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RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso versa pensar se o fato de um 
adolescente ser infrator seria uma questão Social ou Jurídica. Em tempos atuais, 
parece sempre ressaltar um debate acerca das questões que envolve adolescentes 
infratores. É com esse intuito que busca-se destacar alguns pontos desse assunto. A 
questão adolescente infrator tem se mostrado bem polêmico e o Estado vem dando 
respostas que, para muitos, ainda não satisfaz os interesses da sociedade. O 
problema da criminalidade realizadas pelos adolescentes tem se mostrado bem 
complexo, não havendo, até então, soluções claras, razão pela qual se deve 
repensar não só as políticas públicas no Brasil, mas também as políticas sociais. 
Este tema é de suma importância para a sociedade brasileiras infracionais.  Uma vez 
que não é de agora a questão do adolescente infrator, isso vem acarretando um 
enorme problema social brasileiro no decorrer desses anos. Cresce de forma 
significativa o número de menores que cometem pequenos, médios e grandes atos 
infracionais. 
Geralmente a entrada destes jovens na criminalidade se dá a questões sócias, 
familiares e vício. Porém não é somente isso, haja vista que cada vez mais cresce o 
número de jovens infratores de classe média e alta, de pequenas e grandes cidades.  
Desse modo será analisado as causas e prevenções e onde está o vício a ser 
sanado a respeito desses adolescentes.
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ABSTRACT

The present Conclusion Work of Course is to consider whether the fact that an 
adolescent is an offender would be a Social or Legal question. In current times, there 
seems to be a debate about issues involving teenage offenders. It is with this 
intention that seeks to highlight some points of this subject. The adolescent offender 
question has been very controversial and the State has been giving answers that, for 
many, still do not satisfy the interests of society. The problem of crime carried out by 
adolescents has been very complex, and there are no clear solutions until now, which 
is why we must rethink not only public policies in Brazil but also social policies. This 
issue is of the utmost importance to the Brazilian society. Since the issue of the 
teenage offender is not now, this has been causing a huge Brazilian social problem 
over the years. There is a significant increase in the number of minors who commit 
small, medium and large infractions. Usually the entry of these young people into 
criminality is given to social, family and addiction issues. However, this is not only the 
case, given the growing number of middle and upper-class young offenders from 
small and large cities. This will analyze the causes and prevention and where is the 
addiction to be healed about these adolescents.

Key-words: Adolescent; Offender; Crime; Society; State.
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1.INTRODUÇÃO

O presente trabalho desenvolvido com o objetivo de estudar os Adolescentes 

infratores, dando ênfase aos aspectos gerais da criminalidade juvenil e enfatizando a 

problemática do jovem em conflito com a Lei.

O objetivo deste seguinte trabalho é a Conclusão de Curso de Título em 

Bacharel em Direito, pela Faculdade Pitágoras de Betim. Seu objetivo geral é 

abordar os diversos aspectos que levam os adolescentes, cada vez mais, a cometer 

atos infracionais. Isso leva a uma questão, se essa problemática está envolvida com 

uma questão jurídica ou social.

No Capítulo 1, trata-se dos aspectos gerais da delinquência juvenil, 

apontando sua evolução histórica no Brasil, a relação com e ECA e as causas que 

levam os adolescentes a se delinquir. Diante dessas causas serão destacadas a 

falta de amparo familiar, a violência doméstica, drogas, falta de lazer e condição 

social e as mudanças físicas e psíquicas do adolescente.

No Capítulo 2 será falado sobre o Adolescente infrator em si, abordando o 

conceito de adolescente infrator, a diferença entre criança e adolescente definida 

pelo ECA. Será feita uma análise, do perfil desse Adolescente, quais suas 

características e as quatros personalidades do adolescente que são os Inadaptados 

Sociais, Associais, Pré-Delinquentes e os Delinquentes. Será também abordado o 

fato da imputabilidade penal do menor de dezoito anos e os atos infracionais e sua 

aplicação.

No Capítulo3, por fim, será levantado a questão, mediante todo este estudo, 

da problemática do adolescente infrator, abordando se isso é uma questão jurídica 

ou social, será enfocado a ressocialização desses adolescentes na sociedade, as 

políticas públicas em relação ao atendimento desses menores infratores, onde o 

objetivo maior, é a inserção desses adolescentes, novamente ao meio do qual foi 

excluído. Finalizando este presente trabalho, será abordado, as medidas sócias 

educativas previstas no ECA e sua aplicação ao adolescente que cometeu o ato 

infracional.

O tema Adolescente infrator vem sendo abordado com mais frequência, 

devido ao grande aumento de atos infracionais cometidos por menores, sendo que 
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estudos apontam, que esses menores, na maioria das vezes, são de família com 

menor condição social e esquecidas pelo Estado.

Para o maior esclarecimento desse aumento de menores infratores, deve-se 

analisar de onde provém esse problema, se é de uma questão social do menor, 

como lugar onde mora, histórico de violência dentro do âmbito familiar, entre outros 

ou se também provém de uma questão jurídica, ocasionado pelo Estado. 

