos adolescentes internados: a identificação, o histórico infracional, a 

composição familiar, os aspectos familiares e sociais, os aspectos psicológicos, a avaliação 

pedagógica, a avaliação de saúde, a conduta institucional e os encaminhamentos dados pela 

equipe. 

 É importante ter claro que a individualização do adolescente não é um procedimento 

oposto a totalização de que tratei. Enquanto que a totalização diz respeito a vivência e aos 

efeitos causados ao adolescente por essa vivência em uma instituição total, que impele os 

adolescentes a “mortificação do eu”, o Poder Judiciário faz o controle da vida do adolescente 

na instituição através da individualização do cumprimento da medida socioeducativa. Nesse 

sentido, para que a medida seja individualizada o adolescente correspondente a essa medida 

também deve ser individualizado. 

 Para compreender essa individualização dos adolescentes utilizei dois relatórios 

avaliativos, correspondentes aos Renato (processo 0000002.00.2013.8.16.0030) e Paulo 

(processo 0000004.00.2013.8.16.0030). Ao realizar o relatório avaliativo, a equipe do CENSE 

identifica quem é o adolescente. Para isso, são levantados dados como: o nome do adolescente, 

a data de nascimento e a idade correspondente, a naturalidade, a filiação, o endereço, o número 

do documento de identificação, o telefone deixado para contato com a família, a data de 

“apreensão” do adolescente, o ato infracional praticado e o número do processo de apuração de 

ato infracional que levou o adolescente a ser internado. O adolescente é identificado pela sua 

identidade civil e também pelo ato infracional que foi praticado, sendo este um dado importante, 
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uma vez que a equipe técnica do CENSE traz a sua percepção sobre o adolescente, munida de 

um preconceito, que diz respeito a possível “periculosidade do adolescente”. Neste caso, um 

ato compreendido como mais grave pode levar ao final do relatório a sugestão pela manutenção 

da internação por um maior período de tempo. Renato foi condenado pela prática do ato 

infracional de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (artigo 157, 

§ 2º, incisos I e II, concorrente com o artigo 29, ambos do Código Penal). Paulo foi condenado 

pelo ato infracional de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, § 2º inciso II do 

Código Penal). Os dois adolescentes possuem a idade de 17 anos, quando da avaliação. 

 Uma vez identificado quem é o adolescente, passa-se a etapa seguinte da construção 

das histórias subjetivas dos adolescentes. Nesta parte, verifica-se a existência de acusações 

prévias, as que levaram os adolescentes a internação. Esse é outro dado que pode contribuir de 

forma efetiva para a indicação final sobre a progressão, ou não, da medida socioeducativa 

aplicada. 

 In casu, tendo em conta os dados coligidos nos relatórios avaliativos – 

complementados por informações do processo a que se referenciou –, os dois adolescentes 

possuíam antecedentes infracionais. Não existe em um dos relatórios analisados propriamente 

uma narrativa dos atos. No Processo 0000002-00.2013.8.16.0030, as informações são 

precedidas da expressão “constam em desfavor do adolescente os seguintes autos”, seguidas do 

detalhamento das acusações e dos atos praticados em formatação de tópicos. Pelas informações 

do relatório, Renato foi acusado pela prática do ato infracional de porte de arma de fogo, em 

fevereiro de 2010, tendo recebido remissão pelo Ministério Público, cumulado com a aplicação 

de medida socioeducativa de liberdade assistida; foi condenado pela prática do ato infracional 

de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e disparo de arma de 

fogo, em agosto de 2010, tendo recebido a medida socioeducativa de internação; foi condenado 

pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, em janeiro de 2011, 

tendo recebido a medida socioeducativa de internação e também foi condenado pela prática do 

ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, em agosto de 2012, tendo recebido 

a medida socioeducativa de internação. 

Os antecedentes de Paulo são descritos pela equipe: 

 

Conforme certidão de antecedentes expedidos pela Vara da Infância e Juventude de 

Foz do Iguaçu, o adolescente já teve pasagens por furto, roubo e violação do 

domicílio. Esta é a segunda medida socioeducativa de internação aplicada ao 

adolescente, sendo que a primeira cumpriu no CENSE II de Cascavel. 
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 Conferindo os dados apresentados no relatório avaliativo com a certidão de 

antecedentes infracionais e outras fontes processuais, observou-se que Paulo foi acusado pela 

prática de ato infracional de furto, em julho de 2009, tendo recebido remissão pelo Ministério 

Público, com a aplicação da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade; foi 

acusado da prática de ato infracional de roubo, tendo sido detido em janeiro de 2013, não se 

tendo notícia se foi condenado – sobre esta acusação, consta em um dos processos de apuração 

que envolvem o adolescente um ofício relatando que outras pessoas teriam assumido a prática 

deste ato infracional e que, talvez, o reconhecimento do adolescente estivesse equivocado; 

antes, foi acusado da prática do ato infracional de furto qualificado mediante concurso de 

agentes, na forma tentada, em dezembro de 2012, tendo recebido remissão como forma de 

exclusão do processo, fundamentado na desnecessidade da apuração do ato em razão da 

aplicação de medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional posterior e 

mais grave. Na comarca de Cascavel/PR, foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico 

e associação para o tráfico, em junho de 2011, tendo recebido a medida socioeducativa de 

liberdade assistida. Por fim, há um registro de que o adolescente permaneceu internado  pelo 

Juízo de São Miguel do Iguaçu/PR, não havendo informações mais precisas sobre o desfecho 

do processo. 

 Observa-se, também, que na revisão do histórico infracional são abordados os motivos 

que levaram os adolescentes a prática do ato infracional. Sobre Renato, dispõe a equipe que 

“quinze dias pós a liberação da segunda medida socioeducativa de internação Renato reincidiu. 

Enquanto justificativa relata que não possuía condições de adquirir vestuário, pois não estava 

trabalhando, bem como continuava os conflitos com o genitor.” Sobre Paulo: “o adolescente 

relata que começou seu envolvimento em atos infracionais com treze anos de idade, logo após 

a morte de seu irmão [...], assassinado, o qual teve diversas passagens por este Cense.” 

 Vê-se que a reconstrução histórica da vida de cada adolescente, pela equipe, dá-se 

primeiramente de forma individualizada, como se a vida do adolescente fosse resultado apenas 

das decisões que tomou e não de uma construção social. Segundo Elias (1994), a construção da 

individualidade humana depende da estrutura da sociedade em que o adolescente foi criado: 

 

Essas relações – por exemplo, entre pai, mãe, filho e irmãos numa família –, por 

variáveis que sejam em seus detalhes, são determinadas, em sua estrutura básica, pela 

estrutura da sociedade em que a criança nasce e que existia antes dela. São diferentes 

em sociedades com estruturas diferentes. [...] O que advém de sua constituição 

característica depende da estrutura da sociedade em que ele cresce. Seu destino, como 

quer que venha a se revelar em seus pormenores, é, grosso modo, específico de cada 

sociedade. (ELIAS, 1994, Parte I) 
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Por tudo isso, deve se considerar que a “reinserção social” do adolescente tem que ser 

implementada, também, por meio da intervenção nos demais indivíduos com os quais interage 

na estrutura social. 

 Pode-se afirmar que a história das relações sociais e familiares tem relevância para o 

prosseguimento da execução da medida, posto que indicam qual foi o processo de formação 

pessoal do adolescente e dos possíveis apoios que receberá quando estiver em liberdade. No 

relatório, são informados quem são os membros das famílias dos adolescentes, passando-se a 

discorrer sobre a história social e familiar do adolescente. São descritos os vínculos familiares 

dos adolescentes, quem são os pais naturais, quem criou de fato os adolescentes, se possuem 

irmãos e se convivem com esses irmãos. Busca-se saber como é o relacionamento dos pais dos 

adolescentes; se são presentes na vida dos filhos ou não, se há desendimentos nas relações pais 

e filhos. Se os pais foram ou estão presos. Também, se existem casos de uso abusivo de álcool 

e drogas na família, bem como se existem situações de agressões físicas e psicológicas. 

 Veja-se o Renato: 

 

A Sra. Elizangela verbaliza que em face da necessidade de prover o sustento familiar 

permanecia ausente do ambiente familiar pelo período diurno. Desta forma, a 

supervisão da rotina dos filhos tornava-se prejudicada, sendo que Renato começou a 

se envolver com más amizades e, posteriormente em atos infracionais. Sobre a 

dinâmica familiar coloca que há desentendimentos entre pai e filho, pois Renato 

passou a questionar normas estabelecidas pelo Sr. Robson. Devido ao conflito, o filho 

foi morar junto com a avó, mas a casa é localizada no mesmo terreno, sendo que isto 

possibilitou o contato diário. Renato relata que passou a morar com a avó depois de 

haver se desentendido com o genitor, por não aceitar algumas atitudes do pai. O 

adolescente verbaliza mágoa e ressentimento para com o Sr. Robson devido ao uso de 

álcool, bem como situações de agressões físicas e psicológicas. Em contrapartida, o 

Sr. Robson na internação anterior, bem como nesta nova medida socioeducativa não 

manteve contatos para obter informações acerca do filho e também não realizou 

visitas. [...] Que, a esposa protege os filhos. 

 

 É importante notar que a história de vida do adolescente é descrita pela assistente social 

de forma linear, trazendo informações que considera importantes, na sua visão, resignificando 

partes da vida do adolescente e dando certa coerência para que se possam extrair as razões para 

o envolvimento do adolescente com atos infracionais. 

Conjuntamente são deduzidas as condições de subsistência da família e dos 

adolescentes. Na análise dos relatórios avaliativos esse é um ponto relevante, uma vez que, de 

acordo com os dados levantados, 95,65% dos casos que levaram os adolescentes a internação 

tinham caráter patrimonial. 

Exceção ao alto percentual de casos de internação de adolescentes que praticaram atos 

infracionais com caráter de caráter patrimonial, é o caso de Paulo, tendo em vista que este 
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adolescente não foi condenado, no caso que o levou a esta internação, por um ato com caráter 

patrimonial. Como mencionado acima, o adolescente foi condenado pelo ato infracional de 

homicídio qualificado por motivo fútil. 

Além disso, o próprio adolescente informa a equipe do CENSE que seu envolvimento 

com atos infracionais se deu após um evento traumático em sua vida “a morte de seu irmão”. 

Por outro lado, não se pode descartar as influências que as carências materiais possam ter tido 

na vida do adolescente. O panomara geral das condições de subsistência da família e de Paulo 

são de que estes passam por dificuldades econômicas. Foi relatado que: 

 

Com relação às condições socioeconômicas informam que são vulneráveis, sendo que 

provêm das relações informais de trabalho. O Sr. Wilson trabalha em casa executanto 

pequenos reparos em aparelhos de rádio e televisores. A genitora não exerce 

atividades laborativas remuneradas. A família reside em área verde, a casa possui três 

cômodos com instalações elétricas e hidráulicas. A renda familiar é de 

aproximadamente R$ 500,00. Estão inseridos no programa de transferência de renda 

Bolsa Família.17 

 

 Além disso, sabe-se que antes de praticar o homicídio que o levou a internação o 

adolescente havia sido acusado por furto, roubo, tráfico e associação para o tráfico, conforme 

seu histórico de contatos com o Judiciário, todos estes atos infracionais com caráter patrimonial. 

 O caso de Paulo pode indicar que um único motivo, isolado, dificilmente conduzirá o 

adolescente a prática de atos infracionais. Como veremos mais adiante, a prática dos atos pode 

ser melhor explicada através de uma soma de fatores que podem incluir a própria dificuldade 

financeira, mas também, problemas famíliares, traumas e a fase de transição por que passam os 

adolescentes. 

Em medida semelhante, a família e o adolescente Renato também aparentam passar 

por dificuldades financeiras: 

 

Após a liberação da primeira medida socioeducativa de internação, Renato foi 

inserido no Programa Adolescente Aprendiz. O adolescente estava trabalhando como 

auxiliar administrativo na 9ª Regional de Saúde. Segundo informações da 

Coordenadora do referido programa, Renato estava freqüentando normalmente o 

trabalho inclusive recebendo elogios. Entretanto, não pode retornar ao programa 

devido à nova apreensão. [...] A família reside em casa cedida pela avó de alvenaria 

composta por cinco cômodos. No local há infra-estrutura mínima com água encanada, 

iluminação pública, luz elétrica e, ruas pavimentadas no bairro. A manutenção das 

necessidades humanas básicas são realizadas através de trabalho formal da Sra. 

Elizangela como atendente na Empresa X, no valor de um salário mínimo comercial. 

O genitor realiza trabalhos autônomos como pintor. Não estão inseridos em programa 

governamental de transferência de renda. 

                                                           
17 O bolsa família é um programa de transferência direta de renda, orientado às famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza no Brasil. Está previsto na Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e é regulamentado pelo Decreto 

5.209, de 17 de setembro de 2004. 
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 Porém, também este adolescente tem um outro fator que pode, somado as dificuldades 

econômicas, ter desencadeado a prática dos atos, qual seja, a dificuldade de relacionamento do 

adolescente com seu pai. É descrito pela psicóloga do centro que foi verificado com a mãe do 

adolescente acerca do relacionamento conflituoso deste com o pai, tendo a mãe confirmado que 

“é grande a incompatibilidade de gênios entre os dois”, uma vez que, para a mãe, o pai do 

adolescente seria uma pessoa rígida. 

Segundo a assistente social, Renato “aborda que, na época, acredita que [...] se tivesse 

sido encaminhado para a semiliberdade poderia construir uma vida autônoma.” 

 A opinião do adolescente, relatada pela assistente social, de que acredita que, ao invés 

da liberdade, a medida socioeducativa de semiliberdade o permitiria construir “uma vida 

autônoma” pode ser mais um indicador que leva a crer que nos centros de socioeducação os 

adolescentes não são de fato ressocializados, mas treinados para viver na instituição total. 

Embora a “Casa de Semiliberdade” não seja o foco da presente pesquisa, tem-se que 

esta também pode ser perfeitamente enquadrada no conceito de instituição total, sendo que a 

mesma é, em Foz do Iguaçu, uma espécie de anexo no terreno do próprio CENSE, podendo, 

inclusive, ser vista na Figura 2 no canto superior à esquerda. 

A vontade do adolescente de preferir a transferência para a semiliberdade em vez da 

própria liberdade pode ser compreendida naquilo que Goffman denominou de “sistema de 

privilégios”. O autor argumenta que “na medida em que a ligação do internado com seu eu civil 

foi abalada pelos processos de despojamento da instituição, é em grande parte o sistema de 

privilégios que dá um esquema para a reorganização pessoal.” (GOFFMAN, 1992, p. 49-50) 

 A transferência de um regime mais rigoroso para um mais brando, observado o fato do 

adolescente pretender se manter dentro da instituição total, pode ser vista como um prêmio, 

uma forma de reorganização pessoal dentro da própria instituição, em troca da obediência à 

equipe dirigente. 

 Nos relatórios são abordados os aspectos psicológicos dos adolescentes. Aqui são 

descritas eventuais anormalidades comportamentais, a capacidade reflexiva e analisados os 

vínculos familiares dos adolescentes. Veja-se o relato da psicóloca sobre Renato: 

 

Durante o período de internação provisória foi solicitado atendimento psicológico ao 

adolescente em decorrência do mesmo referir a intenção suicida. Nos atendimentos 

verificou-se tratar de apreensão com a possibilidade de ser internado e a referência a 

conflitos familiares, contudo na seqüencia apresentou boa integração nas atividades e 

com a equipe de atendimento. 
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[...] Renato fala sobre o pai com bastante mágoa e refere este como uma pessoa muito 

agressiva, sem paciência e que se utiliza da violência física e psicológica para se impor 

em decorrência do uso de bebida alcoólica. [...] 

Do contato com os familiares, podemos inferir que a família aparentemente busca a 

manutenção dos vínculos de atenção e afeto, contudo algumas posturas e alguns 

hábitos fogem ao socialmente esperado e acirram os conflitos familiares. Cabe 

salientar contudo, que em nenhum momento o adolescente foi desamparado por sua 

família. 

 

 Sobre Paulo, diz-se que “é um adolescente com boa  capacidade reflexiva, sabe das 

consequências do meio ilícito. Não faz uso de gírias em suas falas, apesar de ter conhecimento 

da linguagem usada pela grande maioria dos internos, se expressa adequadamente.” 

 Os adolescentes dos centros de socioeducação também são avaliados no aspecto 

pedagógico, tendo em vista que a quase totalidade deles está em fase escolar. A respeito de 

Paulo, informa-se que: 

 

Paulo teve sua última matrícula no ensino regular no ano letivo de 2009 quando 

cursava a 5ª do Ensino fundamental no colégio Estadual Ayrton Senna. No ano de 

2012 cursou a Educação de Jovens e Adultos, Fase II no Colégio Estadual [...] em 

Cascavel. O adolescente declara que estava fora da rede escolar. Tem histórico de 

reprovação e expulsão. Está dando continuidade em seus estudos. Seu nível intelectual 

é de acordo com seus estudos e sua idade cronológica. Em sala de aula é um bom 

aluno, facilidade na aprendizagem, boa expressão verbal. Tem boa concentração e 

bom entendimento. 

 

 De formal geral as avaliações pedagógicas costumam ser focadas em informar qual o 

grau de escolaridade do adolescente e se existe defasagem entre idade e escolaridade. Elas 

também observam se o adolescente apresenta dificuldades de aprendizagem, os aspectos 

comportamentais em sala de aula e o que tem sido trabalhado dentro da instituição para 

promover a educação escolar do adolescente. 

 Entretanto, em alguns casos a profissional vai além, apresentando uma análise mais 

ampla a respeito do adolescente. Por exemplo, de Renato, uma vez que a pedagoga narra o 

histórico de passagens do adolescente pelo Centro de Socioeducação, fazendo considerações 

sobre os vínculos familiares e justificando que o adolescente tem grande resistência a frequentar 

a escola: 

 

Na primeira passagem por essa instituição, Renato foi encaminhado par ao programa 

Adolescente Aprendiz, onde desempenhava suas atividades de aprendizagem na 9ª 

Regional de Saúde. Conforme informações do programa, Renato estava freqüentando 

normalmente o trabalho, inclusive com elogios da instituição que exercia suas 

atividades. Contudo, em face do Programa ter exigência de freqüência escolar, curso 

teórico e aprendizagem prática, recebeu advertência e termo de compromisso com a 

finalidade de ter assiduidade escolar. No entanto, não retornou a escola e reincidiu em 
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ato infracional. Sendo essa a terceira internação do interno, há que se considerar que 

as medidas socioeducativas não estão surtindo efeitos.  

 

 É muito importante a consideração feita pela profissional a respeito das reincidências 

do adolescente e se posicionando no sentido de que as medidas aplicadas não estavam surtindo 

efeitos. Isso porque, ao final, a sugestão da equipe será pela manutenção da medida de 

internação. Isso evidencia o completo desvio de finalidade da medida aplicada, uma vez que o 

“método” aplicado ao adolescente falhou outras vezes e existe uma clara indicação que falhará 

novamente e, mesmo assim, opta se por manter o adolescente internado. A única finalidade 

possível da manutenção da internação do adolescente que se mostra vísivel é a sua punição. São 

tentativas de subjugar o adolescente até os seus limites, de romper a todo e qualquer custo as 

resistências apresentadas a um discurso normalizador e imperativo. 

