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https://www.pensador.com/autor/aloc_oliveira_de_cristo/


5 
 

 

RESUMO 

 

O constituinte brasileiro, assim como o legislador infraconstitucional, prima pelos 

direitos e garantias da criança e do adolescente, entretanto o critério de aferição da 

imputabilidade deve sofrer alterações, para permitir uma aplicação mais justa da 

lei.  A temática sobre redução da maioridade penal no Brasil envolve vários segmentos 

da sociedade, desde os sociais, jurídico e político, sendo que o último não é 

producente à sociedade, principalmente com relação a políticas públicas voltadas aos 

menores e a família destes. Nosso sistema penitenciário também não se situa entre 

os melhores do mundo. A superlotação nos presídios e as precárias situações destes, 

dificulta a situação para a discussão da redução da maioridade penal. Mas apesar 

disso, uma boa parte da população almeja esta redução, acreditando ser uma das 

medidas a ser instituída para conter a criminalidade. Deve existir proporcionalidade 

entre o ato infracional praticado e a respectiva punição para este ato, de acordo com 

seu discernimento e condição para determinar-se diante deste ato. 

 

Palavras chave: maioridade pena. Menor. Politicas públicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo com o tema “Aumento do Prazo de Cumprimento da 

Medida Socioeducativa de Internação em Detrimento da Redução da Maioridade 

Penal”, foi criado com o objetivo de informar a situação dos infratores no Brasil e a 

maneira que é abordado o tema pela sociedade.  

As medidas socioeducativas estão previstas na Lei 8.069 de 1990 conhecida 

como ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), servindo como parâmetro para 

responsabilizá-los pelos atos cometidos, que são considerados como atos 

infracionais. 

Existem na lei algumas medidas socioeducativas específicas para cada 

situação, sendo que neste trabalho monográfico, iremos tratar da internação 

especificamente.  

Conforme transcreve o artigo 121 do ECA, a internação constitui medida 

privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito 

à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Observando que no §3º, diz que 

em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 (três) anos. 

Iremos tratar sobre o Projeto de Lei nº 7.179 de 2002 do Senado Federal, que 

aborda o tema: “Aumento do Prazo de Cumprimento da Medida Socioeducativa de 

Internação em Detrimento da Redução da Maioridade Penal”. Sendo que o presente 

projeto traz a proposta de aumentar de 3 (três) para 10 (dez) anos o tempo máximo 

de internação. O aumento será para infrações consideradas no âmbito penal como 

crimes hediondos.  

A proposta tem influente relevância para o ordenamento jurídico brasileiro, 

sendo que afasta possibilidade de decorrer sobre a redução da maior idade penal. 

Oferecendo uma forma de impedir a inimputabilidade do menor infrator, porém, 

protegendo-o, para que o mesmo não seja inserido em um sistema penitenciário 

caótico. 

Avançando na pesquisa, verificamos que existe uma Proposta de Emenda 

Constitucional nº 33/2012, que estabelece a Redução da Maioridade Penal para 

jovens de 18 anos, para 16 anos. Para que a partir dessa idade possam ser 

considerados imputáveis, passando a ser julgados por seus atos e cumprir penas 

como adultos.  
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Essa proposta converte-se em inconstitucional, quando atinge o artigo 228 da 

Constituição Federal, onde prevê que são penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.  

Sendo assim o objetivo deste estudo teve como intuito desenvolver a estrutura 

da pesquisa a ser avançada no trabalho monográfico, que objetiva de maneira geral 

tratar do Aumento do Prazo de Cumprimento da Medida Socioeducativa de Internação 

em Detrimento da Redução da Maioridade Penal e as características que este tema 

apresenta. 

Serão utilizadas para escrever o trabalho monográfico o método dedutivo que 

tem caráter de pesquisa no âmbito geral e nas especificidades do tema escolhido. 

Para esta realização, será utilizada para pesquisa de dados e para analise, o 

ordenamento jurídico, a Constituição Federal, a Lei 8.069/1990, Código de Processo 

Penal, o de revisão bibliográfica; coletâneas jurisprudenciais afetas ao tema, análise 

de conteúdos em argumentos jurisprudenciais 
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1. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL DOS MENORES 

1.1 Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente 

 

Atualmente, são notórios os direitos e garantias resguardados as crianças e 

aos adolescentes, sendo que, o ordenamento jurídico possui numerosos tópicos que 

abordam direta ou indiretamente estes direitos. Ressaltando tratamento diferenciado, 

de acordo com entendimento de Cunha, segundo transcrito: 

 
As crianças são titulares de direitos humanos, como quaisquer 
pessoas. Aliás, em razão de sua condição de pessoa em 
desenvolvimento, fazem jus a um tratamento diferenciado, sendo 
correto afirmar, então, que são possuidoras de mais direitos que os 
próprios adultos. (CUNHA, 2014, P.49). 
 

Ainda conforme Cunha (2014), primeiramente é importante evidenciar que os 

direitos fundamentais de todas as pessoas são respaldados pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Nos casos das crianças e dos adolescentes, existe legislação específica, 

que trata dos direitos e deveres de acordo com as condições e peculiaridade que 

pessoas dessa faixa etária necessitam. 

 

Entretanto, Lenza (2011) destaca que nem sempre foi assim, na antiguidade 

a compreensão em relação à proteção da criança e do adolescente era ausente, não 

havia iniciativa da parte dos responsáveis, nem do Estado para proteger as crianças, 

deixando que os mesmos vivessem em situação deplorável, de forma que, não havia 

órgão competente para resguardar o mínimo de dignidade, o tratamento era igualitário 

aos de animais. 

 

Neste sentido evidencia-se: “Se não existiam leis que protegessem as 

crianças, a solução seria recorrer à legislação de proteção aos animais, pois a criança 

não era menos que um cachorro ou um gato.” (CUNHA, 2014, P.49). 

 

Além de serem tratados como animais, as crianças eram consideradas 

propriedade de seus pais, sendo que as mesmas deviam respeitar a todas as ordens, 

independentes de quais fossem, sem que tivesse qualquer tipo de interferência do 

Estado. Dessa forma, passam por situações inaceitáveis, humilhantes e degradantes, 
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sem ter a quem recorrer. Foram necessárias as ocorrências de fatores importantes 

para que então, iniciasse uma nova fase: 

 

Dois fatores foram marcantes para que tal preocupação eclodisse, 
iniciando-se um novo ciclo: a) o descontentamento da classe operária 
com as condições de trabalho existentes; b) os horrores da Primeira 
Guerra Mundial, com consequências nefastas às crianças. (CUNHA, 
2014, P.50). 
 

Ressalta-se então, conforme Cunha (2014) que através desses fatores, o 

mundo atentou-se diretamente aos direitos considerados até então de relevância das 

crianças. A partir de então, foram aprovadas convenções, nas quais duas resguardava 

à proteção dos interesses das crianças. 

 

Após a triste realidade da Primeira Guerra Mundial, avançaram na luta pelos 

direitos da criança, na qual conseguiram a aprovação a Declaração dos Direitos da 

Criança. 