Antes de qualquer julgamento é necessário fazer um estudo do porque esses 

jovens estão cada vez mais envolvidos no mundo do crime e porque o Estado não 

toma providencias para diminuir esse número que aumenta a cada dia, ou se toma, 

quais são providencias cabíveis nesses casos.

Os objetivos expostos, dar-se-á pela análise crítica e legislativaa respeito do 

tema em analise, buscando conceitos de apoio, e desenvolvimento de pesquisa.

Também serão feitas análises de textos, legislações emateriais doutrinários, 

tendo por base a aplicação dos conceitos e dispositivos legais frente que envolva o 

tema adolescente infrator.

Vale ressaltar que serão analisadas decisões jurisprudenciais, no intuito de 

buscar conceitos e posicionamento da lei nos dias atuais. 
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2.CRIMINALIDADE ENTRE ADOLESCENTES NO BRASIL 

A criminalidade juvenil no Brasil vem afetando, cada vez mais, um número 

maior de adolescentes adentrando no mundo do crime. Essa situação vem 

preocupando a sociedade e precisa ser discutida de onde advém esse aumento da 

criminalidade juvenil e buscar alternativas para diminuir essa criminalidade.

A criminalidade é um problema de cunho social e jurídico que se relaciona 

diretamente com a qualidade de vida de uma sociedade, principalmente no que se 

refere à criminalidade juvenil, pois a presença de jovens no mundo do crime 

evidencia um meio social deficiente.

Essa situação gera muitas discussões no Brasil, seja decorrente a 

inimputabilidade dos menores de dezoito anos, seja na leveza na aplicação de 

medidas socioeducativas, quando comparadas à crueldade das infrações cometidas 

por adolescentes infratores, gerando aí um conflito relevante, pois, se de um lado, a 

sociedade tem quer evitar que o adolescente se perca no mundo da criminalidade, 

por outro lado, eles não podem ser protegidos pela sociedade e impunes pelo 

judiciário.

2.1.ASPECTOS JURIDICOS E SOCIAIS DA CRIMINALIDADE JUVENIL

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227, trata da proteção integral à 

criança e ao adolescente, assegurando-lhes direitos que devem ser velados pela 

família, Estado e Sociedade até seu pleno desenvolvimento na vida adulta. Não 

bastando somente a previsão constitucional, para melhor aplicação de tal 

prerrogativa, o legislador elaborou uma legislação especial com o intuito de 

estabelecer normas gerais e específicas de proteção à infância e à adolescência. 

Deste modo, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) através da 

Lei nº. 8.069/90, que dispõe sobre os direitos dos menores, estabelecendo um 

sistema de proteção para os mesmos. Assim, a proteção desses menores, já 

prevista na Constituição de 1988, torna-se ainda mais conhecida com a vigência do 

ECA, no qual, os menores são caracterizados como indivíduos que não possuem o 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades e, por isso, gozam de garantias 

fundamentais até a sua maioridade, conforme o caput do referido Estatuto: 
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Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta lei, assegurando - lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
(LEI Nº 8.069/1990, BRASIL, 2011).

Para Cunha, Lépore e Rossato (2011, p. 81), o ECA é “um postulado 

normativo do interesse superior da criança, servindo como um norte para a aplicação 

dos princípios e regras referentes ao direito da criança e do adolescente, bem como 

um exame de razoabilidade quanto à aplicação de normas jurídicas”

Realmente é de suma importância a existência de garantias constitucionais 

para a proteção do menor, contudo, causa-se uma discussão controversa quando 

referido ao adolescente, em especial, à inimputabilidade penal, pois o Código Penal 

Brasileiro dispõe em seu texto, no artigo 27, que “os menores de 18 anos são 

penalmente inimputáveis ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 

especial”. Assim, adolescentes que cometem atos infracionais são submetidos às 

medidas socioeducativas, elencadas no artigo 112 da Lei nº 8.069/90, a saber: 

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 das medidas previstas no art. 101, I a VI 
§1.º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-la, as circunstâncias, e a gravidade da infração. 
§2.º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado. 
§3.º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas 
condições.

D’Andrea (2009, p. 90) afirma que “as medidas socioeducativas visam à 

reeducação e ressocialização do adolescente que houver cometido ato infracional, 

sendo mais leve ou rigorosa, dependendo da gravidade do ato e das condições 

pessoais do menor” ou seja a intenção e reprimir a conduta infracional e socializa-

los.
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Iniciando a discussão acerca da criminalidade juvenil e seus aspectos gerais, 

é valido citar o entendimento de Queiroz1 que oportunamente define o a 

delinquência juvenil:

A delinquência e a infração são separadas por limites estreitos. A primeira 
deve ser entendida como sendo uma estratégia de vida, enquanto a 
infração como o fato ilegal. No entanto, elas não são consideradas em suas 
especificidades em relação ao contingente que será recolhido 
institucionalmente para que se reajustem ao ambiente social.

Tendo este conceito, pode-se perceber, que desde os tempos mais remotos 

que a criminalidade juvenil, ocupado um lugar significativo na sociedade, sendo que, 

nos últimos anos, é um aumento assustador de menores cometendo atos 

infracionais.

2.2. CAUSAS DA CRIMINALIDADE JUVENIL

Levando em consideração a estudos realizados, não há ao certo, uma opinião 

formada a respeito das causas que levam adolescentes, hoje, a cometer atos 

infracionais.