 Também se percebe, demonstrando a forma de atuação do centro, que a reconstrução 

histórica do adolescente é feita de forma a imputar a ele todas as responsabilidades pelas falhas 

do “sistema socioeducativo”: 

 

Por outro lado, Renato sempre teve encaminhamentos e direcionamentos na sua 

liberação. Nesse caso, impera também a vontade e as escolhas do adolescente. Renato 

é um adolescente com dificuldade de aceitar normas, seguir regras e se ter limites de 

suas atitudes. Todavia é um adolescente inteligente, com suas funções cognitivas bem 

desenvolvidas, tem um discurso elaborado, bom posicionamento crítico, maturidade 

para gerir suas escolhas. Apesar de ter um histórico de vínculos familiares 

fragilizados, envolvimento com o meio ilícito e substâncias entorpecentes, Renato 

teve oportunidade de se inserir no meio social [...] 

 

 Diz-se que embora o adolescente seja bem encaminhado pela equipe que lhe “trata” 

na internação, “impera a vontade e as escolhas do adolescente”, reafirmando a construção 

individualizada que se faz a respeito da história de vida do adolescente, diminuindo a 

importância que os laços familiares e sociais podem ter na sua trajetória. Nesse ínterim, afirma-

se que apesar de toda a sua história, que perde importância frente a sua vontade de não ser 

“ressocializado”, o adolescente “teve oportunidade”. Ou seja, embora se reconheça que a 

internação não cumpre sua função, conclui-se que o culpado pela falha é o adolescente. 

 Além das avaliações precedentes, é realizada uma avaliação sobre as condições de 

saúde dos adolescentes, que buscam evidenciar a existência de problemas pré existentes a 

internação e também se houveram intercorrências no período em que o adolescente esteve 

internado na unidade. Sobre Renato é informado que este apresenta “sinais vitais estáveis” e 

“boas condições de higiene”. No relatório há a informação de que o adolescente sofreu uma 

fratura no punho em virtude de uma bolada em jogo de futebol dentro da instituição. 
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No que tange aos aspectos de saúde de Paulo, a equipe vai além dos dados mais básicos 

para abordar problemas como uso de bebidas alcoólicas, cigarro e também sobre a existência 

de tatuagens. 

 O próximo passo na narrativa da história subjetiva do adolescente pela equipe é 

explicitar qual foi a conduta institucional dos adolescentes. Esse parece ser um aspecto bastante 

importante, posto que é o que aparenta ter maior relevância, dentro do contexto apenas do 

relatório avaliativo, sendo normalmente replicado quando a equipe faz a sua sugestão a respeito 

da continuidade ou não da internação. Ou seja, da análise dos relatórios, pode-se concluir que 

a conduta institucional do adolescente é quem define o futuro do adolescente. 

 Isso pode sinalizar a existência de conflitos no que tange ao corpo da equipe dirigente, 

demonstrando uma espécie de cisão entre os educadores sociais, propriamente, e os 

profissionais de áreas técnicas como pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. 

 Sobre o Paulo, diz-se que: 

 

Desde que chegou ao setor de internação vem apresentando um comportamento 

tranquilo. Acata e respeita as orientações que lhe são repassadas pelos educadores. 

Trata-se de um adolescente que aparenta ter uma postura mais serena, sem 

brincadeiras com os demais internos e também não se utiliza de gírias para conversar. 

Até o presente momento não aparenta ter desavença ou exerce liderança sobre os 

demais internos, contudo percebe-se que os adolescentes respeitam muito, o que 

institucionalmente pode ser considerado como uma liderança perante os demais 

internos. 

 

 Do quadro traçado pela equipe, de antemão, poder-se-ia inferir que a sugestão seria 

pela desinternação do adolescente. Este reúne todas as características que costumam ser 

enfatizadas para um quadro de desinternação. Tem bom comportamento, respeita a equipe, não 

faz brincadeiras desabonadoras, não tem desavenças nem influencia mal os demais internos. 

Contudo, a conclusão do relatório avaliativo é a seguinte: 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que Paulo no geral continua usufruindo de forma 

positiva das atividades pedagógicas oferecidas. Trata-se de um adolescente com boa 

capacidade reflexiva, sabe das consequências do meio ilícito. Não faz uso de gírias 

em suas falas, apesar de ter conhecimento da linguagem usada pela grande maioria 

dos internos, se expressa adequadamente. Do ponto de vista institucional é solícito as 

orientações repassadas, cumprindo satisfatoriamente as normas do código de conduta 

interno. Realiza todas as atividades propostas, buscando se envolver e aproveitar o 

que lhe é ofertado. Embora o adolescente venha apresentando bom comportamento 

no decorrer do cumprimento da medida socioeducativa, tal fator não é o único 

relevante quando avaliado as perspectivas de uma boa relação com o social, pois o 

meio, as características pessoais, as motivações e próprio ato do interno devem ser 

considerados e trabalhados na internação numa tentativa de minimizar as 

possibilidades de reincidência. Considerando que Paulo necessita de maior tempo de 

acompanhamento, e a gravidade da ação cometida, a equipe sugere a manutenção da 

medida socioeducativa de internação. 
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 Veja-se que todas as informações que iniciam a sugestão da equipe fazem parte da 

conduta institucional do adolescente, sendo descartados os demais aspectos da vida do 

adolescente que não aqueles momentos vivenciados dentro da própria instituição. 

 Porém, nesse ponto, apresenta-se a única exceção a um bom quadro institucional que 

não levará a desinternação: a gravidade do ato infracional praticado. Conforme explicado, os 

aspectos da gravidade dos atos são sopesados no momento da sentença que condena o 

adolescente, sendo que o SINASE impõe que a gravidade do ato, por si, não pode levar a 

manutenção da medida mais grave. Mas, é precisamente nessa perspectiva que os adolescentes 

continuam internados. 

 Percebe-se na parte final da sugestão toda uma construção que não é incluída a respeito 

do comportamento do adolescente no cotidiano dos centros de socioeducação. Para a 

manutenção do adolescente internado, são mencionados o “meio”, “as características pessoais” 

e “as motivações” do ato como limites a progressão. 

 O primeiro desses elementos, o “meio”, expressão para se referir ao convívio social, 

não é objeto da medida socioeducativa e está longe do alcance da equipe. Ademais, demonstra 

um aspecto que será abordado mais adiante, que é a criminalização da pobreza, uma vez que o 

adolescente permanece internado por “culpa” do seu meio social, que é presumidamente pobre. 

O segundo, “as características pessoais”, fazem levantar um questionamento: que 

características pessoais são essas que não as que acabaram de ser efusivamente elogiadas pela 

própria equipe? Parece que existe uma contradição no discurso, na medida em que somente são 

elencadas boas características do adolescente como “boa capacidade reflexiva”, conhecer as 

consequências do “meio ilícito”, não fazer uso de gírias, ser “solícito as orientações 

repassadas”, cumprir “satisfatoriamente as normas do código de conduta interno”, realizar 

“todas as atividades propostas, buscando se envolver e aproveitar o que lhe é ofertado”. 

A conclusão é que, de fato, é o terceiro elemento, a gravidade do ato infracional 

praticado ou, nas palavras da equipe, “as motivações” para a prática do ato, que existe a 

verdadeira barreira a progressão da medida socioeducativa. 

Nesta reavaliação o adolescente foi mantido no CENSE. 

 Sabe-se que Paulo cumpriu cerca de um ano e meio da medida socioeducativa de 

internação. Após isso, a medida foi extinta pelo seu “cumprimento satisfatório”, contando o 

adolescente com quase dezenove anos de idade. Destaca-se que dois meses antes da extinção 

da medida o adolescente teve aplicada contra si uma medida disciplinar por portar, dentro do 

CENSE de Foz do Iguaçu, um objeto conhecido como “estoque”, que consiste em uma faca 

improvisada, que não foi motivo suficiente para a não extinção da medida. 
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Observa-se também a completa ausência, no caso, de qualquer progressão entre a 

internação e a liberdade. Uma vez extinta a medida socioeducativa, o adolescente é abandonado 

pelos agentes públicos. Isto, embora existam outras medidas socioeducativas previstas no ECA 

que poderiam ter sido aplicadas ao adolescente de forma a lhe inserir progressivamente na 

“sociedade” como a semiliberdade e a liberdade assistida. Ou ainda, a chamada medida 

protetiva de orientação, apoio e acompanhamento temporários. 

 No que toca a Renato, é relatado sobre sua conduta institucional que: 

 

Levando em consideração que já é a terceira medida socioeducativa de internação, o 

adolescente [...] conhece todas as normas institucionais, até o momento vem 

apresentando um comportamento satisfatório em relação a normas institucionais. 

Mantém um bom dialogo com os educadores acatando e respeito todas as orientações. 

Com os demais adolescentes acaba exercendo liderança por suas reincidências, até o 

momento não apresenta ter desavenças mantendo um bom dialogo no setor. Esteve 

envolvido em uma situação tumulto generalizado, e por ser um adolescente que exerce 

liderança acabou influenciando alguns adolescentes a participarem, no entanto 

passado este episodio o mesmo vem se mantendo traqüilo, não tendo mais nem uma 

sanção disciplinar até o momento. [...] sempre que solicitado auxilia os educadores 

nos afazeres do dia. [...] Por ser um adolescente que tem facilidade em se comunicar 

e por já conhecer toda a equipe de educadores, retirando o ocorrido acima citado o 

mesmo vem apresentando um bom comportamento institucional. 

 

 De forma semelhante a Paulo, Renato é representado de forma positiva por seu 

comportamento institucional, embora se destaque o envolvimento do adolescente, e possível 

liderança, no chamado “tumulto genarilizado”. 

A equipe dá os seguintes encaminhamentos: 

 

Renato cumpre nesta unidade a terceira medida socioeducativa de internação, sendo 

reincidente em curto espaço de tempo. Nas outras oportunidades em que esteve nessa  

unidade, o adolescente seguia a rotina da unidade e quando foi liberado logo sucumbiu 

as pressões do meio. Considerando ainda que o mesmo responde por roubo, ato 

infracional que oferece risco à vida, a equipe sugere, neste momento, a manutenção 

da medida de internação. 

 

 Ressalta-se neste caso o fato de ser a terceira “estadia” do adolescente no CENSE de 

Foz do Iguaçu e, em que pese o alerta exposto acima da pedagoga que inferiu que “há que se 

considerar que as medidas socioeducativas não estão surtindo efeitos”, foi sugerida a 

manutenção da medida, baseada na gravidade do ato. 

 O adolescente foi mantido na instituição, tendo ficado na internação por um ano e doze 

dias. Após esse tempo, o processo de medida socioeducativa foi extinto, pelo cumprimento 

satisfatório da medida aplicada e pelo fato do adolescente ter completado dezoito anos de idade. 
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 O desfecho do caso de Renato é muito semelhante ao de Paulo. Os dois foram mantidos 

no CENSE em razão da “gravidade do ato praticado”, sendo que Renato foi liberado seis meses 

antes da internação que Paulo, que se poderia inferir ter sido levado em conta que o ato 

infracional de roubo é menos grave que o de homícidio. Os dois adolescentes foram deixados 

a própria sorte após a extinção das medidas de internação. 

Importa ressaltar mais uma vez o caráter punitivo, e não pedagógico, das medidas 

aplicadas. Nesse sentido, o conteúdo pedagógico mencionado está voltado para aquilo que 

Menezes e Passos (2013, p. 47) chamaram de “pedagogia violenta”. Para os autores “o corpo 

do jovem passa a ser, nesse regime punitivo, o lugar da territorialização de um poder, bem como 

o foco de uma pedagogia violenta, que deve ser compulsoriamente ministrada.” O adolescente 

é mantido internado sem que exista qualquer plano que possa lhe trazer benefícios dentro da 

instituição. Afirma Silveira (2015, p. 71) que: 

 

A chamada cultura do internamento não foi extinta com a promulgação do ECA, mas 

se especializou ainda mais a partir de uma “economia da intervenção” baseada em um 

cálculo e um saber que busca individualizar os casos a partir da multiplicação 

incessante das categorias de classificação, distribuindo as crianças (e suas respectivas 

famílias) em uma hierarquia de níveis de vulnerabilidade. (SILVEIRA, 2015, p. 71) 

 

 Por tudo isso, tem-se que o elemento base para a elaboração dos relatórios avaliativos 

pela equipe multidisciplinar do CENSE é a história subjetiva da vida do adolescente, estruturada 

de forma a construir o adolescente “infrator” através dos mais variados aspectos como o 

histórico infracional, a composição familiar, os aspectos familiares e sociais, os aspectos 

psicológicos, pedagógicos, a saúde e a conduta institucional, abordando, por meio da medida, 

temas do discurso oficial, sobre o sistema socioeducativo “numa tentativa de minimizar as 

possibilidades de reincidência”. 

 

 

4.3 A PRESUNÇÃO DA POBREZA E A CULTURA DO ILÍCITO 

 

a) A presunção da pobreza 

 

Como mencionado, é possível compreender, da análise do ECA e das práticas e saberes 

jurídicos, que o adolescente é uma categoria idenficada primeiro, pela idade cronológica e, 

segundo, pela condição socioeconômica. Pela idade cronológica porque existem marcos legais 

bem delimitados de quem pode ser considerado adolescente e quem não pode. Pela condição 
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socioeconômica porque existe uma presunção, perceptível quando da nomeação do defensor do 

adolescente, de que este não teria condições para arcar com o custo de seu advogado. 

Essa presunção não existe apenas no início do processo, mas continua durante o 

cumprimento da medida socioeducativa, pois há um forte estímulo para que o adolescente seja 

capacitado ao mercado de trabalho. Vê-se isso em avaliações dos educadores sociais nos 

relatórios, como as seguintes: 

 

Processo 0000004-00.2013.8.16.0030 

Concluiu o curso de Iniciação Profissional de colocação de Gesso. [...] Estamos 

realizando um trabalho de reflexão junto ao adolescente acerca das consequências do 

meio ilícito. Incentivo na continuidade de seus estudos e possibilidades práticas de 

inserção no mercado de trabalho. 

Processo 0000005-00.2013.8.16.0117 

O curso visa despertar no jovem, interesses voltados à profissionalização, bem como 

a inserção no mercado de trabalho formal. 

 

A razão dessa capacitação pode ser subdividida em dois pontos: a utilidade que o 

adolescente possa desempenhar no mercado de trabalho, e também o entendimento de que o 

adolescente que não trabalha é fonte de problemas sociais, causador de “perturbações”, 

“crimes”, “desordens” e “vadiagem”. 

Sobre o primeiro ponto, observa-se que os cursos ofertados pelo Centro de 

Socioeducação estão, de forma geral, relacionados a profissões ligadas ao comércio ou ao 

trabalho braçal, que exigem menos tempo de capacitação. Entre outros, dos relatórios, 

observou-se alguns dos cursos ofertados aos adolescentes internados, como: iniciação 

profissional de atendimento ao público, auxiliar administrativo, texturização e pintura, 

eletricista de automóveis e iniciação profissional de colocação de gesso. 

Para o segundo ponto, é de notar que existe no Brasil uma contravenção penal 

denominada de vadiagem, conforme podemos extrair do disposto no artigo 59 da Lei das 

Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941), “Art. 59. Entregar-se alguem habitualmente à 

ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de 

subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita [...]”. Embora 

raramente aplicada hoje, a lei ainda persiste. 

Desse modo, é missão dos centros de socioeducação qualificar o adolescente para o 

mercado de trabalho, pois na visão dos agentes públicos, a carência de recursos, o desemprego 

e a consequente falta de renda seriam pontos essenciais que levariam os adolescentes à prática 

de delitos. 
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Os casos encontrados nos processos, representados no gráfico abaixo, poderiam 

confirmar o argumento dos agentes: 

 

 
GRÁFICO 6- Atos infracionais praticados pelos adolescentes da amostra 

FONTE: O autor 

 

Como demonstra o gráfico, os atos infracionais que deram origem para a condenação 

dos adolescentes nos processos em análise foram: homicídio qualificado por motivo fútil (1 

processo); homicídio e tráfico de drogas (1 processo); tráfico de drogas (2 processos); 

associação para o tráfico (1 processo); tráfico de drogas e receptação (1 processo); roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo (1 processo); roubo majorado pelo concurso de 

agentes, na forma tentada (1 processo); roubo majorado pelo concurso de agentes (6 processos); 

roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (8 processos); roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal (1 

processo). 

Os atos infracionais envolvendo tráfico de drogas18 , roubo, em qualquer de suas 

variantes, e receptação tem nítido caráter patrimonial. Há um único caso em que o adolescente 

praticou somente um ato infracional e que este não tinha qualquer elemento patrimonial. O ato 

                                                           
18 Não utilizamos aqui a classificação penal que enquadra o tráfico de drogas como crime contra a “saúde pública”. 

Isso porque, observamos o fenômeno a partir de sua causa, sua origem, e não de seu efeito. Por isso, entendemos 

que o tráfico de drogas pode ter origem nos mesmos problemas sociais que o roubo, por exemplo, o que nos leva 

a compreendê-lo como um ato infracional com caráter patrimonial. 
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foi o de homícidio qualificado por motivo fútil. Em termos percentuais, aproximadamente, tem-

se: 

 

 
GRÁFICO 7- Percentagem de casos com atos infracionais com e sem caráter patrimonial 

FONTE: O autor 

 

Observando o gráfico, poder-se-ia concluir que resolvendo problema econômico dos 

adolescentes, dando-lhes capacitação para o mercado de trabalho, solucionada estaria a questão 

do adolescente em conflito com a lei. 

O considerável número de atos infracionais com caráter patrimonial aponta que a 

inserção no mercado de trabalho é um ponto importante nas medidas socioeducativas para 

afastar os adolescentes em conflito com a lei da situação de vulnerabilidade social. 

Entretanto, o problema está longe de soluções simplistas, até porque a conduta com 

adolescentes de classes privilegiadas é diferente. Conforme análise de Bugnon e Duprez (2010, 

p. 159) sobre o impacto das condições econômicas dos adolescentes sobre os “olhos” do 

magistrado, temos que: 

 

As desigualdades sociais continuam fortes mesmo na sala do juiz: da jovem que 

poderá botar uma roupa bonita e ser acompanhada por sua mãe para ir à audiência, à 

menina de rua que vai se apresentar sozinha com o uniforme azul obrigatório da 

internação. Essa questão provavelmente tem alguma influência sobre o tipo de medida 

que será aplicada, independentemente do ato cometido. (Bugnon; Duprez, 2010, p. 

159) 
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 Isso implica no fato de que o número de adolescentes que tem melhores condições 

econômicas, que se envolvem na prática de atos infracionais, pode estar sendo subestimado, 

gerando a impressão de que só adolescentes pobres praticam atos infracionais. 

Percepção semelhante tiveram Castro e Guareschi (2008, p. 206), que destacaram que 

“embora a autoria de delitos não seja, evidentemente, monopólio dos pobres, estes, ao contrário 

dos incluídos, via de regra, acabam privados de liberdade.” 