 
Encerradas a primeira e a segunda Guerras Mundiais, embalada pela 
Declaração dos Direitos do Homem, e pautada em seus princípios, a 
Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração dos Direitos da 
Criança, em 1959, constituindo esse documento verdadeiro divisor de 
águas, pois a criança passou a ser vista como sujeito de direitos, 
abandonando-se o conceito de que era objeto de proteção (CUNHA, 
ano 2014, P.50). 
 

No entanto, como relata Ishida (2014) aludir-se a implantação do ECA no 

Brasil, foram criados dois sistemas jurídicos, primeiro o Direito Penal do Menor no qual 

diferenciava as crianças dos adultos e regulava os atos infracionais e as medidas 

punitivas, sendo um grande avanço na questão da proteção, posteriormente, foi 

elaborado o Código do Menor, que inicialmente tinha função retirar das ruas os 

menores que viviam em situação irregular. Este código, ele não procurava atender e 

compreender a necessidades dos menores, um sistema no qual se preocupava 

apenas em sobrepor ordem social. 

 

Não foram estabelecidas diretrizes no Código de Menores para diferenciar os 

menores que praticava atos infracionais, dos que viviam em situação de miséria, 

tampouco os que eram vitimas de maus-tratos. Dessa forma, as crianças e os 

adolescentes só eram notados quando estavam em situação irregular. O Estado não 
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se preocupava, se uma criança não tinha família, ou se sua família conseguia 

sustenta-lo. 

 

Após por unanimidade, foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas a doutrina de proteção integral, no qual preservava as peculiaridades relativas 

à criança e do adolescente. A doutrina da proteção integral foi marcada quando 

inserida no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, no qual estabelece assim, os 

deveres da família, da sociedade e do Estado na proteção da criança e do 

adolescente. 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão (BRASIL, 1988, S/P). 

 

Dessa forma, Cunha (2014) observa que foram introduzidos através da 

Constituição Federal, direitos relacionados à proteção, resguardando assim, as 

garantias fundamentais para as crianças e os adolescentes, sendo preservadas as 

peculiaridades, de acordo, com que se encontravam na situação de vulnerabilidade. 

 

Ao criar os preceitos disciplinadores da proteção da criança e do adolescente, 

foram analisadas as condições em que vivem os menores, observando as 

transformações e os transtornos que essas mudanças acarretaram. Sendo a 

prioridade absoluta o direito da criança e do adolescente, destinado a assegurar as 

condições a família, a sociedade e o Estado. 

 

1.2 Da prática de ato infracional 

 

Conforme transcrito no artigo 103 do ECA: “Art. 103. Considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. (BRASIL,1990, 

S/P). 

 



13 
 

 

Neste sentido Ishida (2014) coloca que o crime é definido como fato típico e 

antijurídico, uma vez que, contravenção penal é a infração com menor potencial 

ofensivo, considerado como “crime menor”. Haja vista que, criança e adolescente 

podem cometer crimes, não sendo responsabilizados penalmente, por não possuírem 

os requisitos para compor a culpabilidade. 

 

De acordo com o artigo 103 do Estatuto, ato infracional é a conduta 
prevista na lei penal como crime ou contravenção penal, que respeita 
ao princípio da reserva legal, e representa “pressuposto do 
acionamento do Sistema de Justiça de Infância e da Juventude”. 
(CUNHA, 2014, P.325). 

 

Diante de tal pensamento Cunha (2014), ainda evidencia que desta forma, o 

princípio da reserva legal garante que somente será considerada infração a conduta 

que já estiverem prevista no ordenamento jurídico como puníveis. 

 

Dentro dessa mesmo sentido Lenza (2011) coloca que o ato infracional é 

organizado de acordo com a estrutura do delito, uma vez que, observa-se o fato típico 

e antijurídico. Dessa forma, são requisitos: a conduta dolosa ou culposa, o resultado, 

nexo de causalidade, tipicidade e a inexistência de causa de exclusão da 

antijuridicidade. 

 

Contudo, todo indivíduo pode cometer crimes, sendo considerado imputável, 

porém, de acordo com o Código Penal Brasileiro, existem exceções previstas no artigo 

26 e 27, que excluem a imputabilidade penal, transcrito abaixo: 

 
Art. 26. É isento de pena o agente que por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 
ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. (BRASIL, 
1940, S/P). 

 

Aludido assim, Capez (2014) ressalta dessa forma, para impor imputabilidade 

penal é necessário verificar as condições físicas, psicológicas, morais e mentais do 

individuo, além analisar, se o agente possuía controle sobre suas vontades no 

momento do ato praticado. 
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Caso seja observado que o agente não dispõe de alguns desses fatores 

citados, o mesmo não será considerado responsável pelos seus atos. Dessa forma, o 

indivíduo deve possuir capacidade intelectual e controle da vontade para ser 

considerado responsável por suas condutas. 

 

Primordialmente, será tratado sobre o desenvolvimento mental incompleto, 

visto que, os menores de 18 (Dezoito) anos, são considerados inimputáveis, conforme 

transcrito no artigo 228 da Constituição Federal: “Art. 228..São penalmente 

inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos as normas da legislação especial” 

(BRASIL, 1988, S/P). 

 

Destaca-se assim, conforme Capez (2014) que a proteção prevista na 

Constituição Federal, a qual resguarda os menores de dezoito anos, a respeito dos 

atos praticados, pois os mesmos não possuem potencial consciência da ilicitude ao 

tempo da ação ou omissão do fato. 

 

Neste sentido Lenza (2011) coloca que é utilizado o critério biológico nos 

casos de menores de dezoito anos, para ponderar a ausência de discernimento 

absoluto da lei, por não estarem totalmente envolvidos na convivência em sociedade, 

devendo ser tratados segundo com sua condição etária. 

 

No artigo 2º do ECA e do adolescente foi estabelecida a definição de criança 

e adolescente: 

 
Art. 2. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 
(Doze) anos de idade incompleto, e adolescente aquela entre 12 
(doze) e 18 (dezoito) anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 (Dezoito) e 21 
(vinte e um anos) de idade (BRASIL, 1990, S/P). 
 

Cunha (2014) ainda expõe que a diferença não aparece apenas no critério da 

idade, existem diferenças no regime jurídico de responsabilização, no caso da criança 

ela é sujeita a medidas protetivas, em nenhuma hipótese poderá ser privada de sua 

liberdade, haja vista que não possui capacidade de reflexão sobre o ato ilícito, sendo 

a medida aplicada pelo Conselho Tutelar, exceção quando for de competência da 

autoridade judiciária, de forma que não podem ser submetida à ação socioeducativa. 
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Em conformidade com o autor supracitado ao tratar do adolescente, o mesmo 

será submetido às medidas socioeducativas e/ou medidas protetivas, poderá ser 

inserido em um centro de internação quando houver sanção privativa de liberdade, as 

medidas são aplicadas pelo poder judiciário, além de estar sujeito à ação 

socioeducativa. 

 

Ao tratar do ato infracional, é relevante observar o princípio da insignificância 

na ação socioeducativa. 