As causas para esses atos são ainda muito amplas e desconhecidas, porém 

já se pode fazer um pré-julgamento de quais são as razoes que levam cada vez 

mais adolescentes a entra no mundo do crime, como por exemplo embriagues, 

influencias, drogas, prostituição entre vários outros motivos.

Além destas, pode-se apontar outras causas, que muitas das vezes, passam 

despercebidos aos olhos da sociedade, como: falta de amparo familiar, lazer e 

condições sociais, violência doméstica, drogas e mudanças psíquicas e físicas no 

adolescente. Taís causas serão o objetivo desse estudo, para melhor compreensão 

da criminalidade entre os jovens no Brasil.

2.2.1. Falta De Amparo Familiar

1QUEIROZ, José J.(org). O Mundo do Menor Infrator. São Paulo: Cortez: Autores Associados,
1984. p. 35.
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A família vem sendo apontada em muitas doutrinas como um dos fatores mais 

importantes tanto de forma negativa, quanto de forma positiva, para o ingresso dos 

jovens no mundo do crime.

Neste sentido, Trindade2 disserta:

(...) a educação é sempre uma tarefa pessoal dos pais, que não podem ser 
substituídos por uma fantasmática escolarização precoce, nem pelo 
assessoramento pedagógico e, muito menos, pela delegação indireta aos 
meios de comunicação social.

A importância da família, pode ser agregada, ao fato de ser o fator 

fundamental na formação do jovem, uma vez que, é no âmbito familiar que o 

adolescente já passa a ter contato com as experiências da vida e emocional, que 

influencia muito na sua formação pessoal. 

A respeito dessa influência que a família exerce em relação a formação dos 

jovens, Leal3 se posiciona:

É notório o caráter ambivalente da família, a sua índole construtiva e 
destrutiva, ou melhor dizendo: se por um lado reconhecesse a importância 
da família estável, bem constituída, onde a harmonia, o afeto e a confiança 
se unem na síntese do “home sweet home”, por outro lado há de se ter em 
conta que é na família desajustada, mas estruturada, sem coesão afetiva, 
que se origina grande parte dos transviamentos dos menores. 
Não há dúvidas, convém repetir, que o lar pode vir a ser exatamente o 
inverso daquele ambiente amável e salutar que se destina a ser; as 
desinteligências rotineiras, as relações patológicas entre pais e filhos, a 
existência de membros delinquentes, são, extremamente lesivas aos 
integrantes da família, sobretudo aos menores.

Do mesmo modo, apesar na grande importância que a família exerce para a 

formação dos jovens, elas também podem atuar de forma negativa, deixando de ser 

o amparo dos jovens para se tornarem, muitas das vezes, os responsáveis pelas 

condutas delinquentes dos adolescentes. 

A respeito dessa atuação dos familiares, de forma negativa, na vida dos 

jovens, Abreu4 explica:

2TRINDADE, Jorge. Delinquência Juvenil: uma abordagem transdisciplinar, p. 78.
3LEAL, Cezar Barros. A Delinquência Juvenil: seus fatores exógenos e prevenção. 
Rio deJaneiro: Aide, 1983. p. 104.
4ABREU, Waldyr de. A Corrupção Penal Infanto-Juvenil, p. 12.
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Diante destas fragilidades, a própria família, que deveria atenuá-las, sendo 
imperfeita, não raro as agrava. E pode chegar a ser corruptora a ponto de 
conduzir o adolescente a práticas criminosas, às vezes desde a infância. 
Mais comumente, negligencia na observância do relacionamento externo 
dos filhos;
Ou, ao contrário, lhes impõe restrições excessivas, provocadoras de 
reações. Há, enfim, os lares miseráveis, tumultuados, conflitantes e 
insuportáveis, a estimularem, pelo menos, as fugas dos filhos.

Contudo, a família tem o dever de assegurar à criança e ao adolescente o 

mínimo necessário para uma vida digna, isso trata-se de uma norma constitucional, 

que a CF/885, por meio do seu artigo 227 dispõe:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, 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 à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Sendo assim, pode se observar que a família é a primeira referência que a 

criança tem, e quando ela cresce com essa referência distorcida, com o ambiente 

familiar conturbado, se torna um fator negativo, capaz de provocar no jovem um 

desejo de se libertar daquele ambiente, de se revelar, optando, a maioria das vezes, 

pelo meio mais fácil, que é o caminho da criminalidade.

2.2.2. Lazer E Condição Social

Se sabe que a falta de lazer e condição social é um dos fares, que contribui 

para a pratica de crimes, cometidos por menores, no Brasil. Porém o lazer, pode 

servir tanto para a solução da delinquência juvenil, quando como estímulo para a 

pratica de crimes.

A respeito da condição social do menor, Queiros6 aponta:

O problema do menor é um problema de classe. De classe   os sentidos. 
Para a classe dominante é uma força insurgente, que potencializa as 
condições socioeconômicas do proletariado. Para as classes subalternas, é 

5VOLPI, Mário (org) – Adolescentes Privados de Liberdade: a normativa nacional e
internacional e reflexões acerca da responsabilidade penal, p. 96.
6QUEIROZ, José J.(org). O Mundo do Menor Infrator, p. 36
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seu filho bastardo, portanto um perigo que lhe ameaça no cotidiano. Em 
breve esse contingente entrará na maioridade e, com isso, inserir-se-á na 
qualidade jurídica de imputável e dirigir-se-á para as prisões.