Existem situações nos processos analisados em que os adolescentes possuiam em seu 

meio familiar condições socioeconômicas relativamente boas para atendimento das 

necessidades básicas. Essa identificação, por si só, não apresenta qualquer alteração para a 

prática de ato infracional de cunho patrimonial. Por exemplo, observa-se o seguinte processo: 

quando o adolescente fora condenado o juiz considerou para sua condenação que “o dolo, 

elemento psicológico da conduta, restou configurado, já que o representado agiu com vontade 

livre e consciente [...]”. O ato infracional praticado foi o equiparado ao crime de roubo majorado 

pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Seis meses após cumprimento da medida 

socioeducativa de internação, o relatório avaliativo efetuado pela equipe multidisciplinar do 

CENSE traz algumas informações adicionais sobre o caso: 

 

Processo 0000007-00.2013.8.16.0030 

Em relação as condições socioeconomicas da família, à renda familiar advém do 

pequeno comércio da avó, no valor aproximado de R$ 3000,00. O tio [...] trabalha [...] 

e também contribui no orçamento doméstico. A família reside em casa própria, com 

05 cômodos, com água e energia elétrica. 

[...] 

O adolescente é proveniente de uma família extensa, com histórico de envolvimento 

em outros atos infracionais, o que revela o contexto de violência e transgressão do 

pacto social a que algumas famílias menos favorecidas estão inseridas, dada a sua 

condição de exclusão social. 

[...] 

Nos atendimentos psicológicos o adolescente mantém postura cordial e receptiva, 

possui boa capacidade reflexiva, porém demonstra também ter ambições e 

conhecimento do meio ilícito, o que remete a vivência de uma fase de conflitos sociais 

e de identidade [...] 

Reincidiu em curto espaço de tempo, pois sucumbiu as pressões do meio apesar de 

estar cumprindo as medidas judiciais anteriores. 

 

 As condições socioeconômicas da família são aparentemente boas, o que contradiz a 

informação de que se trata de uma família “menos favorecida”. Há um conceito pré-constituído 

de que a “violência e transgressão do pacto social” somente alcançam a chamada “infância 

pobre”. A presunção da pobreza é afirmada mesmo quando ela não existe, para justificar a 

prática dos atos infracionais. 
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Essa conclusão extraída pela equipe multidisciplinar do CENSE aparenta estar em 

contradição com as conclusões obtidas pela juíza, quando do julgamento. Isso porque a juíza 

afirma que o adolescente, ao praticar o ato infracional, “agiu com vontade livre e consciente”; 

a equipe multidisciplinar, por sua vez, conclui que o adolescente “sucumbiu as pressões do 

meio”. Poderia alguém praticar um ato de forma livre e consciente, sucumbindo às pressões 

sociais? 

A pressuposição da existência de pressões sociais sobre o indivíduo que precisa de 

tutela e proteção do Estado, da família e da sociedade, também supõe alguém passivo, sujeito 

a diversos males. Assim, esse adolescente não poderia agir de forma livre, uma vez que estaria 

obrigado pelas “pressões do meio” que vive. 

A equipe multidisciplinar indica que o adolescente estava vivenciando uma fase de 

“conflitos sociais e de identidade”, portanto, além de estar em confronto com os padrões 

esperados pela “sociedade”, também estava vivenciando conflitos existentes no ser adolescente, 

mudanças internas que podem implicar a prática dos atos infracionais. Essas mudanças apontam 

que as condições socioeconomicas podem ser tratadas como um dos fatores que influenciam na 

prática de atos infracionais, mas não podem ser tidos como determinantes para a prática dos 

atos. 

 Ponto intrigante nos relatórios avaliativos é que o adolescente muitas vezes é descrito 

como ser passível de “sucumbir às pressões do meio”, um ser passivo que precisa de tutela e 

proteção social. Por outro lado, ele permanece enclausurado, para dar uma “resposta à 

sociedade” pelos atos que cometeu. Os processos de execução de medida socioeducativa da 

Vara da Infância e da Juventude apontam no sentido de que o “sistema socioeducativo” é, por 

natureza, retributivo e estigmatiza o adolescente enquanto sujeito delinquente, conforme 

observado por Foucault (2009) ao tratar da história da violência nas prisões. 

Nesse sentido, é interessante a opção do legislador pelo substantivo “internação” em 

oposição ao substantivo “prisão”. De início, prisão remete a ideia de enclausurar para cumprir 

uma pena aplicada em virtude do descumprimento da lei ou a prática de um crime. Uma vez 

que os ideais do “sistema socioeducativo” não visavam a um caráter punitivo, fez sentido o 

legislador não usar o termo prisão, embora o “sistema” esteja longe de abandonar o conceito de 

punição, como vimos. Internação leva a ideia de hospitalização, o recolhimento para o 

tratamento do doente, daquele que precisa ser curado. Seria então o adolescente em conflito 

com a lei um doente social? Parece ser essa a interpretação. O adolescente em conflito com a 

lei é aquele “designado como inimigo de todos, que têm interesse em perseguir, sai do pacto, 

desqualifica-se como cidadão e surge trazendo em si como que um fragmento selvagem de 



110 

natureza; aparece como o celerado, o monstro, o louco talvez, o doente e logo o ‘anormal’.” 

(FOUCAULT, 2009, p. 97) 

 O trecho de pedido de internação provisória, debatido anteriormente, realizado por um 

Delegado de Polícia de Foz do Iguaçu, do adolescente correspondente ao processo 0000017-

00.2013.8.16.0030, confirma a conclusão ao descrever o adolescente em conflito com a lei 

justamente como aquele que “rompe o Contrato Social para com a Sociedade”, bem como que 

“representa um perigo para o próprio Estado”. Aqui é interessante mencionar o modo como se 

descreve a procura do adolescente, como “expedições de mandado de busca e apreensão”, como 

se fossem animais sendo caçados, para se perceber o “fragmento selvagem de natureza” que 

marca o adolescente em conflito com a lei. 

O tratamento dispensado ao adolescente em conflito com a lei é semelhante ao dado 

aos loucos no século XIX, pelo Poder Judiciário, na França. Observe o relato de Foucault (2009, 

p. 24) “[...] era possível alguém ser culpado e louco; quanto mais louco, tanto menos culpado; 

culpado, sem dúvida, mas que deveria ser enclausurado e tratado, e não punido; culpado 

perigoso, pois manifestamente doente [...]”. 

 Em relação ao adolescente, de forma semelhante aos loucos, mesmo nos sistemas 

constitucional e penal brasileiro, este é tido como inimputável. Quer dizer, ao adolescente não 

pode ser atribuído a prática de um crime, mas de um ato infracional. Assim dispõe o ECA, “Art. 

103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.” Trata-

se de uma categoria jurídica especial, criada para aplacar a dureza do termo crime, em que pese 

haja identidade de condutas. Então se diz que o adolescente não comete crime, mas sim ato 

infracional análogo a crime. 

Vê-se que embora o adolescente não possa cometer, em termos técnicos, um crime, 

sobre os seus atos pesará um juízo de culpabilidade e ele será, dessa forma, responsabilizado. 

Também, o adolescente em conflito com a lei não deve ser punido, mas enclausurado e tratado, 

pois culpado e perigoso. Das práticas jurídicas se infere que, embora tenha havido uma alteração 

terminológica – que remete a discussão a respeito da utilização de mecanismos disciplinares 

para a “cura” do adolescente “doente” –, os centros de socioeducação em pouco ou nada se 

diferenciam das prisões. 

De fato existe um controle maior a respeito das condições do ambiente dos centros de 

socioeducação em que os adolescentes ficam – tendo como parâmetro a condições sub-humanas 

em que se encontram os presídios brasileiros –, contudo, o que se percebe é que os centros de 

socieducação somente se diferenciam das prisões pela faixa etária da população que os habitam 

e porque nos centros de socioeducação se tem uma fiscalização especial para que não fiquem 
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em estado de ruína (ou condições sub-humanas). Os centros de socioeducação nada mais são 

do que o ideal de presídio, o local que, na visão dos agentes públicos, “pode proporcionar a 

cura” aos doentes sociais. 

 

 

b) A cultura do ilícito 

 

 Uma outra interpretação para justificar os atos infracionais que se destaca, nos 

processos de execução de medida socioeducativa, diz respeito àquilo que se denominou “cultura 

do ilícito”. É possível identificar nos processos, em diversas passagens, a expressão “cultura do 

ilícito”, como transcreverei abaixo: 

 

Processo 0000001-00.2013.8.16.0030 

[...] observa-se que o adolescente em tela apresenta um histórico de atos infracionais 

devido a práticas na cultura do ilícito. 

 

Processo 0000002-00.2013.8.16.0030 

Do histórico infracional do adolescente é possível perceber seu forte envolvimento 

com a cultura do ilítico. 

 

Processo 0000006-00.2013.8.16.0030 

Com relação ao seu círculo de amizades, o adolescente relata que conhece e convive 

com pessoas que são envolvidas na cultura do ilícito. 

[...] 

Essas características, que são comuns a qualquer adolescente, podem ainda estar 

atreladas à influência do meio social  em que o adolescente vive, onde a cultura do 

ilícito é valorizada por muitos adolescentes. 

 

 Sobre isso, levantam-se alguns questionamentos. O que o agentes públicos entendem 

como cultura do ilícito? Em que consiste a valorização da cultura do ilícito? É possível afirmar 

a existência de uma cultura do ilícito? 

Não só para os agentes que operam o Poder Judiciário, como para boa parte dos demais 

operadores do direito, essa é uma expressão corriqueira proferida em audiências e transcrita em 

peças judiciais, ao menos na realidade local, em Foz do Iguaçu. Não posso afirmar que se trata 

de uma expressão comum em outros Estados brasileiros. 

A “cultura do ilícito” é uma expressão para se referir a um modo de existência de 

pessoas baseada na prática de crimes e contravenções penais, podendo algumas destas práticas 

serem ou não aceitas pela “sociedade”. Em Foz do Iguaçu, cidade de fronteira com Ciudad Del 

Este, no Paraguai, essa expressão está ligada ao intenso comércio ilegal, como o descaminho e 

o contrabando. O descaminho – termo utilizado para designar a compra de mercadorias 
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estrangeiras sem o pagamento do imposto correspondente – é caracterizado como uma prática 

considerada pela lei como crime, mas que é, em certa medida, aceita e considerada legítima na 

fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Nesse sentido, observa Silva (2015, p. 12) 

 

[...] estamos em um terreno movediço em que as atividades de transportar mercadorias 

do Paraguai para o Brasil, embora ilegal, são consideradas legítimas, por parte de 

quem vive delas, e em que comprar mercadorias sem pagar impostos é visto, como 

justo e moral, por parte de quem consome. Contraditoriamente, esse crime é percebido 

como “socialmente aceitável” por parte do controle repressor do Estado, porque a 

penalidade a ele imputada é considerada “branda”. (SILVA, 2015, p. 12) 

 

Em um contexto mais amplo, para além da fronteira, poderia considerar a sonegação 

fiscal como uma de suas variantes como, por exemplo, não declarar a renda corretamente para 

fins de recolhimento de imposto de renda. Isso é aceito, em alguma medida, pela “sociedade 

brasileira”. 

 A denominada cultura do ilícito na fronteira aparece na pesquisa realizada por Cardin 

(2014), sobre práticas de contrabando na fronteira, o que o autor considerou como “cultura de 

contrabando”. Para Cardin (2014, p. 102) “esta cultura de contrabando se refiere a las 

experiencias de los habitantes de las regiones fronterizas, así como a los mecanismos 

desarrollados para complementar los ingresos, basada en las diferencias entre los países 

vecinos.” 

 Pode-se pensar que a cultura de contrabando seria uma espécie da qual a cultura do 

ilícito seria o gênero e a cultura do ilícito como uma categoria que expressa situações que 

poderiam ser encontradas na maioria das cidades, senão em todas. Em síntese, situações em que 

uma ou mais pessoas retiram seus rendimentos de atividades consideradas pela lei como 

criminosas. 

Entretanto, muito além de se reconhecer através dela a forma de existência de pessoas 

baseada na prática de crimes e contravenções penais, a expressão indica a criminalização da 

pobreza, ao pretender identificar como cultura o suposto fato de que alguns bairros e regiões 

periféricos da cidade são suscetíveis de maior concentração de crimes. 

Essa constatação corresponde à ideia de que os adolescentes em conflito com a lei 

residiriam em bairros nos quais a criminalidade seria mais acentuada. Logo, existiria nesses 

bairros uma cultura do ilícito. Porém, não é possível afirmar que exista nessas localidades uma 

forma de subsistência baseada em atos ilícitos. Ao contrário, embora hajam pequenos núcleos 

espaciais nos quais a criminalidade é menos ou mais acentuada, não se encontram lugares 

totalmente livres da existência de atos ilícitos no mapa municipal de Foz do Iguaçu. 
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Aquilo que se chama de “valorização da cultura do ilícito”, a que se atribuiu a “muitos 

adolescentes”, seria tomada, por esses mesmos adolescentes, como referencial de existência 

baseado em práticas de crimes e contravenções penais. Isso chega a ser apropriado pelos agentes 

públicos que atribui como valor de determinados grupos juvenis essa “cultura”, por implicar na 

detenção de poder, um poder paraestatal frente ao poder soberano do Estado. Portanto, na 

ausência de perspectiva de atingir determinadas posições sociais, detentoras daquilo que 

Bourdieu (2007) identificou como o poder simbólico, o poder daquele que pode falar e ser 

ouvido dentro de um grupo, que tem capacidade de alterar o curso a ser seguido pelo grupo ou 

por determinados indivíduos, estariam os adolescentes encontrando na “cultura do ilícito” uma 

forma de ascensão social, dentro da “sociedade criminosa”. Esse fenômeno também foi 

observado na pesquisa de Marinho e Vargas (2015, p. 270), que destacaram que: 

 

O pertencimento a gangues (bandes) ou a facções caracteriza, em primeiro lugar, o 

acesso a uma forma de “poder urbano” que garante prestígio e proteção [...] a gangue 

pode ser considerada um prolongamento do bairro ou do território, visto que seus 

membros buscam, através de uma forma exacerbada de pertencimento territorial, 

recursos identitários que não encontram em outros lugares. (MARINHO; VARGAS, 

2015, p. 270) 

 

Contudo, mesmo levando em conta os saberes do judiciário a respeito da prática por 

algumas pessoas, de atos ilícitos, como modo de sobrevivência, não é possível afirmar a 

existência de uma cultura do ilícito. Trata-se mais de fenômeno social particular do que 

propriamente um elemento cultural que idenficaria alguma coletividade, conforme definido por 

Geertz (2008, p. 50), por exemplo, da cultura como um sistema ordenado de significados e 

símbolos nos termos dos quais indivíduos definem seu mundo, expressam julgamentos e 

sentimentos. Além disso, vê-se que o agentes públicos entendem a existência da cultura, no 

caso do ilícito, pela ótica da transgressão da norma. As normas, tanto a nível do direito quando 

em termos antropológicos, tendem a indicar padrões de ação. Por outro lado, conforme Geertz, 

tem-se que a cultura é, na verdade, um sistema de símbolos e significados. Portanto, são coisas 

distintas. 

Aquilo que os agentes públicos chamam de cultura do ilícito não identifica o “meio 

social” ou um conjunto de valores coletivos da comunidade foz-iguaçuense, como um todo, ou 

de alguma das partes que a compõe. Não existe um padrão, implícito ou explícito, que liga a 

criminalidade e o ilícito à pobreza. Afirmar genericamente que os adolescentes tem 

“envolvimento com a cultura do ilícito” baseado na pobreza é uma forma de ver o adolescente 

como um ser desprovido de direitos e sem outras interações sociais. 
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Em que pese a identificação de práticas atribuídas a determinados grupos, relacionadas 

a condutas tidas pela legislação como criminosas, não é possível entender a “cultura do ilícito” 

como uma identidade coletiva ou como a forma escolhida de comunicar e se desenvolver de 

um grupo social. 

 

 

4.4 A CONSTRUÇÃO DE SABERES SOBRE O ADOLESCENTE COMO INSTRUMENTO 

DE GOVERNAMENTALIDADE 

 

Todos esses saberes construídos sobre os adolescentes, pelos agentes públicos 

implicados com o “sistema socioeducativo” vem a se constituir como fonte para as diretrizes 

traçadas na forma de governar as crianças e adolescentes, empregando-lhes dentro das 

estratégias de governamento da população. Segundo Silveira (2015, p. 62), 

 

[...] a instituição de políticas públicas voltadas para a infância pobre no Brasil foi 

acompanhada por uma produção de saberes científicos sobre o público-alvo desses 

dispositivos de intervenção. Esse é o caso, por exemplo, do modelo de inquérito 

médico-psicológico e social do menor adotado pelos juizados e instituições 

assistenciais. Essas informações passaram a ser recolhidas e sistematizadas pelo poder 

público na forma de levantamentos estatísticos e estudos de caso organizados em 

publicações como folhetos, revistas e relatórios institucionais [...] Esses estudos 

apontam que em torno da categoria ‘menor’ e da noção de ‘menoridade’ constituiu-se 

todo um regime tutelar composto por dispositivos de saber e intervenção, voltado para 

o controle disciplinar de crianças e jovens identificados como um ‘problema’ 

governamental, seja por estarem em uma situação de “abandono”, seja por 

representarem um risco para o bem-estar da sociedade. (SILVEIRA, 2015, p. 62) 

 

 Os dados desta dissertação sobre o “sistema socioeducativo” confirmam esse 

argumento conclusivo de Silveira. Existem, de forma clara, saberes sistematizados sobre os 

adolescentes que visam resolver o “problema governamental”, intervindo de forma direta e 

dando treinamento para que o adolescente apreendido consiga uma ocupação “lícita”, 

antecipando sua inserção no mercado de trabalho formal. 

 Para Passeti (2015, p. 87-88) 

 

Sobre cada uma das populações edificou-se um saber que diz respeito aos seus gestos, 

posturas, disposições no espaço, maneiras de obedecer, de amar obedecer, de conter 

suas intempestividades, revoltas e organizar-se para a revolução [...] Governam-se: os 

minúsculos populacionais como loucos, perigosos, encarcerados, delinquentes, 

indisciplinados e identificados para os quais se construíram hospícios, prisões, 

reformatórios; [...] a população de crianças a serem educadas, de adultos trabalhadores 

[...]” (PASSETI, 2015, p. 87-88) 
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Os adolescentes em conflito com a lei, tidos como “perigosos”, “internados”, 

“delinquentes” e “indisciplinados” são governados desde a apuração dos atos infracionais até o 

cumprimento das medidas socioeducativas, dentro de uma instituição total especialmente 

construída para eles: o “Centro de Socioeducação”. E os objetivos da construção de saberes 

sobre “seus gestos”, “posturas”, “disposições no espaço”, “maneiras de obedecer”, “de amar 

obedecer”, “de conter suas intempestividades” e “revoltas” ficam evidentes no “relatórios 

avaliativos”, servindo como uma forma de controle (na fronteira, ligada à ação das instituições 

de segurança, como a Polícia Federal, por exemplo) dos adolescentes que pertencem a 

população pobre, sobretudo os que estão fora do controle regular do Estado por meio das 

instituições escolares, de saúde e até mesmo da família. 