 
A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores tem fixado certos 
requisitos para que o aplicador do direito possa reconhecer a 
insignificância de determinada conduta. São eles: 
a) mínima ofensividade da conduta; 
b) a ausência de periculosidade social da ação; 
c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento 
d) a inexpressividade da lesão jurídica (HC 92.463 e HC 92.961 no 
STF e Resp 1084540 no STJ). (MICHELETTO, 2013, P.5). 
 

Neste sentido Ishida (2014) explana que a aplicação do princípio da 

insignificância é utilizado como parâmetro o nível da lesão sofrida no ato praticado, 

sendo que, os antecedentes do infrator influência sobre a decisão do magistrado, 

devendo ser decidida de uma forma cautelosa, pois bens de pequeno valor não se 

confundem com bens de valor insignificante, desta forma, ponderando-se o 

magistrado entre o princípio e o contexto real do ato praticado. 

 

1.3 Da medida socioeducativa de internação 

 

As medidas socioeducativas estão previstas no art. 112 do ECA:  

 
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I – advertência; 
II – obrigação de reparar o dano;  
III – prestação de serviços à comunidade;  
IV – liberdade assistida; 
V – inserção em regime de semiliberdade; 
VI – internação em estabelecimento educacional;  
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
§1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
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§2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a 
prestação de trabalho forçado. 
§3º Os adolescentes portadores de doenças ou deficiência mental 
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado 
às suas condições (BRASIL, 1990, S/P). 
 

Valente (2006) expõe que as medidas socioeducativas são determinadas de 

acordo com o ato praticado pela criança ou adolescente, ficando sobre a 

responsabilidade do legislador aplicar a medida mais cabível a cada situação, 

atentando-se para o meio em que vive o infrator, o apoio familiar, sua personalidade 

e os antecedentes que possui. 

 

O mesmo doutrinador destaca que ao ser estabelecido pelo legislador à 

medida socioeducativa, a finalidade é primordialmente, que o adolescente seja 

reabilitado para convívio em sociedade, para não ser ingresso na idade adulta no 

sistema penitenciário. 

 

No artigo 121 do ECA, caput, transcreve sobre a internação: “A internação 

constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento” 

(BRASIL, 1990, S/P). 

 

Ao tratar das medidas socioeducativas, Aquino (2012) constata que a 

internação é a medida mais severa prevista no artigo 112 do ECA, uma vez que, 

possui efetividade na privação da liberdade do infrator, desse modo, quando 

resguardado no artigo 121, a privação de liberdade acarreta diversos fatores na vida 

do adolescente. 

 
Pergunta-se, então, se a medida socioeducativa imposta ao 
adolescente que tenha praticado ato infracional (crime ou 
contravenção penal, por força do que dispõe o art. 103 do ECA) deve 
ter caráter unicamente educativo ou, ao contrário, ser punitiva 
(VALENTE, 2006, P. 19). 

 

Possuindo ainda, princípios peculiares que tratam da forma que devem ser 

constituída a medida de internação, tais como: princípio da brevidade; princípio da 

excepcionalidade; princípio do respeito. 
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O princípio da brevidade prevê que a internação seja zelada, sendo que, o 

prazo seja o menor possível, não excedendo em hipótese alguma, o prazo máximo de 

3 (três) anos, devendo ser realizada analise semestral do adolescente, com intuito de 

avaliar a necessidade do infrator permanecer ou não internado, sendo indispensável 

a internação enquanto se mostrar necessário.  

 

Já o princípio da excepcionalidade, constitui-se na aplicabilidade da 

internação, somente quando não houver outra medida cabível, pois, se houver opção 

de medida mais branda deverá ser utilizada para beneficiar o agente, de forma que, a 

internação seja a última maneira de responsabilização. 

 

Ainda temos o princípio do respeito, no qual deve haver tratamento jurídico 

especial, ao proteger infratores, observando a necessidade de cuidados específicos, 

por não possuírem desenvolvimento completo devido à idade, tornando-os 

vulneráveis. 

 

Ressalta-se, então conforme Pereira (2012), que a medida socioeducativa de 

internação, não tem objetivo punitivo. Ao contrário, tem caráter educativo do 

adolescente infrator, resguardando sua proteção e da sociedade. Sendo admissível, 

tratar as medidas de internação e semiliberdade como freio aos infratores, uma vez 

que, as medidas acarretam sensação de repreensão, mostrando-lhe, a desaprovação 

da sociedade, sobre o ato infracional praticado, ajudando o mesmo a não delinquir 

novamente. 

 

No artigo 122 do ECA, transcreve as hipóteses que será aplicada as medidas 

de internação: 

 
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa; 
II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida 
anteriormente imposta. 
§ 1º. O prazo de internação na hipótese do inc. III deste artigo não 
poderá ser superior a três meses, devendo ser decretada 
judicialmente após o devido processo legal. 
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra 
medida aplicada. (BRASIL, 1990, S/P) 
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Dentro dessa perspectiva Cury (2013) coloca que o ônus da prova, serve 

como garantia, para que existindo outra medida socioeducativa aplicável ao caso, a 

internação não seja utilizada. Sendo que, a privação de liberdade será aplicada em 

última hipótese. E para prever a internação por descumprimento reiterado e 

injustificável, a mesma deverá ser decretada judicialmente após o devido processo 

legal. 

 

Ainda está previsto no ECA, a entidade onde deverá ser cumprida a medida 

de internação, no artigo 123: 

 
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, 
obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física 
e gravidade da infração. 
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisório, 
serão obrigatórias atividade pedagógicas. (BRASIL, 1990, S/P) 
 

Cury (2013) coloca que após o ECA entrar em vigor, foram estabelecidas 

limitações quanto a quantidade de internos, permitindo desta forma, concentrar 

recursos humanos e materiais, prevenindo para que não surjam novas privações. 

Posteriormente, foram seguidas as disposições contidas nas Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade. Outro aspecto 

abordado foi à rígida condição de que não houvesse internação, a não ser em 

instalação exclusiva para adolescentes, sendo possível, extinguir a internação quando 

não houve estabelecimento próprio. 

 

Por último e não menos importante, foi exigido a obrigatoriedade da atividade 

pedagógicas aos internos, uma vez que tal atividade ajuda ao jovem a reinserir na 

sociedade. Porém, deverá haver separação do estabelecimento entre o lugar de 

internação e aquele voltado ao abrigo.  

 

Destaca-se ainda que: 

 

Finalmente, julgo importante salientar que os três critérios adotados 

(idade, compleição física e gravidade da infração), são categorias 

objetivas do ponto de vista da precisão; no entanto, elas são 

extremamente pobres do ponto de vista das realidades humanas mais 
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complexas, uma vez que tratam o fenômeno do ponto de vista da mais 

pura exterioridade (CURY, 2013, P.614). 

 

O mesmo autor coloca que os infratores precisariam ser separados conforme 

o ato infracional cometido, observando a gravidade, sendo que, um infrator pode 

colocar o outro em situação perigosa. Dessa maneira, deveriam ser observados todos 

os critérios básicos para a segurança dos internos, de modo que o estabelecimento 

possuía estrutura para suportar as diversas diferenças existentes entre os infratores. 