O problema da condição social é um dos problemas mais importantes da 

delinquência juvenil, pois engloba o desemprego, a pobreza, a falta de 

oportunidades, problemas estes, que é enfrentado pelos jovens diariamente, 

gerando entre eles um sentimento de revolta.

2.2.3.Violência Doméstica

Voltando um pouco na questão do âmbito familiar, é lá, na maioria das vezes 

que o adolescente tem seu primeiro contato com a violência, seja entre brigas de pai 

e mar, seja sendo ele mesmo a vítima da violência, causando ai um abandono do 

jovem para com seu lar. 

Como consequência disso, causa no jovem uma revolta, deixando-o frágil e 

inseguro, levando-o para o primeiro caminho que encontrar, que é o do crime.

Em uma pesquisa feita pela UNESCO em 2001 acerca desse assunto, tem-se 

a confirmação que a violência doméstica, é considerada uma das grandes causas da 

delinquência juvenil. Com essa pesquisa, acolhe-se o depoimento de um dos 

responsáveis pela pesquisa:

Os meninos que estão na rua sempre têm uma história que vem da família. 
É um padrasto que espanca, uma mãe que espanca, é um abuso, um irmão, 
um padrasto que tenta abusar, é uma morte.
Às vezes, no interior, a família se desmancha mesmo. Cada um vai para um 
lado, a criança fica só, fica abandonada.

Abramovay7 completa:

Já foram muitos os casos de violência familiar! Por parte de padrasto, do 
pai, as meninas vítimas de estupro. É uma coisa muito triste, tanto que 
muitos nem moram com a família, moram com uma família alternativa, tio, 
avô, ou algum parente mais velho.

7ABRAMOVAY, Miriam. Escola e Violência, p. 51
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Ainda em relação a violência doméstica, Abramovay8 opina fazendo uma 

alerta para essa pratica de violência. Alegando que os jovens refletem que a 

violência vivida no ambiente familiar, fazendo a mesma coisa que seus pais:

A exposição a atos de violência no âmbito doméstico destruiria a autoestima 
dos jovens, que se encontrariam inseguros, sem referências, já que os pais 
seriam os agressores, seus algozes.

A violência doméstica seria um elemento desencadeador do que poderia ser 
denominado cadeia de violências ou reprodução de violências. Pais e mães 
violentos que têm os filhos como suas
vítimas, que, por sua vez, se tornariam violentos, fazendo outras vítimas.

O alerta para o terrível e perigoso efeito da violência doméstica na 
constituição do que se denomina cadeia de violências ou de sujeitos 
violentos não necessariamente se destaca com o intuito de culpar os pais 
ou mães, mas para chamar a atenção paracontextos de violência.

Embora a questão da violência doméstica seja de grande interesso social, 

está frequente esse assunto em grandes meios de comunicação e nas conversas 

habituais do dia a dia. É por isso que na visão da sociedade a maioria desses 

individuas que sofrem com essa violência, seriam esses indivíduos que habitam as 

ruas, estando no meio de viciados e oriundos.

2.2.4.Drogas

As drogas é um dos destaques quando se fala de causas da criminalidade 

juvenil, sendo considerada umas das maiores e mais polemicas causas. Seja o 

jovem sendo usuário, seja atuando em ambiente do tráfico.

Abramovay9, acredita que o início do consumo de drogas “é favorecido pela 

pressão do grupo e pela vulnerabilidade à influência dos colegas, associada à 

insegurança típica da idade e necessidade de aceitação”.

Passa a ser assustador o número de adolescentes envolvidos com drogas 

segundo D’Agostin10:

8ABRAMOVAY, Miriam. Escola e Violência, p.51-52.
9ABRAMOVAY, Miriam. Escola e Violência, p. 123
10D’AGOSTINI, Sandra Mári Córdova. Adolescente em Conflito com a Lei...e a 
Realidade, p.53.
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Hoje, um dos fatores responsáveis pelo aumento da criminalidade está 
ligado ao tráfico de drogas, e, nas grandes cidades, o crescimento da 
violência e as disputas entre as quadrilhas do crime organizado estão 
diretamente relacionados.

As drogas são consideradas, um dos problemas mais sérios, hoje, em relação 

a essa delinquência, pois a partir do momento que o jovem entra para esse mundo 

das drogas, ele de alguma forma tem que sustentar seu vício, e com isso é capaz de 

cometer os piores crimes até hoje visto.

2.2.5. Mudanças Psíquicas E Físicas

Uma outra causa que contribui muito para a pratica de crimes por jovens, são 

suas mudanças, tanto físicas quanto psíquicas sofridas por eles nessa fase.

Abreu11 assinala que:

(...)durante esse período fazem aparição, com reserva, muitas perturbações 
mentais. As cifras de suicídio e dos acidentes fatais aumentam. A 
puberdade parece mobilizar todas as debilidades mentais e físicas do jovem 
para um processo perigoso.