Por meio dos centros de socioeducação se governa os adolescentes em conflito com a 

lei, “educando-os” e os encaminhando para serem “adultos trabalhadores”. Devido a essa 

nessecidade de controle para poder se governar é que assume relevância a individualização de 

cada adolescente em conflito com a lei, que estaria fora das malhas do Estado, começando pela 

sua identificação civil, seu endereço e seus pertencimentos coletivos, bem como as formas mais 

eficientes de lhe conter, fazer obedecer e sujeitar. Argumenta Silveira (2015, p. 68) que: 

 

[...] estamos diante de dois movimentos relacionados entre si: um que vai do 

específico para o geral, movido por uma abordagem que busca generalizar 

informações individuais para toda uma categoria de pessoas; e outro que faz o 

movimento contrário, agenciando o vocabulário conceitual associado à categoria de 

jovem infrator para descrever e representar a trajetória de vida específica de cada 

interno. (SILVEIRA, 2015, p. 68) 

 

 Dessa forma, num primeiro momento, além da construção de saberes sobre o próprio 

adolescente em conflito com a lei, a contrução de saberes sobre esse adolescente permite 

generalizar informações individuais para toda uma categoria de pessoas, técnica por meio da 

qual se chegam a construções de saberes como a presunção de que a criminalidade está ligada 

à pobreza e a de que os adolescentes em conflito com a lei então intrincados na “cultura do 

ilícito”. 

Num segundo momento, temos a individualização do adolescente, a história subjetiva 

da vida do adolescente, sendo descrita de forma associada àquilo que Silveira denominou como 

“vocabulário conceitual associado à categoria de jovem infrator”. 

Silveira (2015, p. 68) entende que: 

 

Diante dessa lógica institucional de produção e circulação de saberes, quanto mais 

tempo o jovem permanece na rede de atendimento, mais sua trajetória de vida é 
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traduzida conforme noções e conceitos padronizados, o que acaba resultando em uma 

homogeneização da população atendida nessas instituições. Esse movimento de 

coletivização dos jovens alimenta um processo de estigmatização que se intensifica 

na mesma medida em que aumenta a quantidade de informações reunidas no fichário, 

mas essa multiplicação de informações não resulta na individuação dos casos, mas em 

uma universalização deles, tornando cada vez mais difícil aos jovens reverter os 

efeitos desse movimento de classificação social da população atendida por essas 

instituições. (SILVEIRA, 2015, p. 68) 

 

A conclusão de Silveira de que quanto mais tempo o adolescente passa na “rede de 

atendimento”, mais sua trajetória de vida é traduzida conforme noções e conceitos pradonizados 

é um dos efeitos da vivência dos adolescentes nas instituições totais, que provoca o que 

Goffman chama de “mortificação do eu”. Nos relatórios avaliativos analisados é visível que 

embora a avaliação deva ser feita individualizando o adolescente, exigência legal que se faz 

para a execução da medida socioeducativa, as descrições pelos funcionários e técnicos do 

CENSE tendem a padronização, não só das condutas internas, mas do modo como faz referência 

as famílias. A individualização ocorre para o controle disciplinar dos adolescentes, mas o efeito 

da internação sobre os adolescentes é de mortificação do eu, de totalização. Isso leva a 

estigmatização dos adolescentes internados, pois conforme observou Silveira esses 

adolescentes dificilmente conseguem “reverter os efeitos desse movimento de classificação 

social”. 

Essa é, afinal, a sociedade disciplinar identificada por Foucault, de forma mais 

aprofundada em Vigiar e Punir. Embora tenham havido modificações nas formas de intervenção 

sobre o corpo, em maior ou menor medida a depender da área de intervenção, a forma 

disciplinar de exercício do poder até este momento existe. Os novos mecanismos de inserção 

da disciplina são mecanismos de poder sobre o corpo, exercidos dentro de um sistema complexo 

de governamento. 

Governo, disciplina e também soberania são formas de poder sobre a população. 

Assim, temos uma gestão governamental fundada em três pilastras, “uma gestão governamental 

cujo alvo principal é a população e cujos mecanismos essenciais são os dispositivos de 

segurança.” (FOUCAULT, 2008, p. 143) 

Uma forma de poder não anula a outra. Talvez se possa compreender que hoje o 

exercício da disciplina, enquanto mecanismo de exercício do poder, está contido no governo. 

Foucault (2008, p. 142-143) identificava em suas palestras que “[...] as coisas não devem de 

forma nenhuma ser compreendidas como a substituição de uma sociedade de soberania por uma 

sociedade de disciplina, e mais tarde de uma sociedade de disciplina por uma sociedade, 

digamos, de governo.” 
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As formas de exercício de poder se amoldam às sociedades onde o poder circula, criam 

novos mecanismos. De onde a disciplina era a base do exercício do poder, hoje a disciplina é 

um instrumento do governo para alcançar seus objetivos, assim como também a sobenaria. 

Sobre gestão governamental, Foucault explicita (2008, p. 143-144): 

 

Por esta palavra, “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas 

instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que 

tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política 

e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, 

por “governamentalidade” entendo a tendência, a linha de força que, em todo o 

Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de 

poder que podemos chamar de “governo” sobre todos os outros – soberania, disciplina 

– e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos 

específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de 

saberes. (FOUCAULT, 2008, p. 143-144) 

 

 A governamentalidade aponta no sentido da evolução dos mecanismos de exercício do 

poder, tendendo a apresentar características mais complexas. 

Um aparte deve ser feito, no sentido de que a história não deve ser reconhecida através 

de planos estáticos, senão como um forma concatenada de pequenas mudanças que provocam, 

a longo prazo, a alteração substancial do conjunto. Não é comum que ocorram rupturas 

históricas, e na análise dos mecanismos de poder a lógica é a mesma. Tem-se que as novas 

formas de relação social implementam melhoramentos na forma de gestão social. A disciplina 

não é descartada, ainda existe, clara e, por vezes, intocada como nos processos de 

socioeducação, onde permanece uma forma rígida de disciplina sobre o corpo, lhe dando o 

destino que se quer, mas agora fundado em saberes científicos e aparelhos aprimorados de 

controle social. 

Nesse sentido, entende Silveira (2015, p. 81-82) que: 

 

O paradigma da “proteção integral”, por exemplo, não substituiu a “cultura da 

internação”, mas lhe ofereceu um novo espaço e uma nova lógica de atuação, 

permitindo que ela se especializasse cada vez mais em torno de espaços 

predeterminados de intervenção governamental, constituídos em torno de um 

conjunto todo novo de níveis e categorias de vulnerabilidade e periculosidade 

associado ao valor do “direito à convivência familiar e comunitária” inaugurado com 

o ECA. O vocabulário dos direitos humanos não substituiu a cultura do castigo e da 

disciplina, mas lhe forneceu novas formas conceituais a partir da noção de “medida 

socioeducativa”. A arquitetura prisional das antigas unidades da FEBEM não foi 

substituída por uma arquitetura humanista expressa em prédios abertos e sem qualquer 

tipo de violência, mas resultou em uma especialização arquitetônica híbrida composta 

por dispositivos pedagógicos e de segurança. (SILVEIRA, 2015, p. 81-82) 
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 Assim, podemos compreender que embora a Constituição Federal e o ECA tenham 

trazido importantes mudanças normativas em seus textos, esse conjunto de dispositivos 

pedagógicos e de segurança, portanto, constitui um conjunto de práticas e saberes que 

reproduzem as muitas ambiguidades da experiência vivida de adolescentes em conflito com a 

lei em Foz do Iguaçu. Essas ambiguidades são decorrentes da definição do adolescente como 

uma etapa cronológica da vida, cercada de impasses entre a inimputabilidade e a 

imputabilidade. 

A manutenção de instituições como o CENSE, que possuem como objetivo a punição 

dos adolescentes em conflito com a lei e que visam a construção de saberes de repressão a essa 

camada social, inviabiliza que as soluções humanitárias proclamadas na Constituição sejam 

alçadas ao plano da realidade. 

 Os centros de socioeducação estão imersos em uma lógica própria que serve a 

interesses de governamento de uma população que foge as redes do Estado. Assim, se o 

adolescente não é capturado pela escola, pelos centros de referência em assistência social, entre 

outras instituições que exercem o controle através de seus agentes, cabe aos centros de 

socioeducação serem o instrumento da governamentalidade. O poder disciplinar esta presente 

no controle dos corpos e dos atos cotidianos dos adolescentes nos centros socioeducativos. 

 Pode-se concluir que os centros de socioeducação se constituem em instituições 

específicas de governo, utilizando técnicas de disciplinamento, na medida em que funcionam 

segundo normas e normalizações, testes e exames realizados periodicamente que enquadram as 

ações dos adolescentes em conflito com a lei, transformando o adolescente em socioeducando 

e internado, cuja conduta deve se pautar pelas regras desse governo socioeducativo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para se compreender as razões de ainda observarmos práticas jurídicas desalinhadas 

com a Constituição Federal e a doutrina da proteção integral, busquei as respostas nas 

ambiguidades e contradições de um discurso constitucional e legal de proteção ao adolescente 

e um conjunto de saberes e práticas orientados para a punição, evidenciando, com isso, a 

necessidade de se dar uma “resposta à sociedade” por atos infracionais que sejam praticados 

pelos adolescentes. 

O conceito de ato infracional trazido pelo ECA é que este é a conduta descrita como 

crime ou contravenção penal. Assim, se tanto o ato infracional como o crime descrevem a 

mesma conduta, a ideia de transgressão social pelo adolescente e pelo adulto é a mesma. A 

consequência para a transgressão social pelo adolescente e pelo adulto também é a mesma: a 

punição. Nos processos analisados reiteradas vezes adolescentes foram mantidos internados 

mesmo sem justificativas legais, contrariando aquilo que se chamou “caráter pedagógico”, 

porque o adolescente havia cumprido a medida outras vezes, sem que houvesse “surtido o efeito 

almejado”. Portanto, o único intuito da internação parece ser o de responsabilizar o adolescente 

pelo ato praticado. 

As práticas e saberes jurídicos colidem com o espírito da doutrina da proteção integral, 

pelo qual o adolescente deveria ser protegido com absoluta prioridade. Fazendo um paralelo 

entre as medidas socioeducativas e as penas aplicadas no âmbito penal, foi possível identificar 

medidas semelhantes, senão idênticas. Comparando, em especial, a prisão com a internação, foi 

possível enxergar diferenças, embora as duas sejam semelhantes. A prisão é definida na lei com 

um prazo mínimo e outro máximo e, quando o juiz condena o adulto, este sabe exatamente 

quanto tempo ficará preso. A internação não tem prazos mínimos e na sentença o juiz não define 

quanto tempo o adolescente ficará internado. O prazo máximo é de três anos, devendo o 

adolescente ser reavaliado a cada seis meses. Mesmo considerando essas diferenças de regime 

de aplicação e tempo, internação e prisão parecem ter os mesmos objetivos. 

As semelhanças entre penas e medidas socioeducativas ocorrem porque a diferença 

entre os institutos deveria estar nos motivos que levam a aplicar ao adulto uma pena e ao 

adolescente uma medida socioeducativa. Deontologicamente o “sistema socioeducativo”, como 

balizado pela Constituição Federal, não deveria guardar resquícios de punição. O legislador 

optou pelo substantivo “internação” em oposição ao substantivo “prisão”. Internação leva a 

ideia de hospitalização, o recolhimento para o tratamento do doente, daquele que precisa ser 
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curado. Disso, foi possível extrair a resposta para a seguinte pergunta: é o adolescente em 

conflito com a lei um doente social? 

Como observei nos dados, o adolescente em conflito com a lei, na visão dos agentes 

públicos, é tido como o inimigo de todos, que “sai do pacto”, desqualificando-se como cidadão. 

Ele é o “monstro”, o “louco”, o “doente” e logo o “anormal”, em analogia aos estudos de 

Foucault. Assim, é possível perceber o “fragmento selvagem de natureza” que marca o 

adolescente em conflito com a lei, nas palavras do autor. 

Uma vez que as práticas são de punição e não de socioeducação, o “sistema 

socioeducativo” poderia ser melhor denominado como “sistema sociopunitivo”. Há um 

esquecimento da educação. O objetivo principal é punir o adolescente em conflito com a lei. 

Assim, as medidas socioeducativas são como uma espécie do gênero das penas. 

No Brasil, como evidenciei, o adolescente vem sempre sendo definido 

legislativamente e a partir do critério (in)imputabilidade. Com esse critério, em virtude das 

constantes alterações legislativas, os agentes jurídicos percebem o adolescente pelas 

delimitações consideradas objetivas estabelecidas pelos limites etários. Trata-se de um critério 

cronológico, ou seja, para o direito é adolescente aquele que não pode ser alcançado pelo direito 

penal comum, por causa da idade. 

Contudo, o “sistema socioeducativo” guarda mais semelhanças com o direito penal do 

que diferenças. Na realidade, é possível ver os dois “sistemas jurídicos” em sintonia e afirmar 

que é contraditório o movimento dos agentes jurídicos, na medida em que existe um discurso 

declarado de proteção, mas por trás dele existem interesses não revelados que visam o 

adestramento dos corpos a fim de torná-los dóceis, através de vigilância hierárquica e de 

sanções normalizadoras. 

Os dados evidenciaram, em relação às práticas e saberes das instituições que compõem 

o “sistema socioeducativo” em Foz do Iguaçu, que esse “sistema” é, ainda, retributivo, ou seja, 

a ideia de que o Estado, concretizado pelos atos de seus operadores, retribui ao adolescente o 

“mal” que este causou a “sociedade”. Observou-se, no discurso oficial, uma preocupação mais 

com a necessidade de que o adolescente “pague” pelo ato infracional que cometeu, a fim de que 

as instituições judiciárias deem uma “resposta à sociedade”, do que promover a proteção 

integral que lhe é prometida. 

 A proteção tende a ser para defender a “sociedade” do adolescente e não a proteção 

dele mesmo, ou seja, embora o “sistema socioeducativo” devesse promover e cuidar do 

adolescente, indica-se uma preocupação com o restante da “sociedade”, mas não com o 

adolescente. A conclusão é que se esse é o “sistema” que deveria colocar o adolescente “a salvo 
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de toda forma de negligência”, não o vê com absoluta prioridade quando comete um ato 

infracional. 

 Finalmente, é importante ressaltar que as tentativas de fixação legal de marcos 

definidos de transição são arbitrárias, o que faz com que as leis não obtenham êxitos na real 

diferenciação das etapas da vida humana. Isso gera várias ambiguidades. Os processos são 

construídos visando a celeridade em virtude da idade. Para isso, passam-se por cima de direitos 

fundamentais dos adolescentes e procedimentos descritos na lei, criam-se estratégias para 

acelerar os processos. E, como ficou evidenciado na análise dos processos, assim que os 

adolescentes completam 18 anos de idade as medidas socioeducativas são extintas, sob o 

argumento de que “o adolescente cumpriu a medida de forma satisfatória”, ficando os 

adolescentes desamparados, sem qualquer acompanhamento. 

 Assim, além do papel ambíguo da proteção, o que ocorre também é que os atos dos 

agentes, nas varas da infância e da juventude, expressos pelos saberes técnicos e pelo 

funcionamento dos centros de socioeducação como instituições totais, acabam por construir a 

identidade do adolescente “infrator” como tal. Existe uma preocupação em reconstituir o 

passado do adolescente em conflito com a lei, mas sobre a ótica da governamentalidade, como 

uma forma de controle dos adolescentes que pertencem a população pobre, pois eles estão fora 

do controle regular do Estado. Percebi que o poder disciplinar está presente no controle dos 

corpos e dos atos cotidianos dos adolescentes nos centros socioeducativos. Daí a importância 

em se individualizar cada adolescente. A reconstrução histórica da vida de cada adolescente, 

pela equipe multidisciplinar do CENSE, deu-se primeiramente de forma individualizada, como 

se a vida do adolescente fosse resultado apenas das decisões que tomou. 

Demonstrando a forma de atuação dos centros, percebi que a reconstrução histórica do 

adolescente foi feita de forma a imputar a ele todas as responsabilidades pelas falhas do “sistema 

socioeducativo”, pois se alega que, embora o adolescente tenha sido bem encaminhado pela 

equipe, “impera a vontade e as escolhas do adolescente”. Afirma-se que apesar de toda a sua 

história, o adolescente “teve oportunidade” e não quis ser ressocializado. Ou seja, embora se 

reconheça que a internação não cumpriu sua função, concluiu-se que o culpado pela falha é o 

adolescente. 

Além dessa culpabilidade o adolescente é tido pelo legislador como um doente social, 

que embora seja “inimputável” deve ser enclausurado e tratado, pois é considerado “culpado 

perigoso, pois manifestamente doente”. 

O modo como se descrevem as procuras dos adolescentes, como “expedições de 

mandado de busca e apreensão”, como se fossem animais sendo caçados, percebe-se que o 
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tratamento dispensado ao adolescente em conflito com a lei é semelhante ao dado aos loucos 

no século XIX, pelo Poder Judiciário, na França.  

Do ponto de vista dos centros socioeducativos, eles podem ser compreendidos como 

aquelas instituições destinadas a proteger a comunidade dos infratores intencionais da lei e 

assim garantir o bem-estar social, posto que “enclausurados” os adolescentes deixam de ser um 

problema. Aí, passam por um processo de “mortificação do eu”.  

Existe uma barreira entre o internado e o mundo externo, sendo que os adolescentes 

nessa situação passam a ter poucos contatos com o que ocorre no exterior da instituição. Outro 

processo visto no CENSE foi aquilo que Goffman denominou como “exposição 

contaminadora” que ocorre ao impor ao adolescente um convívio social. Também como “a 

violação da reserva de informação quanto ao “eu” e na medida em que o internado perde objetos 

que estão relacionados aos sentimentos do eu, como “seu corpo, suas ações imediatas, seus 

pensamentos e alguns de seus bens”. Entendo que o adolescente que entra no centro de 

socioeducação passa por uma transformação em que ele começa a se despir da concepção que 

tem de si mesmo. Tal adequação e padronização de comportamentos executada nos centros de 

socioeducação levam a “mortificação do eu”, fazendo com que os adolescentes sejam 

preparados para a vida institucional e não para o convívio cotidiano. 

 Ressalto assim as práticas e saberes jurídicos, confrontandos-os com o que foi 

estabelecido pela CRFB, pelo ECA e pelo SINASE de forma a compreender que embora 

tenham havido avanços nos direitos na doutrina da proteção integral ao adolescente, existem 

demandas não atendidas, como a exigência de que as medidas socioeducativas não guardem 

qualquer caráter retributivo que estigmatiza e excluí o adolescente em conflito com a lei, a 

exemplo do que ocorre no âmbito penal comum. 

 As ambiguidades visíveis em todas as práticas do judiciário são também as 

ambiguidades da representação da adolescência na nossa cultura. A adolescência, mesmo 

definida pelo tempo de vida cronológica, é vista como uma etapa provisória da vida de uma 

pessoa, de forma que a brevidade, a excepcionalidade e a condição peculiar do adolescente 

convertem as práticas e os saberes implicados do tema do adolescente em conflito com a lei 

também em provisórias, o que evidenciei por meio da celeridade dos processos. 