 

Aos observar tais aspectos, é importante relaciona-los com a maneira de 

avaliação dos atos infracionais praticados. De maneira que, o artigo 171 do ECA, 

informar as condutas que devem ser tomadas para proteger os direitos do adolescente 

e nos demais artigos apontam os demais fatores que devem ser utilizados: “Art. 171. 

O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado 

à autoridade judiciária” (BRASIL, 1990, S/P).  

 

De acordo Cury (2013) a apuração do ato infracional não tem previsão 

especifica no estatuto, sendo que, a competência é destinada aos Conselhos 

Tutelares, de forma que, na falta deste órgão, ficará competente à autoridade 

judiciária. 

 

Pereira (2012) coloca que a apreensão do adolescente, tendo como 

consequência a privação de liberdade, somente ocorrerá nas hipóteses de flagrante 

de ato infracional ou quando houver ordem judicial escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária, sempre resguardando as garantias fundamentais previstas na 

constituição federal. 

 

Conforme explana Cury (2013), devendo o infrator ser encaminhado de 

imediato à entidade de atendimento, sendo indispensável à comunicação ao poder 

judiciário, em casos de apreensão em finais de semana ou feriados, será realizada a 

comunicação ao poder judiciário que estiver de plantão. 

 

A ordem deve advir de autoridade judicial competente, conforme previsto no 

artigo 146 do ECA: “A ordem emanada de autoridade incompetente configura 

constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus” (BRASIL, 1990, S/P). 
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Dessa forma, a incompatibilidade de competência sobre a ordem de uma 

autoridade judicial, poderá ser recorrida com o pedido de habeas corpus, sendo que, 

tal remédio constitucional é o principal instrumento legal, que garante a liberdade de 

locomoção do indivíduo.  
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2. REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL  

 

2.1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

 

É possível notar na Constituição Federal, já em seu primeiro artigo a base dos 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é também chamado de direitos 

fundamentais.  

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. (BRASIL, 1988, S/P) 

 

Neste âmbito destaca-se o seguinte pensamento: “a dignidade da pessoa 

humana é um valor supremo que atribui o conteúdo de todos os direitos fundamentais 

do homem, desde o direito à vida” (SILVA, 1991, P.93).  

 

Em conformidade com o pensamento do doutrinador Mirabete (2008) é 

possível notar que o legislador durante a elaboração da Constituição Federal de 1988, 

adotou o princípio da imputabilidade penal do art. 27 do Código Penal Brasileiro de 

1940, que diz que os menores de dezoito anos são inimputáveis, porém, uma 

realidade totalmente diversa, onde a idade mental poderia ter igualdade com a 

cronológica.  

 

Além disso, pela primeira vez, inseriu-se na Constituição Federal matéria 

nitidamente pertinente à legislação ordinária, como se vê no art. 228 que, “São 

penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 

legislação especial” (BRASIL, 1988, S/P). 

 

Sendo assim evidencia-se o fato de que nem o Código Penal Brasileiro e nem 

e Constituição Federal conseguiram acompanhar o processo de evolução dessas 

crianças e adolescentes que atualmente fazem parte de uma modernização e 
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evolução no que tange sobre a cultura, educação, sociedade e aspectos biológicos, o 

que faz com que na atualidade seja possível notar jovens completamente capazes de 

discernir o que seus atos podem produzir.  

 

Nesse sentido atenta-se o seguinte: 

 
Apesar de se observar que, na prática, menores com 16 ou 17 anos, 
por exemplo, têm plenas condições de compreender o caráter ilícito 
do que praticam, tendo em vista que o desenvolvimento mental 
acompanha, como é natural, a evolução dos tempos, tornando a 
pessoa mais precocemente preparada para a compreensão integral 
dos fatos da vida, o Brasil ainda mantém a fronteira fixada nos 18 anos 
(NUCCI, 2009; P.301).  

 

Ademais, a maturidade do menor de dezoito anos é também reconhecida pela 

Constituição Federal de 88, quando em seu art. 14, que proporciona aos menores de 

18 anos e maiores de 16 anos o direito ao voto: 

 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante: 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 
I - Obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II - Facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
(BRASIL, 1988, S/P). 
 

Nesse sentido esclarece  que: 

 
Reduzindo de 18 para 16 anos o direito à inimputabilidade, visto como 
garantia fundamental, ele não deixará de existir, e eventual 
modificação encontrará, inclusive, coerência com a responsabilidade 
política de poder exercer a capacidade eleitoral ativa (direito de eleger) 
a partir dos 16 anos (LENZA, 2011, P.526). 

 

Deste modo a constituição assegura vários direitos e deveres para os 

menores de 18 anos, que devem ser analisados quando o assunto for a redução da 

maioridade penal. 

 

2.2 ASPECTOS PENAIS 

 

Conforme Lenza (2011) Código Penal adotou que se encontra em vigência, 

quando se trata do menor infrator leva-se em analise o critério biológico como pode 
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ser observado os dizeres do artigo 27, que explana que os menores de 18 (dezoito) 

anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial, estabelecendo assim, uma presunção absoluta de 

inimputabilidade 

 

Em concordância Pereira (2012) destaca que a capacidade mental do menos 

deve ser levada em consideração quando se analisa a capacidade de licitude, pois 

mesmo que o menor cometa uma conduta que ele tenha total compreensão seja um 

ato de infração penal e mesmo assim o cometa, não poderá ser aplicado sobre ele 

nenhum tipo de responsabilidade penal, por conta dos dispositivos legais encontrados 

na legislação.  

 

Dotti (2005) coloca que quando elaborado em 1940 o código penal o legislador 

levou em consideração que uma pessoa com menos de 18 anos não teria maturidade 

mediante os seus atos, devendo assim ser tratado de forma diferenciada, com intuito 

de promover uma recuperação moral, social e psicológica, e posteriormente inseri-lo 

na sociedade. 

 

Assim sendo, o Código Penal em sua Exposição de Motivos da Parte Geral, 

em seu item 23, aponta: 

 
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, é 
naturalmente antissocial na medida em que não é socializado ou 
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 afastamento do jovem delinquente, menor 
de 18 (dezoito) anos, do convívio social, sem sua necessária 
submissão ao tratamento do delinquente adulto, expondo-o à 
contaminação carcerária (BRASIL, 1940, S/P). 

 

Paulino (2005) coloca que o critério usado pelo legislador de 1940 se 

perpetuou um 1984, no qual manteve o mesmo critério adotado, mas contudo, hoje 

levanta-se muitas discussões no âmbito jurídico sobre a temática da redução da 
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maioridade penal, baseando-se no processo de evolução que a sociedade vem 

passando. 

 

De acordo com a Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, ressalta que 

para que se tenham os devidos efeitos penais a menoridade deve ser reconhecida por 

meio de prova documental (certidão de nascimento), caso não haja essa prova 

documental, aplica-se a prova pericial para a análise da idade real, por fim destaca-

se que caso seja provada a inimputabilidade da parte o processo será anulado por 

legitimidade passiva. 