Ressalta Abreu ainda que “os jovens são diferentes dos adultos psicológica, 

fisiológica e socialmente, e muito mais sensíveis ao bem como ao mal”.

11ABREU, Waldyr de . A Corrupção Penal Infanto-Juvenil, p. 12
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3.ADOLESCENTE INFRATOR

3.1. DISTINÇÕES ENTRE CRIANÇA E ADOLESCENTE

O Estatuto da Criança e do Adolescente12 faz uma definição acerca da 

criança e do adolescendo, podendo perceber então uma distinção de ambos, no seu 

artigo 2°:

Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.

§ Único – nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 
estatuto às pessoas entre dezoito e vinte um anos de idade.

Este artigo revela a diferença entre criança e adolescente, sendo a criança 

um menor de zero a doze anos e adolescente um menor de doze a dezoito anos.

Referindo-se agora ao parágrafo único deste artigo, as pessoas entre vinte 

um ano de idade, o Estatuto está se referindo a maioridade civil, tão somente.

Ainda, nesta questão da definição de criança e de adolescente, Pereira13 traz 

um conceito: 

Criança é o indivíduo da espécie humana na infância, que por suavez deriva 
do latim infantia (incapacidade de falar) ou de infans,que originalmente quer 
exprimir a situação de quem não fala oude quem ainda não fala (...) Na 
acepção jurídica, assinala operíodo que vai do nascimento à puberdade (...)

Adolescente é o indivíduo na adolescência, que se entende comoo período 
que sucede à infância. Inicia-se com a puberdade eacaba com a 
maioridade. Deriva do latim adolescer, que significacrescer.

No contexto de Seda14, ele nos traz a seguinte concepção:

(...) os conceitos de infância e adolescência, com seu profundo conteúdo 
ontológico, foram acolhidos por nosso Direito Positivo. É menor quem não é 
maior. É maior quem a lei convenciona que pode se autodeterminar na 

12Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência, p. 24
13PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente, p. 45.
14SEDA, Edson. Construir o Passado ou Como mudar hábitos, usos e costumes tendo 
comoinstrumento o Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 25-26.
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sociedade. É criança ou adolescente quem, perante a natureza, 
(ontológica), vive a condição infanto-juvenil objetivamente observável no 
desenvolvimento pessoal de cada um (...) O ordenamento jurídico brasileiro 
acolheu crianças e adolescentes para o mundo dos direitos e deveres: o 
mundo da cidadania (...)

Com tudo isso, não se pode deixar de ressaltar é que a distinção pretendida 

pelo legislador não coincidi com a evolução biológica de uma fase para outra. Na 

realidade, os conceitos de criança e adolescente e seus limites etários são variáveis 

conforme várias situações do adolescente e da criança e também de país para país.

3.2.CONCEITO DE ADOLESCENTE INFRATOR

Ainda não existe uma ideia concreta acerca da denominação que deve ser 

utilizada a adolescentes que praticam atos infracionais. A realidade que se vê, são 

as formas que são utilizadas por meios de comunicação que denominam esses 

adolescentes como delinquentes, pivetes, e até mesmo pequenos predadores, 

expressão esta utilizada nos Estados Unidos por diversas revistas.

Quando o menor, comete atos que delituosos, tipificados pelo Código Penal, 

eles passam a ser chamados de Adolescentes infratores e não de menor como eram 

chamados antigamente.

O mais preocupante, quando a mídia denomina esses adolescentes dessa 

forma, é que a população tende a repetir essas expressões, julgando como 

bandidos, e acrescentando críticas pessoais a esses termos.  

No entendimento de Queiroz15, “menor infrator é uma categoria jurídica, para 

designar menores de 18 anos que tenham cometido infração penal”

Alguns autores acreditam que a fato de menores cometerem atos infracionais, 

se dá pela diversidade de cada setor social.

Neste sentido, Trindade16 faz as seguintes colocações:

Para o jurista, o delinquente é todo aquele que infringe qualquer das leis 
sancionadas pelo código. Trata-se de aplicação de uma normativa vinculada 
a uma conduta considerada contra a lei. 

15QUEIROZ, José J. (org). O Mundo do Menor Infrator, p.43.

16TRINDADE, Jorge. Delinqüência Juvenil: uma abordagem transdisciplinar, p. 39.
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Para o psicólogo, o comportamento delinquencial obedece uma série de 
causas, a uma constelação ou feixe de fatores etiológicos. Uns serão 
predisponentes e outros desencadeantes propriamente da conduta 
delinquencial.

Para o educador, o delinquente é o resultado de uma série de 
condicionamentos que o sujeito encontrou sem buscar; é um enfermo da 
conduta com direito a tratamento e sem outros limites que os impostos pela 
impotência humana. 

Já o homem da rua oscila, desde o que crê na solução pela repressão 
carcerária, até o ingênuo que diz ser questão de oferecer um ambiente de 
tolerância e cuidados sentimentais. 

O sociólogo, acrescenta mais adiante, à exceção dos casos patológicos, 
tem que conceder maior importância aos fatores ambientais, pois, com 
alguma frequência, não só o menor é inadaptado, mas também o meio em 
que ele vive.