 Apesar da discussão sobre a maioridade penal, o critério da idade cronológica (12 a 18 

anos) que define as interações de adolescentes em conflito com a lei reproduz as ambiguidades 

próprias a eles no sistema judiciário. Elas estão, primeiro, nessa exigência do procedimento 

célere, fundado tanto na dignidade quanto na curta etapa de vida do adolescente, o que pode 

resultar em negligência da proteção. 
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Segundo, na própria definição do ato infracional como análogo ao crime. Daí o caráter 

das “condenações” a medidas socioeducativas (advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade 

e internação). Observa-se que a internação é vista como devendo ser evitada a qualquer custo e 

que, no caso dos adolescentes de 18 a 21 anos, a medida é excepcional e justificada pela 

autoridade competente, cabendo ressaltar que o momento em que o ser humano faz a passagem 

da adolescência para a fase adulta de sua vida é incerta, podendo esse período de transição ser 

entendido como moratória que, de acordo com o defendido por Calligaris, tem origem na falta 

ritos de passagem bem definidos em nossa sociedade. 

 Terceiro, na contradição entre “proteção” e “punição”, evidenciado nas ambiguidades 

reproduzidas pelos agentes públicos em que, por um lado, vêem os adolescentes como 

“sujeitos” de direito e de proteção pautados na dignidade e, por outro, acreditam que devem ser 

punidos. Isso pode ser observado também, pela convivência nos relatórios, às vezes, das 

afirmações de que os adolescentes agiram com consciência e vontade livre, com discernimento, 

que seriam valores de uma pessoa adulta, em oposição às informações de que eles são passíveis 

de sucumbir às pressões do meio e à cultura do ilícito. 

 A quarta ambiguidade apontada está na inimputabilidade do adolescente, afirmada ao 

adolescente na Constituição Federal, em contraposição a atribuição de culpabilidade e 

responsabilidade pelos agentes públicos. 

 A quinta, no fato de que os adolescentes internados não podem trabalhar, o que é 

inerente ao formato da instituição total “Centro de Socioeducação”, mas a socialização na 

internação é feita de atividades socioecucativas para o trabalho, de modo que ressocializar é 

suspensão do cotidiano por meio de processos de despojamento de si que orienta a conduta para 

o futuro de trabalho. 

 Como se observa, o modo como se define o adolescente juridicamente, de forma 

inquestionável, suscita todo tipo de ambiguidades e, por isso, o tempo cronológico (psicológico, 

social, biológico e biográfico) do adolescente é contraído pelo judiciário. O tempo da vida 

individual é visto como uma linha reta, uma estrada que se estende à frente, e o tempo da 

internação, sobretudo, é visto como um tempo perdido. 
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APÊNDICE A – Circunstâncias do ato infracional (onde, quando e qual) 

 

 

 Onde o ato infracional 

foi praticado? 

Quando o ato infracional foi 

praticado? Que horas do dia o 

ato infracional foi praticado? 

Qual foi o ato infracional 

praticado? 

P
ro

ce
ss

o
 1

 Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Vila 

Brasília 

11/07/2013 (quinta-feira), 01:00 Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 

11.343/06) e receptação (art. 180 do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

2
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, em bairro não 

identificado no processo 

28/08/2013 (quarta-feira), 16:30 Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, 

concorrente com o art. 29, ambos do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 3

 Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Jardim 

das Flores 

28/05/2013 (terça-feira), 10:00 Homicídio (art. 121 do Código 

Penal) e tráfico de drogas (art. 33 da 

Lei 11.343/06) 

P
ro

ce
ss

o
 4

 Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Jardim 

Canadá 

25/12/2012 (terça-feira), 4:40 Homicídio qualificado por motivo 

fútil (art. 121, §2º inc. II do Código 

Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

5
 

Na cidade de Medianeira, 

no bairro Ana Cláudia 

Em data não exatamente 

esclarecida nos autos, mas 

sabendo-se que durante o ano de 

2012 até o dia 28/02/2013, 

também não sendo informado o 

horário 

Associação para o tráfico (art. 35 da 

Lei 11.343/06) 

P
ro

ce
ss

o
 6

 Na cidade de Foz do 

Iguaçu, bairro Três 

Fronteiras, próximo a 

cadeia pública de Foz do 

Iguaçu 

12/01/2013 (sábado), horário não 

precisado no processo 

Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 

11.343/06) 

P
ro

ce
ss

o
 

7
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no Jardim 

Copacabana 

30/08/2013 (sexta-feira), 10:30 Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, 

concorrente com o art. 29, ambos do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

8
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Santa 

Mônica 

10/07/2013 (quarta-feira) por 

volta das 20:00 

Roubo majorado pelo concurso de 

agentes, na forma tentada (art. 157, 

§2º inc. II, concorrente com o art. 14, 

inc. II, ambos do Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 9

 Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Vila A 

04/07/2013 (quinta-feira), por 

volta das 16:30 

Roubo Majorado pelo concurso de 

agentes (art. 157, §2º, inciso II do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
0
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Jardim 

Europa 

24/08/2012 (sexta-feira), por volta 

das 14:30 

Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal) 
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P
ro

ce
ss

o
 

1
1
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Jardim 

Elisa 

21/08/2013 (quarta-feira), por 

volta das 12:09 

Roubo Majorado pelo concurso de 

agentes (art. 157, §2º, inciso II do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
2
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Jardim 

Panorama 

31/03/2013 (domingo), por volta 

das 21:00 

Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I 

do Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
3
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Vila A 

15/09/2013 (domingo), por volta 

das 23:00 

Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
4
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, na Vila Portes 

24/05/2012 (quinta-feira), por 

volta das 16:00 

Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
5
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Vila 

Yolanda 

26/06/2013 (quarta-feira), por 

volta das 21:30 

Roubo Majorado pelo concurso de 

agentes (art. 157, §2º, inciso II do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
6
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Jardim 

Maracanã 

12/12/2012 (quarta-feira), por 

volta de 01:00 

Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
7
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Jardim 

Maracanã 

12/12/2012 (quarta-feira), por 

volta de 01:00 

Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
8
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Três 

Lagoas 

31/07/2013 (quarta-feira), por 

volta das 00:20 

Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes, 

em concurso formal (art. 157, §2º, 

incisos I e II na forma do artigo 70, 

ambos do Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

1
9
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Vila 

Yolanda 

26/06/2013 (quarta-feira), por 

volta das 21:30 

Roubo Majorado pelo concurso de 

agentes (art. 157, §2º, inciso II do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

2
0
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Centro 

29/04/2013 (segunda-feira), por 

volta das 18:20 

Roubo Majorado pelo concurso de 

agentes (art. 157, §2º, inciso II do 

Código Penal) 

P
ro

ce
ss

o
 

2
1
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, na região da 

Favela da Marinha 

11/03/2013 (segunda-feira), por 

volta das 11:28 

Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 

11.343/06) 

P
ro

ce
ss

o
 

2
2
 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no Jardim 

Copacabana 

30/08/2013 (sexta-feira), 10:30 Roubo Majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes 

(art. 157, §2º, incisos I e II, 

concorrente com o art. 29, ambos do 

Código Penal) 
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P
ro

ce
ss

o
 

2
3
 

 

Na cidade de Foz do 

Iguaçu, no bairro Vila 

Adriana 

12/04/2013 (sexta-feira), por volta 

das 19:30 

Roubo majorado pelo concurso de 

agentes (art. 157, §2º inc. II do 

Código Penal) 
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APÊNDICE B – Antecedentes infracionais 

 

 

 Antecedentes infracionais 

P
ro

ce
ss

o
 

1
 

- Foi acusado pela prática do ato infracional de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no mês 

de abril de 2012, sem haver notícia se foi ou não condenado; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de disparo de arma de fogo, em outubro de 2012, tendo 

recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida e as medidas protetivas de orientação, apoio e 

acompanhamento temporários e matrícula em estabelecimento oficial de ensino; 

- Foi acusado de dirigir veículo automotor sem habilitação, no mês de maio de 2013, tendo recebido 

remissão pelo Ministério Público, cumulado com a aplicação de medida socioeducativa de prestação 

de serviço à comunidade; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no mês de 

maio de 2013, tendo recebido remissão pelo Ministério Público, cumulado com a aplicação de medida 

socioeducativa de liberdade assistida. 

P
ro

ce
ss

o
 

2
 

- Foi acusado pela prática do ato infracional de porte de arma de fogo, em fevereiro de 2010, tendo 

recebido remissão pelo Ministério Público, cumulado com a aplicação de medida socioedcuativa de 

liberdade assistida; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e 

concurso de agentes e disparo de arma de fogo, em agosto de 2010, tendo recebido a medida 

socioeducativa de internação; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, em janeiro 

de 2011, tendo recebido a medida socioeducativa de internação; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, em agosto 

de 2012, tendo recebido a medida socioeducativa de internação. 

P
ro

ce
ss

o
 3

 - Sem antecedentes na Comarca de Foz do Iguaçu, não tendo havido buscas em outras localidades. 

P
ro

ce
ss

o
 

4
 

- Foi acusado pela prática de ato infracional de furto, em julho de 2009, tendo recebido remissão pelo 

Ministério Público, com a aplicação da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade; 

- Foi acusado da prática de ato infracional de roubo, tendo sido detido em janeiro de 2013, não se tendo 

notícia se foi condenado. Consta de um dos processos de apuração que envolvem o adolescente ofício 

relatando que outras pessoas teriam assumido a prática deste ato e que, talvez, o reconhecimento do 

adolescente estivesse equivocado; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de furto qualificado mediante concurso de agentes, na forma 

tentada, em dezembro de 2012, tendo recebido remissão como forma de exclusão do processo, 

fundamentado na desnecessidade da apuração em razão da aplicação da medida socioeducativa de 

internação pela prática de ato infracional posterior e mais gravoso. 

- Na comarca de Cascavel/PR, foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico e associação 

para o tráfico, em junho de 2011, tendo recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida. 

- Há um registro de que o adolescente permaneceu internado  pelo Juízo de São Miguel do Iguaçu/PR, 

não havendo informações mais precisas no processo. 

P
ro

ce
ss

o
 5

 - Não consta do processo certidão de antecedentes. Porém, segundo descrito pela equipe do CENSE de 

Foz do Iguaçu, o adolescente relata ter antecedente infracional desfavorável pela mesma tipificação 

infracional, sendo decretado cumprimento de liberdade assistida. 

P
ro

ce
ss

o
 6

 - Foi acusado pela prática de ato infracional de lesão corporal, em novembro de 2011, tendo recebido 

remissão pelo Ministério Público, sem a aplicação de qualquer medida; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico ilícito de drogas, em setembro de 2012, tendo 

recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida. 
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P
ro

ce
ss

o
 

7
 

- Foi acusado pela prática de ato infracional de Lesão Corporal, em novembro de 2011, tendo recebido 

remissão pelo Ministério Público, sem a aplicação de qualquer medida; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico ilícito de drogas, em setembro de 2012, tendo 

recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida; 

- Foi condenado pela prática de ato infracional de tráfico ilícito de drogas, em janeiro de 2013, tendo 

recebido a medida socioeducativa de internação, tendo recorrido da decisão de primeiro grau e não 

havendo notícia se obteve êxito. Essa condenação deu ensejo a processo de execução, ao qual aqui 

referimos como Processo 6. 

P
ro

ce
ss

o
 8

 - Não consta do processo certidão de antecedentes infracionais. Porém, o CENSE de Foz do Iguaçu 

informa no relatório avaliativo de seis meses que o adolescente não tem histórico de passagens por 

aquele local. 

P
ro

ce
ss

o
 

9
 

- A certidão constante no processo informa que o adolescente não possui antecedentes infracionais. 

Porém, o adolescente relatou em sua oitiva informal que teve passagem pela polícia por tráfico de 

drogas. Com efeito, fora mencionado nas alegações finais do Ministério Público e na sentença que o 

adolescente respondeu procedimento por tráfico de drogas, havendo sentença que aplicou a ele a 

medida socioeducativa de liberdade assistida. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
0
 

- Foi acusado da prática do ato infracional de roubo qualificado, tendo sido representado pelo 

Ministério Público em 23/10/2009 e recebido remissão cumulada com a medida de liberdade assistida; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de roubo, tendo sido representado pelo Ministério Público 

em 04/02/2009 e recebido remissão cumulada com a medida de advertência; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de roubo seguindo de morte (latrocínio), na forma tentada, 

tendo sido representado pelo Ministério Público em 28/01/2008 e recebido remissão sem a aplicação 

de qualquer medida; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico de drogas, tendo sido representado pelo 

Ministério Público em 02/08/2010 e recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
1
 

- Foi acusado da prática do ato infracional receptação, em agosto de 2013, não se tendo notícia no 

processo da conclusão; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, combinado 

com o art. 71, paragrafo único, do Código Penal (crime continuado), em julho de 2013, tendo recebido 

a medida socioeducativa de internação; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de receptação, em abril de 2013, recebendo remissão pelo 

Ministério Público, sem a aplicação de qualquer medida. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
2
 

- Foi acusado da prática de ato infracional não identificado na certidão de antecedentes, mas referente 

ao sistema nacional de armas, em outubro de 2010, tendo recebido remissão sem a aplicação de 

qualquer medida; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de furto, em maio de 2012, tendo recebido remissão como 

forma de suspensão do processo cumulada com a medida de liberdade assistida, não se tendo notícia 

se cumpriu a mesma. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
3
 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e 

concurso de agentes, tendo sido apreendido em 09/04/2012, recebendo a medida socioeducativa de 

liberdade assistida cumulada com a medida protetiva de orientação, apoio e acompanhamento 

temporário e inclusão no programa adolescente aprendiz; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de desacato e ameaça, sendo detido no dia 09/03/2012, sendo 

concedido remissão pelo Ministério Público sem a aplicação de qualquer medida. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
4
 

- Foi acusado da prática do ato infracional de receptação, em maio de 2013, tendo recebido remissão 

pelo Ministério Público sem a aplicação de qualquer medida; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de homicídio tentato, em março de 2013, tendo recebido 

a medida socioeducativa de internação.  
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P
ro

ce
ss

o
 

1
5
 

- Foi acusado da prática do ato infracional de porte de drogas para consumo pessoal, em maio de 2013, 

tendo recebido remissão pelo Ministério Público; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, em abril 

de 2013, tendo recebido a medida socioeducativa de internação; 

- Foi condenado pela prática de ato infracional relacionado a tráfico de drogas, em maio de 2012, tendo 

recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de posse de drogas para consumo pessoal, em agosto de 

2012, tendo recebido remissão pelo Ministério Público; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de roubo, em julho de 2012, tendo recebido remissão como 

forma de exclusão do processo, por estar cumprindo medida de internação em outro processo; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de tentativa homicídio qualificado, em agosto de 2012, 

tendo recebido a medida socioeducativa de internação; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e 

concurso de agentes, em agosto de 2012, tendo recebido a medida socioeducativa de internação 

cumulada com as medidas protetivas de inclusão de programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família, à criança e ao adolescente e inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação 

e tratamento de toxicômanos; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de posse de drogas para consumo pessoal, em agosto de 

2014, tendo recebido remissão pelo Ministério Público cumulado com a medida de prestação de serviço 

à comunidade. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
6
 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico de drogas, em outubro de 2012, na cidade e 

comarca de Medianeira/PR, tendo recebido as medidas socioeducativas de prestação de serviços à 

comunidade e liberdade assistida; 

- Consta Boletim de Ocorrência Circunstanciado, em dezembro de 2012, por conduta de trânsito, tendo 

sido extinto o processo por ausência das condições da ação; 

- Sabe-se, através de outro processo, que, posteriormente a prática do ato infracional relacionado a este 

processo, o adolescente foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo emprego 

de arma de fogo e concurso de agentes, na forma tentada, em setembro de 2013, tendo recebido a 

medida socioeducativa de internação. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
7
 

- Sem antecedentes na Comarca de Foz do Iguaçu, não tendo havido buscas em outras localidades. 

- Sabe-se, através de outro processo que, posteriormente a prática do ato infracional relacionado a este 

processo, o adolescente foi acusado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes, na forma tentada, em setembro de 2013, tendo sido absolvido com 

base no princípio do “in dubio pro reo”. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
8
 

- Foi acusado da prática do ato infracional de furto, detido em julho de 2013, não se tendo notícia se 

foi condenado; 

- Foi acusado da prática de ato infracional relacionado ao tráfico ilícito e ao uso indevido de drogas, 

detido em junho de 2013, tendo recebido remissão pelo Ministério Público; 

- Foi condenado pela prática dos atos infracionais de furto qualificado pelo concurso de agentes e 

calúnia em concurso material, em março de 2012, tendo recebido a medida socioeducativa de 

internação; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de dano ao patrimônio público, detido em janeiro de 2011, 

tendo recebido remissão sem a aplicação de qualquer medida; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de porte ilegal de arma de fogo, detido em novembro de 

2010, tendo sido decretado a internação provisória do adolescente em 24/11/2010, sendo determinado 

o desinternamento em 03/01/2011 face ao término do prazo da internação provisória, e posteriormente 

foi absolvido por não constituir o fato narrado pelo Ministério Público ato infracional; 

- Foi acusado da prática do ato infracional de furto, detido em janeiro de 2012, tendo recebido remissão 

sem a aplicação de qualquer medida. 

P
ro

ce
ss

o
 

1
9
 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, em abril 

de 2013, tendo recebido a medida socioeducativa de internação; 

- Foi acusado da prática de ato infracional de posse de drogas para consumo pessoal, em março de 

2013, tendo recebido remissão pelo Ministério Público. 

P
ro

ce
ss

o
 

2
0
 

- Sem antecedentes na Comarca de Foz do Iguaçu, não tendo havido buscas em outras localidades. 
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P
ro

ce
ss

o
 

2
1
 

- Foi condenado pela prática do ato infracional relacionado ao tráfico ilícito e uso indevido de drogas, 

em março de 2012, tendo recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com a 

medida protetiva de inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente. Quando da sentença, o magistrado foi mais específico, relatando que o adolescente 

cumpria medida pelo ato infracional de tráfico; 

- Ressalta-se que o adolescente é da cidade de Guarapuava/PR e as buscas por antecedentes foram feitas 

somente na comarca de Foz do Iguaçu. Segundo informações do CENSE de Foz do Iguaçu, no relatório 

avaliativo, o adolescente teria informado que responde por atos infracionais da mesma natureza na 

comarca de Guarapuava. 

P
ro

ce
ss

o
 

2
2
 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo, em maio de 2012, tendo recebido a medida 

socioeducativa de liberdade assistida; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico ilícito de droga, com pena aumentada por ser 

praticado nas imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, em junho de 2012, 

tendo recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com as medidas protetivas de 

matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental e inclusão em 

programa ocifical ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de toxicômanos; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de tráfico ilícito de droga, com pena aumentada por ser 

praticado nas imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, em novembro de 

2012, tendo recebido a medida socioeducativa de internação. 