 

Conforme o artigo 4º do Código Penal, “considera-se praticado o crime no 

momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado” 

(BRASIL, 1974, S/P). Sendo assim a avaliação da imputabilidade deve se dar na ação 

ou ainda na omissão, deste modo não pode ser considerado imputável o sujeito que 

praticou a conduta antes de ter 18 (dezoito) anos completos, que se a sua 

consumação ocorra posteriormente ao completar os 18 anos. 

 

Por fim destaca que ao constatar a inimputabilidade por meio da menoridade 

será aplicada a legislação especial que é o ECA conforme poderá ser evidenciado na 

abordagem a seguir.  

 

2.3 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O ECA foi criado em 1990, no qual atribui a responsabilidade dos atos penais 

somente após completar os 18 anos de idade, tendo essa determinação ligada aos 

aspectos psicológicos que são fundamentais para o ambiente social no qual a pessoa 

está inserida.  

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA tem por finalidade 
subsidiar as discussões das propostas das emendas constitucionais, 
visto que, antes da sua criação não existia em nossa legislação uma 
política de atendimento que pudesse atender integralmente às 
necessidades de crianças e adolescentes. Hoje, tornou-se real a 
existência de uma política de Proteção Especial que atende as 
reivindicações da sociedade civil organizada em prol dos menores 
púberes e impúberes. (MELLO, 2013, P.37). 
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Destaca conforme Mello (2013) que o ECA não foi criado apenas para o menor 

que se encontra em situação de risco, mas protege de forma integral à criança e ao 

adolescente, sendo assim protege as necessidades de uma pessoa, para que consiga 

desenvolver sua personalidade, deste modo o ECA promove uma assistência aos 

menores no âmbito material, moral e jurídica como o intuito de prevenir crimes e inserir 

o menor infrator na convivência social.  

 

A proteção deve ser garantida pela família biológica conforme os dispositivos 

do artigo 25 ao 27 do ECA, ou pela família substituta/ adotiva conforme os dispositivos 

do Artigos 28 à 52 do ECA.  

 

O legislador ao elaborar o ECA levou em consideração a questão de proteção 

da pessoa até completar 18 anos o texto da I Convenção Mundial sobre os Direitos 

da Criança no ano de 1989 e confirmada no ano de 1990, adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas. A responsabilidade penal também encontra respaldo no 

art. 228 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 27 do Código Penal 

Brasileiro.  

 

Em caso de eventual modificação da idade penal mínima, estará o Brasil a 

descumprir o que foi estabelecido no tratado que se comprometeu a cumprir. E o 

descumprimento implica a responsabilização internacional do Estado violador.  

 

É oportuno destacar os três sistemas considerados basilares para 

sustentação do ECA, conforme explanado no seguinte trecho:  

 
1. Sistema primário - trata das Políticas Públicas de Atendimento a 
criança e ao adolescente;  
2. Sistema secundário - cuida das medidas de proteção dirigidas às 
crianças e adolescentes em situação pessoal ou social, enquanto 
vítimas que têm direitos violados;  
3. Sistema terciário - trata das medidas sócio-educativas, aplicáveis 
aos adolescentes em conflito com a lei que passam à condição de 
vitimizadores (NASCIMENTO, 2008, P.46). 
 

Conforme Beccari (2005) que as medidas socioeducativas pode ser dar na 

forma de advertência (nas quais são empregadas: Prestação de Serviços à 

Comunidade, Liberdade Assistida, Semiliberdade, ou ainda a privação de liberdade, 

aonde é necessária uma ordem escrita do Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 
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Neste mesmo seguimento Mello (2013) coloca que as medidas 

socioeducativas devem ser aplicadas conforme o Estado baseando-se nas 

circunstancias da gravidade de sua infração conforme o Art. 112 do ECA, essas 

aplicações não devem ser acumulativas, podendo o juiz, no caso de que o menor 

venha aplicar mais de uma conduta infracional, aplicar medidas mais objetivas com o 

intuito de proteger os seus direitos e garantir a reeducação e reintegrar o menos na 

sociedade. 

 
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a 
prestação de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental 
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado 
às suas condições. 
(BRASIL, 1990, S/P). 
 

Ainda pode-se observar o dispositivo do art. 3º do ECA, ato infracional é toda 

“a conduta descrita como crime ou contravenção penal” (BRASIL, 1990, S/P). 

 

Nesta perspectiva Figueiredo (2002) coloca que essa medida é 

completamente oposta do que ocorre com o s maiores de 18 anos. Enquanto um maior 

compre sua pena em um sistema penitenciário, aonde existe vários tipos de 

criminosos que cometeram os mais variados crimes, já o menor é inserido em um 

meio o qual tem uma internação em um ambiente próprio, aonde é proporcionada uma 

assistência escolar, profissional, pedagógica e psicológica, tudo conforme os padrões 

a Convenção Internacional que deu origem ao ECA. 

 

Muitos doutrinadores consideram que levar a criança e o adolescente a uma 

condição de penitenciário ou de presidiário, não garantirá a sua reeducação e muito 

menos sua reintegração, visto que se for moldado no sistema prisional atual que é 
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falido, nada acrescentará na vida do menor, o que fará com que diminua ainda mais 

a segurança pública.  

 

Sendo assim o ECA é um garantidor que esses menores infratores não 

acabem em presídios mas tenham a capacidade de apreender com o erro e tomar 

apartir de um trabalho realizado por profissionais e a oportunidade, se tornarem 

cidadãos íntegros e corretos, que andam em conformidade com a lei. 

 

Neste viés, Barato Jr. (2005) coloca que as principais características da 

Doutrina da Proteção Integral estabelecem que é dever da família, da sociedade, da 

comunidade e do estado restabelecer o exercício do direito da criança que é 

ameaçado ou violado; que a política pública em benefício da criança deve ser 

descentralizada e focalizada no município, e que as crianças já não são mais pessoas 

incompletas, mas sim pessoas completas que possuem a particularidade de 

encontrarem-se em desenvolvimento. 

 

Como estabelece art. 101, ECA: 

 
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de 
ensino fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 
criança e ao adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 
regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação 
e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocação em família substituta. 
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável 
como forma de transição para a colocação em família substituta, não 
implicando privação de liberdade.( BRASIL, 1990, S/P). 

 

Apesar das críticas de alguns juristas em afirmar que o ECA é muito tolerante 

com os infratores, que não intimida os que pretendem transgredir a lei, diríamos que 

o ECA quer proteger a criança excluída socialmente, pois o menor é vítima de uma 
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sociedade de consumo desumano e muitas vezes cruel. Daí a necessidade de ser 

tratado e amparado por políticas fortes, e não apenas punido do ponto de vista penal. 

 

2.4 CORRENTES CONTRÁRIAS A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

A questão da redução da maioridade penal deve ser analisada 

cuidadosamente, devendo ser levando em consideração os aspectos, sócias e 

individuais de casa criança e adolescente para que deste modo seja tomada a melhor 

decisão de tratamento que deve ser aplicado. 