Desta forma adolescente que vivem em conflito com a lei, acabam por não 

encontram defesa dos seus direitos, haja vista que os menores que cometeram ou 

comete atos infracionais, não são vistos mais pela sociedade como adolescentes.  

Contudo, essa falta de definição abre caminho para o aumento do preconceito 

da sociedade em relação a esses menores. 

No entendimento de Queiroz17:

(...) trata-se de um problema que cada vez mais sensibiliza emobiliza a 
sociedade que, se de um lado se percebe ameaçada,de outro, superpõe a 
imagem do marginal, da criança e doadolescente que necessitam de 
cuidados e atendimento.

(...) Se o menor é vítima de uma sociedade de consumo
desumana e muitas vezes cruel, há que ser tratado e não punido,preparado 
profissionalmente e não marcado pelo rótulo fácil deinfrator, pois foi a 
própria sociedade que infringiu as regrasmínimas que deveriam ser 
oferecidas ao ser humano quandonasce, não podendo depois, 
hipocritamente, agir com rigor contrao ser indefeso e subproduto de uma 
situação social anômala.

O adolescente é, na verdade, vítima de uma marginalização que incide sobre 

aquela população que não é detentora de recursos para satisfazer suas 

necessidades. Vivem esses em extrema carência tanto financeira, quanto social.

3.3. PERFIL DO ADOLESCENTE INFRATOR

17QUEIROZ, José J. (org). O Mundo do Menor Infrator. São Paulo: Autores Associados, 1984.
p.42.
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A adolescência é uma fase de muitas perguntas, questionamentos, indecisões 

e reflexões. Esse momento torna difícil a relação do adolescente com o ambiente em 

que vive. Sabe-se que, é nesta fase, que o adolescente está procurando sua própria 

identidade.

Na concepção de Grünspun18:

Os menores não são anjos e não devem ser idolatrados ou idealizados. 
Podem ser até perversos e muitas vezes demonstram sua maldade, sua 
agressividade e sua perversidade. Por isso mesmo têm direitos múltiplos e 
precisam ser defendidos.

Sabe-se que, perante a previsão do Código Penal, o adolescente infrator é 

inimputável, ou seja, quando comete um ato infracional ele não recebe as mesmas 

sanções que as pessoas maiores de dezoito anos de idade, uma vez que para 

responsabilidade penal a imputabilidade é fixada a dezoito anos.

Todavia, mesmo sendo inimputável, o adolescente sofre uma sanção por 

seus atos, através da aplicação das medidas socioeducativas, que serão abordados 

mais adiante. Sendo assim o perfil do menor infrator é variável.

Segundo Trindade19, os adolescentes infratores estão classificados em quatro 

momentos:

Os Inadaptados sócias que como o próprio nome diz, são aqueles incapazes 

de se adaptar aos meios sociais, que não respeitam as normas de convívio social. O 

resultado disso, são adolescentes criando cada vez mais suas próprias regras, que 

vão contra os estabelecidos por lei.

Associaisque são aqueles que devido sua cultura, perturbam e danificam os 

interesses da comunidade como tal, uma vez que não querem ser subordinados da 

sociedade.

Pré-Delinquentes que São aqueles adolescentes que não cometeram nenhum 

delito, porém suas atitudes, seu comportamento revoltado perante a sociedade, 

muito provavelmente irá se transformar em delinquentes, se não forem tratados, 

acolhidos de forma diferenciada.

18GRÜNSPUN, Haim. Os Direitos dos Menores, p. 84
19TRINDADE, Jorge. Delinquência Juvenil: uma abordagem transdisciplinar, p. 40.
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Delinquentes que são aqueles que já estão em uma situação associal, e que já 

está a cometer delitos, enfrentando a sociedade. 

3.4. IMPUTABILIDADE PENAL DO ADOLESCENTE

Quando um adolescente comete algum ato infracional, ele não poderá ser 

punido pelo Código Penal, por ser inimputável, segundo a Carta magna, em seu 

artigo 228: “são penalmente inimputável os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial”.

No mesmo sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente20, adotou a 

disposição constitucional:

Art.104- São penalmente inimputáveis os menores de 18 (dezoito) anos, 
sujeitos ás medidas previstas em Lei.

Parágrafo único: Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 
adolescente à data do fato.

Esse limite de dezoito anos para efeitos penais, segue uma linha das mais 

modernas concepções da criminologia, que enfatiza uma certa proteção ao invés de 

penalizar.

Segundo Pereira21, “a inimputabilidade no Direito Brasileiro, segue critérios 

puramente biológicos, nele não interferindo o maior ou menor grau de discernimento 

considerado nas leis anteriores”.

Ainda na questão da inimputabilidade do menor infrator, há uma grande 

divergência doutrinaria. Alguns apontam a precocidade da consciência de que 

cometeu o delito, ou seja, não pode ser punido antes dos dezoitos, porque ainda é 

um adolescente e não sabe as consequências de seus atos, por outro lado, parte da 

doutrina fala, que se o adolescente aos dezesseis anos já pode votar, ele também já 

pode ser responsabilizado criminalmente pela pratica de seus atos infracionais. 