P
ro

ce
ss

o
 

2
3
 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de porte de arma de fogo sem autorização, em dezembro 

de 2011, tendo recebido a medida socioeducativa de liberdade assistida; 

- Figurou em processo de investigação policial por atentado violento ao pudor, em dezembro de 2008, 

em que foi determinado o arquivamento dos autos face a inexistência de infração a se punir, conforme 

manifestação do Ministério Público; 

- Foi condenado pela prática do ato infracional de roubo, em novembro de 2011, tendo recebido a 

medida socioeducativa de internação; 

- Foi condenado pela prática de ato infracional não identificado na certidão de antecedentes, mas 

referente ao sistema nacional de armas, em abril de 2012, tendo recebido a medida socioeducativa de 

internação. 
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APÊNDICE C – Circunstâncias do ato infracional (visão do adolescente) 

 

 
 Circunstância da prática do ato infracional e o relato do adolescente 

P
ro

ce
ss

o
 

1
 

O adolescente é da cidade de São José dos Pinhais/PR. Relata que recebeu uma proposta na cidade de 

Curitiba/PR para vir a cidade de Foz do Iguaçu/PR para levar drogas para a cidade de São José dos 

Pinhais e que pelo serviço receberia a quantia de R$ 2.000,00. Foi apreendido em Foz do Iguaçu 

dirigindo veículo que constava como roubado na cidade de Curitiba/PR, carregado com 

aproximadamente 213 KG de maconha. Confessou a prática do tráfico, porém negou que tivesse 

conhecimento que o veículo fosse roubado. Foi condenado pela prática de tráfico e de receptação, sendo 

absolvido da prática do ato infracional de associação para o tráfico. 

P
ro

ce
ss

o
 

2
 

O adolescente confessou a prática do ato infracional pelo qual foi condenado. Afirmou que no dia em 

que cometeu o roubo havia saído para procurar emprego, mas não tinha encontrado. O caso em questão 

se trata de um roubo de veículo, que acabou sendo usado posteriormente para a prática de outro ato 

infracional de roubo, quando o adolescente acabou sendo apreendido. Esse segundo ato infracional 

também foi um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em um 

mercado, sendo que o adolescente foi acusado de tê-lo praticado conjuntamente com os adolescentes 

que aqui estão localizados nos processos 7 e 22. Apesar da acusação, o adolescente em questão negou 

a prática do segundo roubo, informando que apenas teria emprestado o carro para os outros dois 

adolescentes, tese esta que foi acolhida pelo judiciário que acabou por absolver o presente adolescente 

do segundo ato infracional. 
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O adolescente confessou a prática dos dois atos infracionais pelos quais foi condenado. Sobre o 

homicídio alegou, em síntese, que a muito tempo sofria humilhações e era ameaçado pela vítima, 

chegando a ser agredido, sendo que no dia do fato foi novamente ofendido verbalmente por esta e que 

por isto tinha uma arma e praticou o ato. Sobre o tráfico, disse que estava vendendo droga porque estava 

desempregado e que queria ir embora novamente para São Paulo/SP. Insta ressaltar que a prática dos 

atos infracionais se deram a menos de três meses de o adolescente completar a maioridade penal. 
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Confessou a prática do ato infracional, aduzindo que o fez para defender seu amigo que estava em luta 

corporal com a vítima. 
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Devido o processo ser o oriundo de outra comarca, com algumas práticas distintas, as informações que 

constam do processo são mais limitadas. Na oitiva informal, realizada pelo Ministério Público o 

adolescente relata que sabia que no local onde estava com outros adolescente tinha drogas. 

Testemunhas no processo indicam que o adolescente comercializava drogas no local onde foi 

apreendido. Junto do adolescente em tela foram denunciados e condenados mais quatro adolescentes. 

No relatório avaliativo de seis meses a psicóloga relata o envolvimento de familiares do adolescente 

com o tráfico. Dando voz ao adolescente, a psicóloga diz que embora o adolescente tenha um histórico 

pequeno de passagens pela Judiciário, seu envolvimento com drogas e o tráfico não é recente. Ainda, 

a psicóloga refere que o adolescente utilizava drogas há um ano. Pelo que se infere do processo, quando 

apreendido, o adolescente estava a menos de dois meses de atingir a maioridade. 
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Embora conste do processo que o adolescente recorreu da decisão de primeiro grau, não se tendo notícia 

se obteve êxito, a circunstância indica que esse recurso provavelmente visava apenas o abrandamento 

da medida socioeducativa aplicada. Isso porque o adolescente confessou a prática do ato infracional, 

sendo que o ato infracional consistia em levar droga até as imediações da cadeia pública e entregar a 

outro adolescente que iria arremessá-la para o interior do local. Não consta do processo quanto o 

adolescente do Processo 6 receberia, porém o adolescente que iria arremessar a droga informou que 

receberia um pagamento de R$ 500,00 pelo serviço. 
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Ressalta-se a íntima ligação entre esse processo e os processos 2, 6 e 22. O adolescente do Processo 2 

foi quem forneceu o carro para o presente adolescente e seu colega andarem, carro esse que foi 

instrumento da prática do ato infracional e que havia sido roubado pelo adolescente do Processo 2. O 

adolescente confessou a prática do ato infracional, disse que resolveu cometer o assalto porque 

precisava de dinheiro, pois tinha dívidas de drogas. Do processo, tem-se a informação que o presente 

adolescente e o adolescente do Processo 22 negaram veementemente que o adolescente do Processo 2 

tivesse participado ou soubesse que esse assalto ocorreria, o que acabou sendo fundamental para a 

absolvição do adolescente do Processo 2, neste caso. 
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O adolescente confessou a prática do ato, aduzindo que foi ele quem teve a ideia de praticar o roubo, 

não sabendo dizer os motivos. 
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O adolescente confessou a prática do ato, relatando que foi ele quem deu voz de assalto e que trocariam 

o produto do roubo, um celular, por uma bicicleta. Ressalta-se, da circunstância do ato infracional, que 

o roubo se deu em plena luz do dia, as 16:30, em uma avenida movimentada da cidade, Avenida Silvio 

Américo Sasdelli, sendo que os adolescente utilizaram um simulacro para praticar o assalto. 
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O adolescente confessou a prática do ato infracional. Justificou a prática do ato alegando que sua mãe 

não tinha dinheiro para prover suas necessidades, tais como comprar roupas, além de não conseguir 

emprego. 
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O adolescente confessou a prática do ato infracional na delegacia, aduzindo que só cometeu o roubo 

pois estava devendo dinheiro de outro roubo que cometeu no mês de julho (de 2013). Porém, negou 

quando foi ouvido pelo Ministério Público na oitiva informal, relatando que não viu quando seu colega 

praticou o assalto, mas somente lhe deu uma carona de bicicleta. Também negou a prática do ato 

infracional quando foi ouvido pelo juiz, mantendo a versão apresentada para o Ministério Público. 

Disse, ainda, que confessou na delegacia, pois não queria deixar seu amigo sozinho, alegando que em 

nenhum momento ameaçou ninguém. Seu colega confirmou a tese apresentada em juízo, dizendo que 

praticou o ato infracional sozinho e que o adolescente do Processo 11 somente lhe deu uma carona de 

bicicleta após o assalto. Prevaleceu para a decisão do juiz a palavra das duas vítimas, que embora não 

tenham reconhecido o adolescente em juízo, afirmaram que foram assaltadas por dois adolescentes, 

sendo que um deles estava de bicicleta. 
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Em audiência o adolescente relatou que faz uso de cocaína e que já passou quase três meses em uma 

comunidade terapêutica, tendo fugido de lá e voltado a usar drogas após um mês. Quanto a prática do 

ato infracional afirmou que não estava armado e que não roubou nenhum celular, sendo que em nenhum 

momento ameaçou a vítima, relatou que entrou na casa, encontrou a vítima e subtraiu os objetos, 

somente disse “perdeu”, afirmando que estava com a mão embaixo da blusa para simular que estava 

armado, mas não sabe explicar o porquê. É importante notar que a ausência de violência ou grave 

ameaça poderia levar o ato infracional a ser desclassificado de roubo para furto, o que, em tese, geraria 

uma medida socioeducativa mais branda. Essa tese não foi acolhida pelo judiciário, que deu crédito a 

palavra da vítima e acabou por condenar o adolescente pelo roubo majorado pelo emprego de arma de 

fogo, mesmo que a arma não tenha sido encontrada. 
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Confessou a prática do ato infracional. O presente adolescente, junto outro, assaltaram estabelecimento 

comercial. O adolescente em tela aguardou em uma  moto para dar fuga do local, enquanto o outro 

adolescente, armado, deu voz de assalto e pegou o dinheiro. Chama a atenção que quando o adolescente 

saiu do estabelecimento comercial, deparou-se com policial militar a paisana que ordenou que este 

largasse a arma. O adolescente reagiu e acabou sendo alvejado por três tiros, tendo sobrevivido. O 

adolescente em tela empreendeu fuga quando ouviu os tiros, sendo apreendido pouco depois. Narra 

que quando viu o ocorrido foi logo avisar a família do adolescente baleado. Os dois adolescentes dizem 

que foram influenciados a praticar o assalto por uma terceira pessoa, maior de idade, que teria fornecido 

a moto e a arma para o assalto. 
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O adolescente confessou a prática do ato infracional, aduzindo que com o dinheiro que conseguiu com 

o roubo foi embora para a cidade de Guaraniaçu/PR, pois estava sendo ameaçado em Foz do Iguaçu. 

Sobre os disparos que realizou enquanto fugia do local dos fatos, disse que somente o fez para assustar 

a vítima. Ressalta-se que o adolescente foi condenado, posteriormente, por uma tentativa de homicídio 

na cidade de Foz do Iguaçu. Consta da defesa do adolescente que este se apresentou a delegacia por 

livre e espontânea vontade para confessar a prática do ato. Segundo a defesa, tal se deu devido ao fato 

de que o adolescente teria se arrependido da prática do ato infracional. 
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Ressalta-se uma íntima ligação entre esse processo e o Processo 19. O ato infracional de que deu ensejo 

aos processos de execução 15 e 19, de dois adolescentes diferentes, foi o mesmo. Em abril de 2013 os 

dois adolescente se viram envolvidos juntos em um outro ato de roubo majorado pelo concurso de 

agentes. O adolescente em tela confessou a prática do ato infracional, sendo que foi ele quem deu voz 

de assalto, simulando estar armado por baixo de sua blusa. O adolescente tem muitas passagens pela 

vara da infância e da juventude de Foz do Iguaçu. 



139 

P
ro

ce
ss

o
 

1
6
 

Ressalta-se uma íntima ligação entre esse processo e o Processo 17. O ato infracional de que deu ensejo 

aos processos de execução 16 e 17, de dois adolescentes diferentes, foi o mesmo. Posteriormente, os 

dois adolescente se viram envolvidos juntos em um outro ato de roubo majorado pelo emprego de arma 

de fogo e concurso de agentes, na forma tentada, em setembro de 2013. O adolescente em tela confessou 

a prática do ato infracional. Sobre a abordagem ao veículo, que foi posteriormente recuperado, disse 

que “adentraram no mesmo e deram voz de assalto para a vítima, sem mostrar a arma de fogo que 

portavam; que a vítima desceu do veículo e eles se evadiram; que nega que tenha efetuado disparos de 

arma de fogo contra a viatura da polícia”. A defesa do adolescente entrou com recurso contra a decisão 

de primeiro grau, alegando cerceamento de defesa e requerendo a desclassificação do ato infracional 

para furto, pedindo a revisão da medida para a de liberdade assistida. Segundo a defesa, os adolescentes 

não teriam utilizado arma e nem ameaçado a vítima, o que, em tese, poderia levar a desclassificação 

do ato. Não foi esse o entendimento do Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a sentença de 

primeiro grau. 
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Ressalta-se uma íntima ligação entre esse processo e o Processo 16. O ato infracional de que deu ensejo 

aos processos de execução 16 e 17, de dois adolescentes diferentes, foi o mesmo. Posteriormente, os 

dois adolescente se viram envolvidos juntos em um outro ato de roubo majorado pelo emprego de arma 

de fogo e concurso de agentes, na forma tentada, em setembro de 2013, tendo sido o adolescente do 

Processo 16 condenado e o adolescente do Processo 17 absolvido. O adolescente em tela confessou a 

prática do ato infracional. A defesa do adolescente entrou com recurso contra a decisão de primeiro 

grau, alegando cerceamento de defesa e requerendo a desclassificação do ato infracional para furto, 

pedindo a revisão da medida para a de liberdade assistida. Segundo a defesa, os adolescentes não teriam 

utilizado arma e nem ameaçado a vítima, o que, em tese, poderia levar a desclassificação do ato. Não 

foi esse o entendimento do Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau. 
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O adolescente confessou a prática do ato infracional. Disse que teve a ideia de praticar o roubo e que a 

arma era de sua propriedade. Ainda, disse que os policiais os localizaram e começaram a agredi-los no 

intuito de confessarem o local onde teriam deixado os produtos do roubo. 
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Ressalta-se uma íntima ligação entre esse processo e o Processo 15. O ato infracional de que deu ensejo 

aos processos de execução 15 e 19, de dois adolescentes diferentes, foi o mesmo. Em abril de 2013 os 

dois adolescente se viram envolvidos juntos em um outro ato de roubo majorado pelo concurso de 

agentes. O adolescente confessou a prática do ato infracional. 
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O adolescente confessou a prática do ato infracional. 
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O adolescente confessou a prática do ato infracional, aduzindo que contraiu dívidas, motivo pelo qual 

aceitou a proposta de praticar o tráfico. Disse que receberia R$ 1.500,00 pelo transporte até a cidade 

de Guarapuava/PR.  
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O adolescente confessou a prática do ato infracional, disse que resolveu cometer o assalto quando 

estava dando uma volta de carro com seu colega (processos 6 e 7) e que esse disse que precisava de 

dinheiro, pois tinha dívidas de drogas. Convém ressaltar a íntima ligação entre esse processo e os 

processos 2, 6 e 7. O adolescente do Processo 2 foi quem forneceu o carro para o presente adolescente 

e seu colega andarem, carro esse que foi instrumento da prática do ato infracional e que havia sido 

roubado pelo adolescente do Processo 2. 
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O adolescente confessou a prática do ato infracional. Relatou que um amigo lhe chamou para ir a um 

estabelecimento comprar uma coca-cola e pão e que quando chegou ao local o amigo, utilizando um 

simulacro, deu voz de assalto e ordenou que o adolescente pegasse o dinheiro no caixa. Ainda, afirmou 

que não sabia que ia praticar o roubo, mas que na hora ficou assustado quando seu amigo gritou e pegou 

o dinheiro no caixa. Consta da representação que foram roubados, além de R$ 180,70 em dinheiro, sete 

carteiras de cigarro, alguns bombons e pães-de-queijo. 
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APÊNDICE D – Desfecho do processo 

 

 
 Desfecho do processo 
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O adolescente cumpriu aproximadamente nove meses da medida socioeducativa de internação no 

CENSE de Foz do Iguaçu. Após, recebeu progressão para a medida socioeducativa de semiliberdade, 

tendo sido transferido para a cidade de Paranavaí/PR, onde cumpriu cerca de seis meses de 

semiliberdade. O processo foi então extinto, pelo cumprimento satisfatório das medidas aplicadas e o 

adolescente foi liberado mediante alvará de liberação, assinado pela sua irmã. 
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O adolescente cumpriu um ano e doze dias da medida socioeducativa de internação no CENSE de Foz 

do Iguaçu. Após, o processo de medida socioeducativa foi extinto, pelo cumprimento satisfatório da 

medida aplicada e pelo fato do adolescente ter completado dezoito anos de idade. 
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Após pouco mais de um ano de cumprimento da medida socioeducativa de internação o adolescente 

teve a medida extinta, por se considerar que estava perto de completar dezenove anos de idade e que 

havia cumprido satisfatoriamente a medida socioeducativa aplicada. 
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O adolescente cumpriu cerca de um ano e meio da medida socioeducativa de internação. Após, a 

medida foi extinta pelo seu cumprimento satisfatório, já contando o adolescente com quase dezenove 

anos de idade. Destaca-se que dois meses antes da extinção da medida o adolescente teve aplicada 

contra si uma medida disciplinar por portar, dentro do CENSE de Foz do Iguaçu, um objeto conhecido 

como “estoque”, que consiste em uma faca improvisada.  
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O adolescente cumpriu a medida de internação no CENSE de Foz do Iguaçu por não haver local para 

tanto em sua cidade de origem (Medianeira/PR). Após aproximadamente seis meses do cumprimento 

da medida de internação, esta foi extinta pelo cumprimento satisfatório da medida, bem como pelo fato 

do adolescente ter atingido a maioridade. 
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Após aproximadamente seis meses de internação o adolescente recebeu progressão da medida de 

internação para a medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com as medidas protetivas de 

matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino, inclusão em progama 

comunitário ou oficial de auxílio a família, à criança e ao adolescente e inclusão em progama oficial a 

alcoólatras e toxicômanos. O adolescente foi colocado em liberdade no dia 16/07/2013. O adolescente 

chegou a dar início ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida e estava 

matriculado em escola pública, contudo no dia 30/08/2013 o adolescente foi novamente apreendido e 

encaminhado para o CENSE de Foz do Iguaçu, desta vez pela prática do ato infracional de roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo condenado e tendo recebido uma 

nova medida socioeducativa de internação, que gerou o Processo 7. Diante da nova condenação e da 

existência de um novo processo de execução onde fora aplicada uma medida mais grave, a presente 

medida de liberdade assistida foi declarada extinta e o processo arquivado. 
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Importa anotar que quando o adolescente estava há pouco mais de um mês internado, encaminhou uma 

carta a Juíza da vara solicitando uma segunda chance, através da progressão da sua medida de 

internação para a medida de semiliberdade. Apesar da solicitação ter sido observada pelo magistrado 

logo na sequência, este determinou que fosse dado vista a defesa do adolescente para manifestação 

sobre o pedido. Aparentemente, após essa determinação houve uma sucessão de atos, o que levou ao 

fato de que a carta nunca fora respondida. Durante a execução da medida socioeducativa de internação 

aplicada ao adolescente foi concedido a avó paterna do adolescente sua guarda provisória, 

regularizando uma situação que já existia de fato, praticamente, desde que o adolescente nasceu. Ainda 

nesse período a avó do adolescente, junto de sua família, decidiu se mudar para a cidade de Piçarras/SC 

a fim de abrir um comércio na cidade. Devido a uma dificuldade burocrática de se obter vaga para o 

adolescente em algum centro de socioeducação próximo da comarca da nova residência da família, a 

defesa solicitou uma reavaliação da medida aplicada, sendo esta acolhida. Então, após o cumprimento 

de pouco mais de oito meses de internação, foi concedida a progressão do adolescente para a medida 

socioeducativa de liberdade assistida, a ser cumprida na cidade de Itajaí/SC. Com a mudança do 

adolescente, foi encaminhado o processo para aquela comarca, não se tendo mais informações sobre o 

cumprimento da medida. 
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Junto da medida socioeducativa de internação, foi aplicado ao adolescente as medidas protetivas de 

orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatório em 

estabelecimento de ensino e requisição de tratamento psicológico e psiquiátrico. O adolescente cumpriu 

aproximadamente seis meses da medida socioeducativa de internação, quando obteve progressão para 

a medida socioeducativa de liberdade assistida. Um dos principais destaques do relatório avaliativo é 

que devido a baixa idade do adolescente este teve dificuldades de relacionamento com os demais 

internos, chegando a ter medo dos mesmos, sendo que foi sugerido no relatório a progressão para a 