 

Deste modo, destaca-se o seguinte: 

 
Não há justificativa para que se proceda ao rebaixamento da idade de 
responsabilidade penal. Tal medida seria uma violência ética, 
sobretudo porque, como é público e notório, na quase totalidade dos 
casos que são divulgados pela imprensa com estardalhaço, os 
adolescentes infratores são pobres (BARBATO, 2004, P.23). 

 

Neste sentido, Bardato (2004) aborda que haverá numerosos prejuízos 

relacionados a redução da maioridade penal que é de 18 para 16 anos, sendo 

considerado os benefícios irrisórios, deste modo defende-se as medidas 

socioeducativas que trazem como benefícios a não privatização de liberdade, além da 

oportunidade desse jovem conseguir se reeducar e posteriormente ser inserido na 

sociedade, preservando o sentimento de paz e respeito entre os jovens que 

cometeram alguma infração.  

 

O ilustre Professor Miguel Reale Junior, também falou sobre o assunto 

dizendo: 

 
O mito de que o Brasil está entregue a um alarmante crescimento da 
criminalidade grave praticada por adolescentes não corresponde à 
realidade dos números¨. E diz mais: “no Brasil, não é a pobreza a 
produtora de atos delituosos, mas sim a imensa desorganização 
social, por isso há que se voltar a atenção para as políticas públicas e 
sociais muito mais do que para a resolução de questões dessa 
grandeza por mera alteração constitucional ou legal”. (REALE, 2001, 
P. 170)  

 

Conforme Xavier (2007) é possível notar entre as várias figuras políticos a 

manifestação contraria a redução da maioridade penal, pois o problema é um 
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aglomerado de fatores que induzem o jovem a cometer algum crime, sendo estes 

apenas vítimas da sociedade e da condição social, sendo assim essa é uma temática 

bastante discutida ao longo dos anos na Câmara dos Deputados e até mesmo pelos 

presidentes que vem passando pelo poder, a maior discussão está relacionada ao 

futuro que será proporcionado a esses jovens se forem inseridos dentro do sistema 

penitenciário brasileiro atual. 

 

Deste modo o problema não está exatamente se há uma aplicação penal para 

menores, ao invés do poder legislativo se preocupar somente com a questão de reduz 

ou não a idade para imputabilidade penal, deve se procurar fazer e executar políticas 

públicas que possam de algum modo garantir de forma eficaz o direito da criança e 

do adolescente, ou ainda, a aplicação eficiente do ECA, que é a principal fonte de 

garantia de proteção do menor. 

 

 Partindo dessa perspectiva como explana Siqueira (2001) o principal 

responsável pelos atos inflacionários cometidos pelo menor é de responsabilidade do 

Estado, da família e da sociedade, que não garantiu que os direitos e deveres da 

criança e do adolescente fossem respeitados. 

 

Figueiredo (2003) coloca que a sociedade atual, é uma sociedade doente que 

busca incansavelmente pela justiça e em alguns momentos até mesmo a uma 

vingança, isso é um reflexo dos séculos passados, que são marcados por uma 

desigualdade social, que juntamente com a negligencia dos pais e falta de estrutura 

do Estado, acaba colocado a criança e o adolescente como uma vítima da 

modernização desestruturada e a não prestação de assistência. 

 

Conforme Xavier (2007) foi por meio do ECA, existe uma tentativa de que os 

direitos da criança e dos adolescentes não sejam negados, mas existe um outro 

caminho que deve ser levado em consideração que é o da desigualdade social que 

faz com que os níveis de criminalidade venham crescendo de forma gradativa e cada 

vez mais com crimes mais violentos, deste modo uma medida que irá garantir que os 

direitos e deveres da criança e do adolescente sejam terá um menor custo para os 

cofres públicos. 
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Destaca-se ainda, conforme o mesmo autor supracitado, que o sistema 

prisional atual é totalmente falido com cadeias cheias, sem qualquer estrutura, sendo 

esta uma verdadeira escola para a marginalidade, não cumprindo o papel de 

ressocialização e muito menos o de reintegração, pois muitos que estão naquelas 

condições acabam se revoltando por não ver o direitos humanos ali presente. 

 

Salienta-se ainda que seja qual for o ato delinquente que o menor tenha 

cometido, ele merece a chance de ser reintegrado na sociedade por meio da medida 

socioeducativa, ao invés de jogá-lo em um sistema penitenciário completamente falido 

como é estabelecido nos depósitos do ECA, e então assim garantir que os direitos e 

deveres da criança e do adolescente sejam respeitados.  

 

Por fim, enfatiza que antes mesmo de começar um debate sobre a redução 

da maioridade penal, deve-se lembrar que os motivos que impulsionaram o jovem 

cometer tal ato devem ser considerados, os aspectos sociais estão relacionados a 

insegurança pública, para finalizar destaca a pureza e inocência da criança que 

infelizmente entra em caminhos tortuosos que levam a cometer crimes 
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3. AUMENTO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM DETRIMENTO DA 

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

3.1 Aplicabilidade das medidas socioeducativas 

 

Na Visão de Liberati (2000) as medidas socioeducativas são atividades 

impostas aos adolescentes, quando considerados autores de atos infracionais, tem 

como fundamento o caráter pedagógico da medida, seu objetivo maior é a 

reestruturação do adolescente e a reintegração social.  

 

O ECA, Art. 112, apresenta de forma gradativa as medidas a serem aplicadas, 

quando verificada a autoria do ato infracional praticada pelo adolescente, são elas: 

 
 I – Advertência; 
 II – Obrigação de reparar o dano;  
III – prestação de serviços à comunidade;  
IV – Liberdade assistida;  
V – Inserção em regime de semiliberdade;  
VI – Internação em estabelecimento educacional;  
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a V 
(BRASIL, 1990, S/P) 
 

 “As medidas podem ser aplicadas de forma isolada, cumulativa e podem ser 

substituídas a qualquer tempo” (BRASIL, 1990, S/P). “A Advertência consiste em 

admoestação verbal, deve ser reduzida a termo e assinado” (BRASIL, 1990, S/P). A 

obrigação de reparar o dano ocorre quando o ato infracional implica em reflexo 

patrimonial e o juiz pode exigir que o adolescente “restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima” (BRASIL, 

1990, S/P). 

 

Conforme Lenza (2011) medida de Prestação de Serviços à Comunidade 

consiste na realização de atividades gratuitas por parte do adolescente autor de ato 

infracional, não remuneradas, de interesse coletivo, que deve ser realizada em 

entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos, bem como em 

programas comunitários ou governamentais, conforme a aptidão do adolescente.  
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O período de cumprimento da Prestação de Serviços à Comunidade não deve 

exceder a seis meses e deve ser cumprida em jornada máxima de oito horas 

semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em horários distintos da escola ou 

do trabalho para não prejudicar a frequência a estas. 