Porém tal questão não é propriamente o objetivo deste estudo. O que se tem de 

concreto é que não há responsabilidade penal para menores de dezoitos anos, hoje 

no Brasil.

20Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e Jurisprudência, p.172.
21PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente, p. 539.



23

Farias22, encontra uma justificativa para questão da inimputabilidade dos 

menos de dezoito anos, alegando ser a fase da puberdade, no qual está diversas 

mudanças.

Na puberdade, a aparição no começo da consciência de novas sensações, 
derivadas dos órgãos genitais até então silenciosos, determina uma 
estranha e profunda modificação do Eu, que apenas se reconhece e se 
julga idêntico a si mesmo através dessa crise, porque ela se faz lentamente 
e não implica perturbações da memória.

Em segunda linha, vêm os afetos, os desejos e as inclinações, fenômenos 
mais ou menos diferenciados, construindo um núcleo intelectual com 
afinidades e repulsões próprias, ora permitindo, ora impedindo a associação 
de novos estados de consciência.

Vale destacar a opinião de Oliveira23, o qual acredita que para os mesmos é 

concedido alguns privilégios por parte do próprio legislador:

Segundo o sistema jurídico-penal brasileiro, o menor de 18 anos é 
inimputável e está sujeito à uma legislação específica, mais branda, dado o 
seu peculiar estado de desenvolvimento psicossocial que, entendem os 
legisladores, não torna-os aptos a serem punidos por suas ações delituosas 
como se adulto fosse.
(...) Ora, é sabido que o mundo evoluiu e que as crianças e jovens, cada vez 
mais precoces, bem como, tendo acesso a muitas informações e 
experiências que antes eram restritas aosadultos, evoluíram também e 
atingem um grau de desenvolvimento mental muito antes do que pregam os 
arcaicos comandos legais. Assim, gozam de uma situação relativamente 
privilegiada quando praticam um ato criminoso, visto que o legislador o vê 
como vítima e não como agressor

Contudo, enquanto alguns acha correto o limite de dezoito anos para 

imputabilidade, outros defendem outra ideia, de que os menores que cometem esse 

tipo de ato, devem ser punidos. 

22FARIAS, Terezinha de Jesus Almeida Noronha. Traços Históricos da Delinquência Juvenil,
p. 33.

23OLIVEIRA, Raimundo Luiz Queiroga. O Menor Infrator e a Eficácia das Medidas Sócio-
Educativas, p. 1-2.
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4.ADOLESCENTE INFRATOR: UMA QUESTÃO JURIDICA OU UMA 
QUESTÃO SOCIAL

4.1. QUESTÕES JURIDICAS

Conforme já citado algumas vezes ao longo desde trabalho, o tratamento 

jurídico a respeito do adolescente infrator sofreu algumas alterações ao longo do 

tempo. Contudo se é necessário fazer um estudo mais profundo em relação as 

questões jurídicas do adolescente que comete o ato infracional.

Havia importantes conquistas trazidas à civilização no século XVIII que refletia 

direto ao direito penal. Foi nesta fase, que o ser humano era dotado de livre arbitro, 

devendo pagar pelos seus atos que causava a população.

Já no século XIX, pessoas que cometiam delitos, começaram a ser 

enxergados pelo Direito Penal como um doente social, consequência da sua 

constituição biológica e do meio em que vivia, onde os crimes eram um efeito dessas 

causas.

Em 1927 no Brasil, entra em vigor o Código dos Menores, hoje em dia já 

extinto, tendo como fundamento os chamados Tribunais de Menores. Esses tribunais 

tinham o poder de exercer sobre adolescentes e crianças excluídos, um certo 

controle. Não era permitido a privação de liberdade de nenhum desses 

adolescentes, sem o devido processo legal, inclusive sem o princípio fundamental da 

ampla defesa. Tal fato dificultou a execução do Direito Penal contra esses 

indivíduos.

Finalmente no ano de 1990, também no Brasil, foi criado o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) que institui uma proteção integral e prioritária a criança e 

ao adolescente conjuntamente com o Direito Internacional. O ECA preconiza que a 

sociedade, ao retirar o delinquente do convívio social, deve readapta-lo as normas 

de convivência à sociedade.

Deste modo, não há dúvidas, que o ECA, no âmbito da questão jurídica, trata 

o adolescente infrator de uma maneira diferenciada, de modo que procura garantir 

sua formação perante a sociedade. Foi com a criação do ECA, que os adolescentes 

infratores têm a garantia de sua retomada a sua vida social, sem nenhuma perca de 
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valores éticos, sociais e familiares, abraçando-o e o afastando de uma vida de 

abandono.

4.2. QUESTÕES SOCIAIS

Em se tratando de aspectos relacionados à questão social, pode-se observar 

problemas enfrentados pela sociedade nos últimos tempos, ligados ao grande 

número de atos infracionais praticados por menores, inevitavelmente, esses 

assuntos nos remete a questões de ressocialização desse menor, ou seja, a 

reinserção desses menores no meio do qual foi excluído.

4.2.1.Ressocialização Do Adolescente Infrator

Ressocializar significa socializar novamente, ou seja, fazer com que o 

indivíduo volte para o convívio social. A ressocialização tem o sentido de recuperar, 

das uma assistência psicológica e profissional, para que o indivíduo possa voltar 

para a sociedade como um cidadão digno de estar naquele convivo.