medida de liberdade assistida, pois que a medida teria se revelado mais prejudicial do que benéfica, 

devido a dificuldade de inserir o adolescente na rotina institucional. A medida socioeducativa de 

liberdade assistida foi cumprida perante o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social de Santa Terezinha do Itaipu/PR, uma vez que o adolescente reside naquele município. Após 

cerca de seis meses do cumprimento da medida de liberdade assistida, essa foi extinta pelo seu 

cumprimento integral pelo adolescente, tendo informação no processo de que o adolescente se 

encontrava matriculado em estabelecimento de ensino.  
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O adolescente cumpriu aproximadamente seis meses da medida socioeducativa de internação, 

recebendo progressão para a medida de liberdade assistida cumulada com as medidas protetivas de 

orientação, apoio e acompanhamento temporário e requisição de tratamento psicológico, por se 

considerar que a medida de internação havia atingido seu objetivo. Nesse período o adolescente sofreu 

com crises convulsivas, recebendo tratamento na rede pública de saúde. A mãe do adolescente morava 

na cidade de Campinas/SP e a avó materna na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O adolescente, segundo os 

relatos, morou com a avó e com a genitora, sendo que, aparentemente, possui maiores vínculos com a 

avó, tendo passado maior tempo na residência desta. Durante o período de internação foi iniciado 

procedimento de transferência do adolescente para a Fundação CASA (Centro de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente) na cidade de Campinas/SP, a fim de que pudesse ficar mais próximo 

de sua genitora, entretanto este não se concretizou devido a dificuldades burocráticas, tendo a 

progressão da medida acontecido antes da transferência. O adolescente iniciou o cumprimento da 

medida de liberdade assistida, tendo cumprido três meses e meio. Porém, devido a dificuldades no trato 

com o adolescente – segundo o relato da avó teria voltado a usar maconha e estaria envolvido com más 

companhias – a genitora resolveu levá-lo para morar com ela na cidade de São José dos Campos/SP. O 

processo foi encaminhado para a comarca responsável pela fiscalização do cumprimento da medida, 

não se tendo notícias de seu cumprimento integral. 
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O adolescente cumpriu quase sete meses da medida socioeducativa de internação, quando a medida foi 

extinta por se entender que o adolescente a cumpriu de forma satisfatória, salientando-se na decisão de 

extinção que o adolescente já havia completado dezoito anos de idade. Anote-se que esse quase um 

mês a mais dos seis meses iniciais aos quais a medida foi determinada (o adolescente foi apreendido 

na data de 06/02/2013 sendo colocado em liberdade na data de 29/08/2013) se deu devido a um erro 

por parte do CENSE de Foz do Iguaçu que encaminhou no processo um relatório avaliativo errado (em 

síntese, de outro adolescente). De maior gravidade o fato de que o Ministério Público não se atentou a 

situação e pugnou pela manutenção da medida, sendo que quando aberto prazo para a defesa, esta, 

percebendo o erro, informou ao juiz que determinou a correção. Após a juntada do novo relatório, 

então, o Ministério Público propôs a extinção da medida. 
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Durante o cumprimento da medida aplicada foi procedido a unificação do processos de execução de 

medida socioeducativa de internação, tendo em vista que o adolescente fora condenado e teve aplicada 

outra internação, decorrente da prática de ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, 

combinado com o art. 71, paragrafo único, do Código Penal (crime continuado), em julho de 2013. 

Assim, o adolescente passou a ter uma única medida socioeducativa em execução. O adolescente 

cumpriu aproximadamente um ano de internação, quando a medida foi extinta, por se entender que 

havia cumprido com seu objetivo, sendo ressaltado que o adolescente já havia atingido a maioridade. 
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O adolescente cumpriu seis meses da medida socioeducativa de internação, quanto recebeu progressão 

para a medida de liberdade assistida, por se entender que havia aproveitado bem a medida de 

internamento e estava apto a ser reinserido na socioedade. O adolescente cumpriu mais, 

aproximadamente, seis meses de liberdade assistida, quando a medida foi declarada totalmente 

cumprida, o que levou a extinção do processo. Consta do processo que, no momento da extinção da 

medida, o adolescente estava matriculado na rede de ensino e que tinha trabalhado um período na 

prefeitura municipal pela guarda mirim, mas que pediu seu desligamento porque a família pretendia se 

mudar para Santa Catarina. 
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O adolescente cumpriu aproximadamente seis meses da medida socioeducativa de internação, quando 

esta foi declarada extinta por se considerar que o adolescente havia cumprido de forma satisfatória. 

Consta do relatório avaliativo, elaborado pelo CENSE de Foz do Iguaçu, que o adolescente relatou 

“arrependimento e considera que suas atitudes ilícitas apenas trouxeram graves prejuízos tanto para si 

como para socioedade no geral”. Ainda, no relatório avaliativo constou que a família se organizou para 

levar o adolescente para morar com uma irmã por parte de pai em São Paulo. Segundo o relatório, esta 

irmã teria boas condições financeiras e estava aguardando o adolescente para morar com ela. 
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Durante o cumprimento da medida aplicada foi procedido a unificação do processos de execução de 

medida socioeducativa de internação, tendo em vista que o adolescente fora condenado e teve aplicada 

outra internação, decorrente da prática de ato infracional de tentativa de homicídio, em março de 2013. 

Assim, o adolescente passou a ter uma única medida socioeducativa em execução. A equipe do CENSE 

de Foz do Iguaçu realizou visita ao domicílio do adolescente, constatando que a família residia em casa 

de madeira, composta de dois cômodos, em precárias condições de habitabilidade, sendo que a casa 

não possuia janela, acarretando extremo calor. Ademais, quando chovia a casa apresentava inúmeras 

goteiras, que eram reduzidas com a colocação de papelão. Devido a essa situação, durante a execução 

da medida socioeducativa foi realizado intervenção pelo judiciário junto ao programa FozHabita a fim 

de agilizar o trâmite para que a família fosse contemplada com uma casa pelo programa. Ante a 

impossibilidade de contemplação imediata, foi ofertado a família o pagamento de aluguel social na 

região do bairro Três Lagoas até a entrega da casa situada no Conjunto Habitacional Almada, 

entretanto, a família optou por permanecer na casa onde viviam até a mudança para a casa nova, devido 

aos vínculos afetivos que possuiam com a comunidade. O adolescente cumpriu aproximadamente um 

ano de internação, quando a medida foi extinta, por se entender que havia cumprido com seu objetivo, 

sendo ressaltado que o adolescente já havia atingido a maioridade. 
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Pelas informações dos antecendes do adolescente, bem como pelo que fora relatado pela equipe do 

CENSE de Foz do Iguaçu, o adolescente já havia cumprido outra medida de internação naquele mesmo 

local, tendo conhecimento das normas institucionais, conseguindo conviver com as regras. No segundo 

mês da execução da medida, consta informação do CENSE de que o adolescente “foi conduzido ao 

alojamento individual por convencimento” por “confeccionar aparato de poder ofensivo”. Durante o 

cumprimento da medida aplicada foi procedido a unificação dos processos de execução de medida 

socioeducativa de internação, tendo em vista que o adolescente fora condenado e teve aplicada outra 

internação, decorrente da prática de ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, em 

abril de 2013. O adolescente cumpriu aproximadamente um ano da medida de internação, quando 

recebeu progressão para a medida de liberdade assistida, por se entender que estava apresentando um 

“resultado satisfatório”. O adolescente cumpriu integralmente a medida de liberdade assistida aplicada, 

pelo prazo de seis meses. Por isso, foi extinto o processo. Consta que o adolescente estava devidamente 

matriculado em estabelecimento oficial de ensino no CEEBJA, cursando o ensino fundamental fase II 

modalidade EJA, bem como estava amasiado e trabalhando como servente de pedreiro. Sabe-se, através 

de outro processo, que o adolescente foi acusado da prática do ato infracional de posse de drogas para 

consumo pessoal, no dia 20/08/2014 (o adolescente saiu em liberdade do CENSE de Foz do Iguaçu no 

dia 15/07/2014), tendo recebido remissão pelo Ministério Público cumulado com a medida de prestação 

de serviço à comunidade, pelo período de três meses, por oito horas semanais. Pouco antes de concluir 

a medida de liberdade assistida, o adolescente compareceu ao Programa de Prestação de Serviço à 

Comunidade para dar início ao cumprimento da medida. Entretanto, após solicitou que a medida fosse 

alterada ou extinta, pelo fato que não tinha tempo para cumpri-la por estar trabalhando. O judiciário 

acolheu o pleito do adolescente, revisando a medida e optando por sua exclusão como forma de 

extinção do processo. 
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O adolescente cumpriu, inicialmente, seis meses aproximadamente da medida socioeducativa de 

internação, quando recebeu progressão para a medida de semiliberdade, por se entender que a 

semiliberdade seria melhor para o adolescente, pois lhe proporcionaria a criação de condições para 

reforçar vínculos com a comunidade. A nova medida deveria ser reavaliada no prazo de seis meses. O 

adolescente deu entrada na casa de semiliberdade no dia 21/06/2013, mas se evadiu do programa no 

dia 23/06/2013, por volta das 12:15. Segundo a equipe da casa de semiliberdade “o adolescente pegou 

seus pertences e saiu tomando rumo ignorado. Ressalto que o adolescente vinha apresentando um 

péssimo comportamento e entrou em medida disciplinar no dia 22/07 devido a uma desentendimento 

com outro adolescente.” Devido a este fato foi decretada busca e apreensão do adolescente. O 

adolescente só veio a ser apreendido no dia 03/09/2013 pela prática de ato infracional de roubo 

majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na forma tentada. Ao chegar na 

delegacia, os policiais tomaram conhecimento de que o adolescente tinha um mandado de busca e 

apreensão. Ressalta-se que essa  tentativa de roubo foi realizada na casa de um policial militar. O 

adolescente foi condenado e recebeu mais uma medida de internação. Uma vez que o adolescente 

descumpriu a medida de semiliberdade, por ter fugido, foi designada uma audiência para que ele 

apresentasse sua justificativa, em que afirmou que havia fugido por ter brigado com outro interno. 

Dessa feita, o Judiciário regrediu a medida do adolescente, dando-lhe uma nova internação. Durante o 

cumprimento da medida aplicada foi procedido a unificação do processos de execução de medida 

socioeducativa de internação. Assim, o adolescente passou a ter uma única medida socioeducativa em 

execução. O processo seguiu nos autos mais antigos, o presente. O adolescente cumpriu mais 

aproximadamente treze meses de internação, quando a medida foi extinta por se entender que o 

adolescente apresentou um bom processo de evolução tendo a medida atingido seu objetivo. 
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O adolescente cumpriu aproximadamene cinco meses de internação, quando recebeu progressão da 

medida socioeducativa para liberdade assistida, cumulada com as medidas protetivas de matrícula e 

frequência obrigatória em estabelecimento de ensino e requisição de tratamento médico, psicológico 

ou psiquiátrico, por se entender que apresentou evolução pessoal. O adolescente cumpriu três meses e 

meio da medida de liberdade assistida, chegando a começar a trabalhar pelo Programa Aprendiz, 

quando veio informação no processo de que o adolescente estava apreendido novamente no CENSE de 

Foz do Iguaçu. Buscando no processo pelo qual o adolescente passou a responder pelo novo ato 

infracional é possível ter um panorama do ocorrido. O adolescente estava sendo acusado de no dia 

03/09/2013 praticar ato infracional de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de 

agentes, na forma tentada, junto do adolescente do Processo 16, que na data tinha mandado de busca e 

apreensão por ter se evadido da casa de semiliberdade, e um terceiro adolescente, na casa de um policial 

militar. O adolescente não foi imediatamente apreendido pela prática desse ato. Logo, o delegado de 

polícia, ao oficiar o promotor de justiça da apreensão do adolescente, postulou a sua internação 

provisória, nos seguintes termos: “a decretação de internação do representado demonstrará que o Poder 

Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Civil estão trabalhando incessantemente para combater o 

ROUBO nesta cidade, e ao mesmo tempo minimizará a indignação da população local a respeito da 

falta de segurança que transparece nesse município. Pessoas como o representado, rompe o Contrato 

Social para com a Sociedade, merecendo, assim, ser privada de sua liberdade. Em liberdade, representa 

um perigo para o próprio Estado, atentando permanentemente contra este. Evidentemente, enquanto 

internado, haverá prevenção destes fatos em tela apurado. Sendo assim, representamos pela 

INTERNAÇÃO do menor acima mencionado pelo prazo máximo admitido.” O Promotor de Justiça, 

por sua vez, representou ao judiciário pela internação do adolescente da seguinte forma: “já cumpriu 

medida de internação e atualmente encontrava-se cumprindo uma liberdade assistida, a qual não tem 

sido suficiente para lhe garantir a ressocialização esperada, diante da reiteração ora evidenciada. 

Destarte, diante da gravidade dos fatos e das condições pessoais desfavoráveis, a segregação provisória 

do adolescente em tela é a melhor medida a ser tomada neste momento, no intuito de se interromper a 

reiteração na prática de atos infracionais. [...] A necessidade da medida, de outra banda, reflete-se 

inafastável, seja pela gravidade do ato infracional, seja pela credibilidade da Justiça.” O magistrado 

então decidiu: “[...] recebido o benefício da progressão da medida socioeducativa de internação para 

liberdade assistida no autos nº [...] e, ao invés de cumpri-la adequadamente, decidiu pelo caminho ‘mais 

fácil’ e novamente voltou a delinquir praticando o presente ato infracional, demonstrando completo 

descaso com as normas positivadas e inclusive com a determinação judicial que lhe aplicou medida 

socioeducativa. Verifico, assim, a imperosidade da segregação cautelar não só como forma de garantia 

da ordem pública, mas principalmente para garantir a integridade física e moral do próprio adolescente, 

propiciando que reflita sobre os atos que lhe são atribuídos.” O adolescente deu entrada no CENSE no 

dia 05/09/2013. Contudo, na decisão final o magistrado absolveu o adolescente em tela, acolhendo tese 

da defesa, nos seguintes termos: “[...] ante a inexistência de prova cabal da autoria por parte do 

representado [...], a improcedência da ação é medida que se impõe, haja vista o princípio in dubio pro 

reo.” Diante da decisão, o adolescente foi colocado novamente em liberdade no dia 17/10/2013. O 

adolescente voltou a cumprir a medida de liberdade assistida, tendo cumprido, no total, cinco dos seis 

meses iniciais aplicados, quando veio a notícia no processo de que o adolescente iria para a cidade de 

Pinhais/PR, onde estava seu pai, trabalhar na construção civil em Curitiba/PR, onde já estava de 

experiência. Diante da informação, o Judiciário extinguiu a medida aplicada ao adolescente por 

entender que esta tinha atingido sua finalidade. 
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O adolescente cumpriu aproximadamente um ano de internação, quando a medida socioeducativa foi 

extinta, por se entender que surtiu os efeitos almejados. 
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Durante o cumprimento da medida aplicada foi procedido a unificação dos processos de execução de 

medida socioeducativa de internação, tendo em vista que o adolescente fora condenado e teve aplicada 

outra internação, decorrente da prática de ato infracional de roubo majorado pelo concurso de agentes, 

em abril de 2013. O adolescente cumpriu aproximadamente doze meses e meio da medida de 

internação, quando o processo foi extinto, por se entender que a medida aplicada surtiu os efeitos 

almejados. 
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O adolescente cumpriu aproximadamente seis meses da medida de internação, quando recebeu 

progressão para a medida de liberdade assistida por se entender que esta seria mais adequada para 

proporcionar ao adolescente a criação de condições para reforçar vínculos com a comunidade e 

iniciação no mercado de trabalho. O adolescente deu início ao cumprimento da medida, comparecendo 

no programa por dois meses, quando veio ao processo informações do programa de que o adolescente 

não aderiu às propostas do programa relativo a sua escolarização, alterando de residência entre a casa 

do pai e da mãe e que estaria fazendo uso de maconha, diariamente, dentro de casa, com o conhecimento 

de sua genitora. Foi, então, designado uma audiência de justificativa, em que deveria comparecer o 

adolescente acompanhado de seu responsável legal. O adolescente compareceu a audiência e alegou 

que iria começar a estudar em cerca de três semanas, que não estava usando substâncias entorpecentes 

e que iria buscar um trabalho. Diante das justificativas apresentadas, foi concedido ao adolescente 

terminar de cumprir a medida. O adolescente cumpriu integralmente a medida, quando esta foi extinta, 

por se entender que tinha atingido seu objetivo. 
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O adolescente cumpriu aproximadamente seis meses da medida socioeducativa de internação, quanto 

esta foi extinta por se entender que o objetivo da aplicação da medida socioeducativa surtiu os efeitos 

almejados e que a execução da medida alcançou a sua finalidade de ressocialização. 
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Durante o cumprimento da medida socioeducativa de internação o adolescente tentou suicídio. Após 

aproximadamente oito meses de cumprimento da medida socioeducativa de internação ao adolescente 

foi concedido progressão para a medida socioeducativa de liberdade assistida, tendo sido liberado do 

CENSE de Foz do Iguaçu no dia 09/05/2014. Consta do processo que no dia 14/05/2014 o adolescente 

foi apreendido novamente pela prática dos atos infracionais de receptação e porte de arma de fogo sem 

autorização, tendo, posteriormente, sido condenado pela prática desses atos e recebido a medida 

socioeducativa de liberdade assistida cumulada com a aplicação da medida protetiva de matrícula e 

frequência obrigatória em estabelecimento de ensino. Após, no dia 18/07/2014, o adolescente foi 

apreendido mais uma vez, pela prática do ato infracional de roubo majorado pelo emprego de arma de 

fogo, tendo sido condenado e recebido uma nova medida socioeducativa de internação. Devido a 

incompatibilidade da medida de internação aplicada por último com a medida de liberdade assistida, 

no presente processo, esta foi declarada extinta pelo juízo. 
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O adolescente cumpriu aproximadamente um ano da medida socioeducativa de internação, sendo, 

então, a medida extinta pelo seu cumprimento satisfatório, sendo asseverado na decisão que extinguiu 

o processo de execução que o adolescente já havia completado a maioridade. 
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APÊNDICE E – O adolescente sob a ótica do assistente social 

 

 
 O adolescente sob a ótica do assistente social 
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Como fonte aqui utilizamos o relatório técnico avaliativo trazido ao processo, de quando o adolescente 

estava a aproximadamente cinco meses na medida de semiliberdade na cidade de Paranavaí, por ser 

aquele em que o profissional trouxe a sua percepção sobre o adolescente, além de descrever seu 

histórico familiar, de inserção social e de renda familiar. Com base nos dados obtidos em conversas 

com o adolescente e a genitora deste, a assistente social descreve o adolescente como uma pessoa que 

“teve diversos comportamentos e condutas nocivas como uso de substâncias (cigarro, álcool, maconha 

e cocaína), evasão escolar e identificação com grupos que chama de ‘mundo do crime’. Demonstra 

dificuldade para aceitar figuras de altoridade, situação esta relacionada a ausência da figura paterna e 

sobrecarga de responsabilidades a um único cuidador na família, neste caso, a genitora. E com esta 

também manter relacionamento conflituoso. [...] demonstrou perfil de liderança naturalmente exercida 

por ele em relação aos seus iguais. Na maior parte das vezes crítico e questionador, travando debates 

com a equipe, gerando assim diversas medidas disciplinares. [...] tem dificuldade para se vincular com 

os profissionais do sexo masculino e busca constante aceitação dos profissionais do sexo feminino [...] 