 

Conforme Ishida (2011) a medida de Liberdade Assistida deve ser adotada 

sempre que se configurar a mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e 

orientar o adolescente, é fixada pelo Juiz, e poderá ser cumprida pelo prazo mínimo 

de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída. Requer que seja 

realizado acompanhamento, auxílio, orientação, inserção em programas oficiais de 

assistência social, colocação no mercado de trabalho e supervisão do aproveitamento 

escolar, inclusive realizando a matrícula, conforme  Art. 118 e 119 do ECA  

 

 Diante de tal pensamento Ferreira e Santos (2016) coloca que as medidas 

tratadas até aqui se diferem daquela que é objeto do presente trabalho, a medida 

Socioeducativa de Semiliberdade. Esta pode ser caracterizada por oferecer certa 

restrição à liberdade do adolescente autor de ato infracional, não comportando prazo 

determinado, será reavaliada de seis em seis meses. 

 

Na aplicação de medida Socioeducativa de Semiliberdade, Ishida (2011) 

coloca que o adolescente é afastado do convívio familiar e comunitário durante a 

semana e permitido o convívio nos finais de semana. É obrigatória a escolarização e 

a profissionalização, sempre que possível, serão utilizados os recursos existentes na 

comunidade, sem necessidade de autorização judicial para realização das atividades, 

conforme  Art. 120 do ECA. 

 

 Na medida de Internação o adolescente é mantido em regime fechado, este 

deve ter a sua situação reavaliada a cada seis meses e o período de internação não 

comporta prazo determinado, em nenhuma hipótese se excederá a três anos. Assim, 

esta é a única medida que realiza a escolarização e as demais atividades na própria 

unidade, mas podem ser realizadas atividades externas, ficando a critérios da equipe 

técnica, salvo determinação judicial contrária conforme  o ECA expõe em seu Art. 121. 
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 As medidas socioeducativas têm como objetivo final a reinserção social, 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e menor punição. 

3.2 SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

 

O SINASE é fruto de uma construção coletiva envolvendo diversos 

seguimentos do governo, representantes e entidades de atendimento, especialistas 

na área e sociedade civil que promoveram intensos debates com a finalidade de 

construir parâmetros mais objetivos no atendimento ao adolescente autor de ato 

infracional 

 

Nesse sentido Melo (2016) coloca que trata-se de uma política pública que 

verdadeiramente procura atender aos preceitos pedagógicos das medidas 

socioeducativas conforme dispõe o ECA. O SINASE foi aprovado na assembleia do 

CONANDA em 13 de julho de 2006 e representou um grande avanço em termos de 

políticas públicas voltadas para os adolescentes autores de ato infracional. Em 13 de 

julho de 2007, o SINASE foi apresentado como projeto de lei (PL 1.627/2007) ao 

Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Conforme Ferreira e Santos (2016) a SINASE fortalece o ECA ao determinar 

diretrizes claras e específicas para a execução das medidas socioeducativas por parte 

das instituições e profissionais que atuam nesta área. Evita, assim, interpretações 

equivocadas de artigos do Estatuto que trazem informações, às vezes, pouco 

aprofundadas sobre a operacionalização dessas medidas. 

 

Neste mesmo sentido Baroni (2018) coloca que a SINASE estabelece a partir 

de uma perspectiva de transição de um caráter meramente punitivo, para uma 

doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente, pautada pelo respeito à 

peculiar condição do adolescente como pessoa em desenvolvimento, o SINASE 

enfatiza pontos-chave a serem respeitados no cumprimento das medidas 

socioeducativas. 

 

Desta forma, o mesmo autor supracitado coloca que o SINASE normatiza 

sobre os parâmetros arquitetônicos para unidades de atendimento socioeducativo, 
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principalmente em relação ao espaço físico, infraestrutura adequada para atender os 

adolescentes e capacidade/vaga compatível com a demanda sem negligenciar os 

direitos dos adolescentes. Dispõe sobre a previsão orçamentária para a execução e 

manutenção das medidas socioeducativas.  

 

Enfim, é um verdadeiro manual que, em complemento ao ECA, mostra como 

fazer, o como trabalhar com as medidas mediante a intervenção de práticas 

pedagógicas sem violar os direitos. 

 

As diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo apontadas pelo 

SINASE são as seguintes:  

 
1. A prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos 
meramente sancionatórios;  
2. O projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do 
atendimento socioeducativo;  
3. A participação dos adolescentes na construção, no monitoramento 
e na avaliação das ações socioeducativas;  
4. O respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e 
exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa;  
5. Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de 
reconhecimento e respeito ao adolescente durante o atendimento 
socioeducativo;  
6. Diretividade no processo educativo;  
7. Disciplina como meio para realização da ação socioeducativa;  
8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização 
das informações e dos saberes em equipe multiprofissional;  
9. Organização espacial e funcional da Unidades de atendimento 
socioeducativo que garantam possibilidades de desenvolvimento 
pessoal e social para o adolescente;  
10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual 
norteadora da prática pedagógica;  
11. Família e comunidade participando ativamente da experiência 
socioeducativa;  
12. Formação continuada dos atores sociais (SINASE, 2018, S/P). 
 

Ferreira e Santos (2016) coloca que uma característica em destaque do 

SINASE é a ênfase à participação familiar a comunitária no processo de 

socioeducação, por intermédio de atividades programáticas que dêem conta de 

aproximar a família e fortalecer os vínculos com a comunidade. 

 

Neste sentido, Baroni (2018) coloca que o sistema nacional enfatiza a 

intersetorialidade entre políticas de educação, saúde, assistência social, segurança 



35 
 

 

pública e do sistema de justiça para assegurar os direitos constitucionais dos 

adolescentes em conflito com a lei. Determina também que o acesso aos serviços 

públicos, no caso adolescentes em privação de liberdade, deve ser feito em núcleos 

externos às unidades, em integração com a comunidade, a fim de se trabalhar o 

preconceito contra os adolescentes em conflito com a lei. 

 

Pedagogicamente, Ferreira e Santos (2016) expões que o sistema trabalha 

com o conceito de plano individual de atendimento que leva em consideração as 

potencialidades, capacidades e limitações dos adolescentes, ao mesmo tempo em 

que valoriza a prática da tolerância e a inclusão dos indivíduos, com o respeito à 

diversidade étnico-racial, de gênero e orientação sexual de cada jovem. 

 

Melo (2016) coloca que conjugando novas práticas no campo das políticas 

públicas com um maior envolvimento da sociedade como um todo no processo de 

ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei, o SINASE é, portanto, um 

instrumento essencial para a implementação do ECA e a transformação da realidade 

no atendimento socioeducativo no Brasil. 

 

“Um dos desafios é a incorporação das dimensões técnica, política e ética no 

atendimento ao adolescente autor de ato infracional” (NOGUEIRA, 2009), pois estas 

visam traçar: 

 

[...] um corajoso reordenamento político-institucional e pedagógico 
[que] se concretiza em mudança de conteúdo, método e gestão, que 
por sua vez, inclui a proposta de ação socioeducativa, a estrutura física 
segundo os parâmetros das normas nacionais e internacionais e a 
constituição de equipes capazes de entendimento do sentido da 
natureza política e pedagógica da medida socioeducativa (COSTA; 
PEIXOTO, 2006, P.65). 

 
O SINASE articula-se como um: 

 
[...] conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 
jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve 
desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de 
medida socioeducativa” (CONANDA, 2006, P. 23),  

 

Sendo assim reiterando diretrizes referentes à garantia dos direitos 

fundamentais e o desenvolvimento integral do adolescente. 
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 A Resolução Conanda nº 119/2006, a abrangência do SINASE é assim 

definida: “Artigo 2° - O SINASE constitui-se de uma política pública destinada à 

inclusão do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda 

iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais” (BRASIL, 2006, 

S/P). 

 

A política de atenção ao adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa ganhou novo status e assumiu o desafio de se constituir em um 

sistema nacional, ornando-se uma política pública articulada e com características 

específicas: a política da socioeducação. 

 

O SINASE pode ser compreendido como um instrumento jurídico-político 

voltado à concretização dos direitos do adolescente autor do ato infracional, visa 

promover ação educativa, seja em meio aberto ou em casos de restrição de liberdade. 

Este ainda se constitui em um desafio, frente às complexas demandas existentes:  

 
[...] conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 
jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve 
desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de 
Medida Socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas 
estaduais, distrital e municipais, bem como todas as políticas, planos, 
e programas específicos de atenção a esse público (BRASIL, 2006, P. 
22).  
 

Para tanto, orienta sobre a corresponsabilidade da família, da sociedade e do 

Estado, o requer a construção de uma rede complexa e articulada entre os atores. 

 

3.3 Debates acerca das medidas socioeducativas 

 

Conforme expõe Melo (2016) os psicólogos, advogados e representantes de 

entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes concordaram, em debate 

na Câmara dos Deputados, que o aumento no tempo de cumprimento das medidas 

socioeducativas prejudica o desenvolvimento dos adolescentes e sua reinserção na 

sociedade. 
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O assunto foi tema de audiência pública na comissão especial que analisa 

proposta (PL 7197/02 e apensados) que altera o ECA – Lei 8.069/90, para estender o 

período máximo das medidas socioeducativas, dos atuais três anos para até dez anos 

de internação. 

 

Baroni (2016) expõe que fato de uma pessoa completar 18 anos não interfere 

na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em 

curso. O entendimento, já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, agora vai virar 

súmula. 

 

O mesmo autor coloca que o enunciado foi aprovado pela 3ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, colegiado que reúne os ministros das turmas 

especializadas em Direito Penal do STJ (5ª e 6ª Turmas) e é responsável pela 

aprovação dos enunciados sumulares na área. 

 

Ferreira e Santos (2016) apontam que em janeiro de 2017, por exemplo, ao 

aplicar a jurisprudência da corte, o ministro Humberto Martins deferiu três pedidos 

feitos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para manter jovens que completaram 

18 anos em medida socioeducativa, reformando decisão do Tribunal de Justiça 

fluminense. 

 

Nos termos da jurisprudência da corte, Baroni (2018) relata que para efeito de 

aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, leva-se em consideração a 

idade do menor à data do fato. A liberação provisória deve ocorrer somente quando o 

menor completar 21 anos de idade. 

 

A súmula é o resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e serve 

para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. O 

enunciado será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por três vezes, em datas 

próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. 

 
Súmula 605: A superveniência da maioridade penal não interfere na 
apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida 
socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto 
não atingida a idade de 21 anos. (BRASIL, 2017, S/P) 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-julho-1990-372211-norma-pl.html
https://www.conjur.com.br/2017-jan-27/ministro-mantem-maiores-18-anos-medida-socioeducativa
https://www.conjur.com.br/2017-jan-27/ministro-mantem-maiores-18-anos-medida-socioeducativa
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Saraiva (2014) coloca que a tomada a individualização da pena como uma 

garantia constitucional da cidadania, compreendendo a medida socioeducativa como 

uma resposta do Estado ao ato infracional, conduta típica descrita na lei como crime 

ou contravenção, não há como deixar de afirmar que a individualização da medida 

aplicável ao adolescente contemple um regramento expresso e explícito, devidamente 

motivado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ECA representa um marco na consolidação do Direito da Criança e do 

Adolescente no Brasil, em um processo que foi iniciado com a Constituição Federal. 

De acordo com as premissas garantidas no Estatuto, a criança e o adolescente não 

mais ostentam a condição de meros objetos de proteção, conforme dispunha o 

revogado Código de Menores. Ao contrário, são considerados sujeitos de direitos, 

que, além de serem titulares das garantias expressas a todos os brasileiros, ostentam 

direitos especiais e prioridade absoluta.   

 

Psicólogos, advogados e representantes de entidades de defesa dos direitos 

de crianças e adolescentes concordam que o aumento no tempo de cumprimento das 

medidas socioeducativas prejudica o desenvolvimento dos adolescentes e sua 

reinserção na sociedade.  

 

Submeter adolescentes a até uma década em regime de internação contraria 

tratados internacionais, em especial a Convenção dos Direitos da Criança. Se levada 

à frente, tal proposta permitirá que um ser humano possa ficar todos os anos de sua 

adolescência privado de liberdade, descumprindo assim até mesmo o princípio da 

proporcionalidade que deve reger a administração pública.  

 

Nos termos da jurisprudência desta corte, para efeito de aplicação das medidas 

socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), leva-se em 

consideração a idade do menor à data do fato. A liberação provisória deve ocorrer 

somente quando o menor completar 21 anos de idade  

 

As medidas socioeducativas, quando bem executadas, sejam em meio fechado 

ou aberto, podem ser fundamentais para modificar o espírito púbere e produzir novos 

cenários na vida dos adolescentes e até mesmo na de suas famílias.  

 

Por fim, a finalidade da medida socioeducativa, é de extrema importância que 

se estabeleça uma proposta socioeducativa, contando com orientação pedagógica, 

psicológica, profissionalizante e acompanhamento personalizado aos adolescentes. 

Portanto as medidas, não são o fim, mas sim o meio, para que se possa trabalhar de 
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forma integral e desenvolvimento humano destes adolescentes, buscando orientá-los 

quanto aos seus direitos e deveres perante a sociedade, para que possam ser 

reintegrados a esse conjunto de maneira que se sintam pertencentes a ela. Sendo 

assim. 

 

O ECA prevê seis medidas educativas: advertência, obrigação de reparar o 

dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e 

internação. Recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração 

 

Muitos adolescentes, que são privados de sua liberdade, não ficam em 

instituições preparadas para sua reeducação, reproduzindo o ambiente de uma prisão 

comum. E mais: o adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, 

sendo três anos interno, três em semiliberdade e três em liberdade assistida, com o 

Estado acompanhando e ajudando a se reinserir na sociedade. Não adianta só 

endurecer as leis se o próprio Estado não as cumpre. 

 

Conclui-se que as medidas socioeducativas fazem parte de toda uma estratégia 

de políticas públicas que, se isoladas, esvaziam-se em si mesmas. Para que isso não 

aconteça, devem ser encaradas como uma alternativa de integrar os adolescentes ao 

meio comunitário em permanente construção.  
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