demonstra imaturidade em alguns momentos e relacionamentos [...] há muito para progredir e 

amadurecer de modo a lidar com sua liberdade de forma responsável, de igual modo, observa-se que a 

soma das medidas aplicadas e todas as oportunidades ofertadas neste período contribuiram para que 

[...], hoje, tenha ampliado seu repertório de escolhas.” 
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No relatório avaliativo de um ano do adolescente no CENSE de Foz do Iguaçu, dispõe que “em 

atendimentos sociais [...] demonstra vinculação afetiva com os familiares. Acerca das perspectivas, o 

jovem relata que pretende dar continuidade aos estudos, e ter um emprego formal com intuito de levar 

um vida autônoma. Deste modo, há de se ressaltar que o mesmo já possui sua personalidade formada 

e que não terá nenhuma mudança em sua vida se o mesmo não ponderar suas escolhas.” 
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APÊNDICE F – O adolescente sob a ótica do psicólogo 

 

 
 O adolescente sob a ótica do psicólogo 
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Nos relatórios avaliativos de seis e nove meses, no CENSE de Foz do Iguaçu, o adolescente é percebido 

como “proveniente de um núcleo familiar com lacunas na função paterna no lar e conflitos relacionados 

ao questionamento das normas familiares e envolvimentos com drogas e com o ilícito. [...] a postura 

firme da mãe entra em choque com a não aceitação do adolescente das orientações. [...] o adolescente 

tem encontrado no ilícito uma forma de inscrição social e respaldo em suas atitudes contestatórias.” Já 

a avaliação psicológica do adolescente no relatório técnico avaliativo de cinco meses na casa de 

semiliberdade de Paranavaí compreende que: “[...] até o presente momento que suas funções mentais 

estão perservadas, demonstrando adequado potencial intelectual, raciocínio e memória. Desde que 

iniciou sua medida nesta casa, se mostra questionador e crítico, o que resultou em conflitos com a 

equipe técnica e educadores, sobretudo porque tem dificuldades em ser contrariado e em lidar com a 

frustração [...] apesar de assumir uma postura de lider dentro da unidade, esta parece denotar uma 

necessidade inconsciente de aceitação, onde a partir da postura de comando supre o temor de rejeição 

e satisfaz a necessidade de aceitação e pertencimento. Apresenta comportamento ambivalente, ora 

mostrando maturidade, ora imaturidade emocional, ora postergando a  satisfação de seus impulsos, ora 

satisfazendo de maneira imediata e impulsiva [...] no que tange a perspectiva de vida, [...] no momento 

está estudando e trabalhando, demonstrando comportamento adequado dentro do ambiente de trabalho, 

sendo elogiado por seus supervisores e demonstrando desejo de continuidade no trabalho após o 

término da medida socioeducativa, denotando potencial de ajustamento social e para a construção de 

um projeto de vida alternativo e positivo.” 
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No relatório avaliativo de seis meses de internação no CENSE de Foz do Iguaçu, foi relatado que o 

adolescente “possui conduta e discurso que revelam autoconfiança, sendo bastante comunicativo. Em 

atendimentos psicológicos, o jovem não demonstrou resistência em expressar seus pensamentos e 

sentimentos. O jovem fala com tranqüilidade sobre sua história de vida de vida, em especial seu 

relacionamento familiar. Quantos às funções psíquicas básicas, como atenção, linguagem, consciência, 

memória, orientação temporal, percepção e inteligência, o jovem demonstrou possuí-las 

adequadamente, não sendo observado alteração significativa, o que sugere que, o uso de substâncias 

psicoativas, como maconha, não modificou seu funcionamento psíquico. [...] Quanto ao juízo crítico e 

senso de responsabilidade, este demonstrou indícios de leves falhas, já que mesmo tendo consciência 

das regras sociais, acabou se envolvendo em situações desregradas e cometendo praticas ilícitas. Infere-

se, todavia, que a genitora não conseguiu exercer a autoridade que lhe cabe, tendo dificuldade na 

imposição de limites e regras para o filho.” No relatório de um ano de internação a análise foi 

semelhante. 
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APÊNDICE G – O adolescente sob a ótica do pedagogo 

 

 

 O adolescente sob a ótica do pedagogo 
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No relatório avaliativo de seis meses, no CENSE de Foz do Iguaçu, entendeu-se que “apesar de mostrar 

que possui conhecimento e envolvimento com o meio ilícito, não faz uso de gírias no atendimento, 

demonstrando bom entendimento. Aparentemente não apresenta alterações em suas funções motoras e 

cognitivas. Demonstra certa maturidade e alusão a vida independente que levava, contudo se mostra 

bem receoso quanto as ameaças que tem no lugar onde residia. Institucionalmente participa de toda a 

rotina da unidade. Concluiu o curso de Iniciação profissional de Atendimento ao Público, [...] apesar 

de ainda ter 16 anos, já consegue gerir sua vida de forma autônoma e que cabe no campo pedagógico 

é incentivar que o mesmo a dar continuidade em seus estudos e curso profissionalizantes.” Já no 

relatório avaliativo de nove meses, no CENSE, refere-se que “dentro da especificidade do trabalho 

pedagógico institucional pode-se dizer que [...] atingiu os propósitos.” 
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No relatório avaliativo de seis meses de internação no CENSE de Foz do Iguaçu, dispôs que “aparenta 

suas funções cognitivas dentro da normalidade. Consegue manter um diálogo coerente, apesar de ter 

um vocabulário pobre, está desenvolvendo sua oralidade através da leitura e da escrita. Em sala de aula 

é um bom aluno, com facilidade de apredizagem [...] não distorce a realidade, mantendo um linha 

cronológica adequada em suas falas. Procura não fazer uso de gírias fora do seu convívio com os demais 

internos, se auto corrigindo quando faz uso das mesmas. Em relação a sua aprendizagem, possui bom 

nível intelectual com capacidade de abstração, argumentação e noções claras da realidade e do contexto 

social em que vive. Concluiu o curso de Texturização e Pintura, está frequentando o curso de 

Atendimento ao Público, ambos com bom nível de aproveitamento. Apesar de estar respondendo por 

atos infracionais graves e ter envolvimento com o meio ilícito, não reproduz essas vivências no dia a 

dia institucional. Não participa das atividades por estar inserido numa rotina nem por fazer parte de sua 

medida socioeducativa. [...] demonstra interesse em aprender, participa de todas as atividades 

complementares optativas. Sua rotina é bem regrada, não se envolve em situações que desabone sua 

conduta, possui bom vínculo com adolescentes e profissionais. Não falta nas atividades, seu 

aprendizado e desempenho são satisfatórios. [...] sempre verbalizou interesse em trabalhar na área do 

turismo. Está aprendendo inglês com a ajuda de um educador.” No relatório avaliativo de um ano de 

internação foi acrescentado que “Em sala de aula, os professores avaliam [...] como um bom aluno, 

focado nos estudos, com boa expressão verbal e domínio na escrita e na leitura. Tem facilidade de 

compreensão e memorização. Interagem bem com os professores e colegas. [...] Consegue manter um 

diálogo coerente, desenvolveu bem seu vocabulário, oralidade e escrita. [...] tem potencial e condições 

para investir em atividades que venham a somar na sua vida educacional e profissional [...]” 
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APÊNDICE H – O adolescente sob a ótica do educador social 
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No relatório avaliativo de seis meses, no CENSE de Foz do Iguaçu, compreende que “é um adolescente 

que apresentou algumas dificuldades de convívio no começo do seu processo tendo assim algumas 

sanções disciplinares, porém com o passar do tempo conseguiu contorna as divergências criadas e 

forma um bom vinculo com os demais internos. O mesmo mantém um bom dialogo com os educadores 

acatando e respeitando as orientações passadas a ele, tanto que nestes últimos meses não tem nem uma 

sansão disciplinar. [...] È um adolescente que quando solicitado auxilia os educadores nos afazeres do 

dia, sendo assim seu comportamento no geral está sendo satisfatório.” No relatório avaliativo de nove 

meses, no CENSE, diz-se que “desde sua chegada ao setor de internação, o adolescente [...] vem 

apresentando comportamento tranquilo com uma sanção disciplinar de natureza leve. Mantem bom 

dialogo com os educadores respeitando e acatando as orientações passadas a ele, é um adolescente que 

não gosta de brincadeiras, porém mantém um bom vinculo com os demais internos, não apresentando 

até o momento ter desavença e nem exerce liderança.” Já na casa de semiliberdade, em Paranavaí, no 

relatório técnico avaliativo de cinco meses, dispõe-se que “[...] no desenvolver da medida, mostrou-se 

critico e questionador das regras impostas, sendo hostil quando contrariado. Com a saída do programa 

de alguns adolescentes que estavam aqui a mais tempo, [...] passou exercer postura de liderança sobre 

os demais, incitando, ora o tumulto e revolta no grupo, ora apaziguando-os em favor da orientação da 

equipe, conforme sua conveniência. [...] recebeu várias medidas disciplinares de caráter médio e grave, 

sendo algumas dessas medidas relacionadas ao uso de drogas. Apesar de representar uma liderança 

negativa e ser desrespeitoso com a equipe, o adolescente teve uma evolução escolar, pois ele está 

concluindo a disciplina de Geografia no Ensino Fundamental e foi muito elogiado pelos professores. 

Além disso, [...] também conseguiu um emprego no supermercado [...] de empacotador, em pouco 

tempo foi promovido e registrado, demonstrando empenho e seriedade quanto ao seu cargo.” 
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No relatório avaliativo de seis meses de internação no CENSE de Foz do Iguaçu foi relatado que 

“durante o período em que [...] encontra-se na instituição tem mantido um comportamento adequado. 

Participa de toda a rotina institucional, tem boa relação com educadores e demais profissionais, sempre 

solícito a orientações repassadas. Durante o período em que está no setor de internação, se envolveu 

situação, onde juntamente com mais dois internos estavam tentando abrir o cadeado usando um artefato 

de metal. Porém foi uma situação pontual, sendo que no momento mantém um comportamento 

adequado. Até o presente momento, não tem desavença no setor e nem exerce liderança sobre os demais 

internos. Relaciona-se bem com os educadores e com os demais internos. Quando solicitado auxilia os 

educadores nos afazeres do dia a dia.” No relatório avaliativo de um ano de internação não foi alterada 

a descrição da visão sobre o adolescente. 
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APÊNDICE I – O adolescente sob a ótica do promotor de justiça 

 

 
 O adolescente sob a ótica do promotor de justiça 
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Na manifestação sobre o relatório avaliativo de nove meses no CENSE de Foz do Iguaçu, o promotor 

de justiça entendeu que “no aspecto institucional, apesar da dificuldade comportamental apresentada 

no início do cumprimento da medida, o adolescente apresentou significativa melhora e atualmente 

participa das atividades propostas no interior da unidade, com boa relação com os educadores e os 

demais internos.” Assim, pugnou pela progressão para semiliberdade. Já sobre o relatório técnico 

avaliativo de cinco meses, na casa de semiliberdade de Paranavaí/PR, aduziu o promotor de justiça que 

“foram empreendidos todos os esforços no processo de ressocialização do adolescente em tempo hábil 

a lhe proporcionar a educação e ressocialização preconizados pelo ECA e o adolescente respondeu com 

sucesso.” Logo, requereu a extinção da medida. 
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O promotor de justiça em suas alegações finais, no processo de apuração dos atos infracionais, 

descreveu o adolescente da seguinte forma: “não exerce nenhuma atividade inerente à sua vida, mas ao 

contrário é usuário e vendedor de maconha, cujas condições pessoais, portanto, são extremamente 

desfavoráveis.” No relatório avaliativo de seis meses de internação aduziu que “em consequência da 

vida desregrada do adolescente, este passou a viver do tráfico de drogas e acabou praticando um 

homicídio, sendo que apesar da vítima o ter provocado, [...] adquiriu uma arma e planejou matar seu 

desafeto.” Por isso, pugnou pela manutenção da medida de internação. Já na manifestação sobre o 

relatório avaliativo de um ano de internação do adolescente, disse que “em relação à gravidade do ato 

infracional de homicídio, deve se salientar que a vítima apresentava envolvimento com a criminalidade 

e constantemente o ameaçava. Assim, em que pese a conduta da vítima, não justificar a prática do 

homicídio, esta contribuiu diretamente para o evento, cuja manutenção da internação, no momento 

passará a se revestir de caráter punitivo.” Ressaltando os aspectos positivos apresentados no relatório 

avaliativo, manifestou-se pela extinção da medida. 
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APÊNDICE J – O adolescente sob a ótica da defesa 

 

 
 O adolescente sob a ótica do advogado (defesa) 
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Na manifestação sobre o relatório avaliativo de seis meses no CENSE de Foz do Iguaçu, a defesa 

entendeu que o fato do adolescente ter uma infância conturbada acabou por lhe gerar distúrbios de 

várias ordens, que se realçam na transição da infância para a adolescência, o que gera condutas nocivas, 

a si mesmo e a sociedade. “Portanto, visto que seu genitor, abandonou o lar logo após seu nascimento, 

pode se afirmar que ocorreram avanços significativos desde que Rafael começou a cumprir a medida 

socioeducativa.” Ademais, afirmou que o adolescente tem demonstrado vontade de mudança de vida. 

Rebatendo as justificativas apresentadas pelo CENSE e pelo Ministério Público de que seria precipitada 

a progressão de medida pelo adolescente devido a gravidade da conduta praticada, citou o SINASE 

(Lei 12.594/2012) para afirmar que a gravidade do ato infracional não é fator que, por si, justifique a 

não substituição da medida por outra menos grave. Por isso, sustentou que o adolescente devia 

progredir para medida de semiliberdade. Já na manifestação sobre o relatório avaliativo de nove meses, 

no CENSE, aduziu que pelo lapso temporal de internação, houve substancial melhora do adolescente e 

que foram implementadas condições para que o adolescente pudesse refletir sobre os riscos de viver no 

meio do ilícito, e suas consequências. Logo, requereu a progressão para a medida de liberdade assistida. 

Na cidade de Paranavaí/PR, não foi intimada a defesa para se manifestar sobre o relatório técnico 

avaliativo. 
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Nas alegações finais, no processo de apuração do ato infracional, aduziu a defesa que “em contínua 

análise ao relatório, vê-se a grande influencia que o adolescente sofre de terceiros de má índole, o que 

pode levá-lo a experiências como a vivenciada neste autos. Apesar dos problemas acima, é visível a 

vontade que tem o adolescente de restabelecer um vida saudável, voltar a estudar e trabalhar.” Sobre o 

relatório avaliativo de seis meses de internação, ponderou que a gravidade do ato praticado, por si, não 

é fator que jusfique a não substituição da medida por outra menos grave. Ademais, “ficou claro que 

houve uma evolução positiva do adolescente, sendo que este está indo à escola, participando de todas 

as atividades e possuindo um comportamento apropriado.” Por isso, defendeu a progressão para a 

medida de semiliberdade, o que não foi deferido. Sobre o relatório avaliativo de um ano de internação 

a defesa não foi intimada para se manifestar. 
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APÊNDICE K – O adolescente sob a ótica do juiz 

 

 
 O adolescente sob a ótica do juiz 
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O juiz, no processo de apuração do ato infracional, ao decretar a internação provisória do adolescente, 

destacou que o envolvimento do adolescente com o tráfico de substâncias psicoativas, demonstra que 

ele está em situação de risco, “posto que essa atividade criminosa tem por hábito a utilização de 

menores de idade como ‘mão-de-obra’, no claro intuito de se valer da inimputabilidade dos mais 

jovens.” Na sentença que condenou o adolescente, dispôs que “ficou demonstrado no caso concreto 

não apenas a inserção visceral do adolescente no mundo da marginalidade, como também a sua 

resistência em participar de programas de ressocialização, de modo que, afastá-lo (ainda que 

temporariamente) do meio em que se encontra e promover um acompanhamento direto e intensivo é o 

único meio que se vislumbra para ressocializá-lo e incutir-lhe princípios positivos e produtivos.” Sobre 

o relatório avaliativo de seis meses de internação, compreendeu que “a progressão para a medida 

socioeducativa de semiliberdade não se mostra adequada para a efetiva ressocialização do jovem neste 

momento, haja vista a ausência de maturidade e responsabilidade suficientes para o recebimento desta 

benesse.” Cerca de três meses depois entendeu pela progressão do adolescente para a semiliberdade 

por este ter apresentado bom desenvolvimento durante sua permanência no CENSE, considerando que 

esta proporcionaria ao adolescente condições para reforçar vínculos com a comunidade e iniciação ao 

mercado de trabalho. Por fim, ao extinguir a medida de semiliberdade entendeu o juiz desnecessária a 

aplicação de qualquer outra medida, uma vez que para fins de ressocialização a semiliberdade já havia 

sido suficientemente cumprida. 
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Ao decretar a internação provisória do adolescente, no processo de apuração dos atos infracionais, o 

juiz ressaltou que “a declaração do adolescente é suficiente para comprovar a frieza do ato infracional, 

o qual simplesmente, decidiu ceifar a vida de uma pessoa porque ela estava ‘implicando’ com a vida 

do adolescente. A gravidade dos fatos narrados é extrema, refletindo ausência de freio moral por parte 

do representado, sendo possível a internação em razão da violência praticada, sendo a internação 

provisória medida adequada ao presente caso, tanto para garantia da ordem público em razão do clamor 

público por conta da hediondez dos fatos, quanto para assegurar a aplicação da lei penal [...]” Na 

sentença que condenou o adolescente, aduziu o magistrado que “convém trazer a lume que pelo 

depoimento prestado pelo adolescente, se observa a falta de parâmetros sociais alem da imaturidade e 

ausência de valores morais haja vista que o jovem buscou adquirir no Paraguai uma arma de fogo, 

escolhendo dessa forma resolver o conflito, o que culminou evidentemente na trágica morte da vítima. 

Ademais, escolheu realizar a mercância de substância entorpecentes para sobreviver, o que indica o 

envolvimento do adolescente com o ilícito.” Sobre o relatório avaliativo de seis meses de internação, 

compreendeu que “a progressão para a medida socioeducativa de semiliberdade não se mostra 

adequada para a efetiva ressocialização do jovem neste momento, haja vista a ausência de maturidade 

e responsabilidade suficientes para o recebimento desta benesse.” Por fim, ao extinguir a medida 

aplicada entendeu o juiz que a internação repercutiu de maneira positiva na ressocialização do jovem. 

Salientou que o adolescente já havia completado dezoito anos de idade, encontrando-se na fase adulta, 

ao passo em que a continuidade da aplicação de medidas socioeducativas não lhe apresentariam outros 

benefícios. 
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ANEXO A – Estatísticas do ano de 2013 da Vara da Infância e da Juventude de Foz do 

Iguaçu: seção infracional 
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ANEXO B – Estatísticas do ano de 2013 da Vara da Infância e da Juventude de Foz do 

Iguaçu: seção cível 
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