Neste caso, para saber se a ressocialização de um menor é possível, devem 

ser analisados alguns fatores, como qual foi a causa que levou ele a cometer o ato, 

seu histórico familiar, suas condições de vida no qual foi criado, se sofreu possíveis 

traumas familiares, violência, enfim vários fatores, que já foram citados ao longo 

deste trabalho, que podem conter informações importantes para que a aplicação 

dessa recuperação seja possível.

Importante é que tenhamos consciência de que, tratar e recuperar o 

adolescente infrator, implica, necessariamente, em tratar e recuperar a família deste 

jovem, para que possamos resgatá-lo como elemento útil à sociedade. 

A busca pela melhor maneira de ressocializar esses menores, vem sido 

trabalhada pela própria sociedade a bastante tempo, e também evoluindo ao longo 

dos séculos.

4.3. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
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Com a vinda a Lei n° 8.069/90, se fixou no Brasil os princípios que é chamado 

de Direito Penal Juvenil. Com ele vem medidas sancionatórias que são medidas 

socioeducativas. Tal Lei enfatiza que tais medidas socioeducativas, deve ser 

aplicada conforme a legalidade e prevalecendo o menor tempo possível.

Trazendo essas medidas socioeducativas para os casos da Delinquência 

Juvenil, ao invés da severidade das penas criminais aplicadas, o ECA afasta dos 

menores os males que se encontra no sistema carcerário brasileiro.

A finalidade dessas medidas socioeducativas, é corrigir os menores que 

comete atos infracionais. Essas medidas são aplicadas somente aos adolescentes, 

pois nos casos de crianças terem cometidos infrações, é aplicado medidas 

especificas de proteção, que não é o objeto deste estudo. Lembrando que segundo 

o ECA, crianças são pessoas até doze anos de idade incompletos, e adolescentes 

aquele entre doze e dezoito anos de idade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente24, traz em seu artigo 112, as medidas 

socioeducativas que poderão ser aplicadas a esses adolescentes:

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.

Essas medidas citadas no Artigo 112 do ECA, serão estudas individualmente 

ao longo deste trabalho. Contudo é necessário, antes de tudo, enfatizar que tais 

medidas não são penas, são medidas tomadas como providencia judicial, para 

proteger esses adolescentes e, consequentemente, desenvolve a ele um 

desenvolvimento mais sadio. Até mesmos as medidas que privam a liberdade parcial 

24ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência, p. 
185.
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ou total do adolescente, não pode ser visto como pena, pois o objetivo dessas 

medidas é reeducar e reintegrar esses adolescentes à vida social. 

Liberati25 entende que:

As medidas socioeducativas são aquelas atividades impostas 
aos adolescentes quando considerados autores de ato 
infracional. Destinam-se elas à formação do tratamento tutelar empreendido 
a fim de reestruturar o adolescente para atingir a normalidade da integração 
social. Os métodos para o tratamento e orientação tutelares são 
pedagógicos, sociais, psicológicos e psiquiátricos, visando, sobretudo, à 
integração da criança e do adolescente em sua própria família e na 
comunidade local. 

Apesar que muitos acreditam que os menores de dezoito anos, que praticam 

atos infracionais são impunes, as medidas estabelecidas pelo ECA, é a prova que 

sim, eles pagam pelos delitos cometidos.

Conforme o entendimento de Volpi26, para que seja a aplicada as medidas 

socioeducativas, devem ser observadas as características da infração cometida, o 

âmbito familiar e a disponibilidade dos programas oferecidos para a aplicação 

dessas medidas.
A aplicação das medidas socioeducativas não pode acontecer isolada do 
contexto social, político e econômico em que está envolvido o adolescente. 
Antes de tudo é preciso que o Estado organize políticas públicas para 
assegurar, com prioridade absoluta, os direitos infanto-juvenis. Somente 
com os direitos à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à 
cultura, esporte e lazer, e demais direitos universalizados, será 
possível diminuir significativamente a prática de atos infracionais 
cometidos por adolescentes.

Ainda sobre a aplicação dessas medidas socioeducativas Pereira, disserta:

As medidas, enumeradas no art. 112-ECA, serão aplicadas exclusivamente 
pelo juiz da Infância e Juventude, o qual levará em conta a capacidade (do 
adolescente) de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (...). 
Devem ser analisados, primordialmente, os aspectos pessoais e 
subjetivos que levaram o adolescente ao cometimento do ato infracional.

Contudo, conclui-se que ao impor as medidas socioeducativas, o Juiz da 

Infância e da Juventude, não poderá somente levar em consideração a gravidade do 

ato cometido nem as circunstâncias, mas deverá, sobretudo, levar em consideração 

25LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 82.
26VOLPI, Mário. O Adolescente e o Ato infracional, p. 42.
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as condições sociais e pessoais do adolescente e também sua personalidade e as 

referências familiares. São medidas socioeducativas:

4.3.1.Advertência

A primeira mediada socioeducativa a ser falada está expressa no Artigo 115 

do Estatuto da Criança e do Adolescente27, que dispõe que “advertência consistira 

em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada”.

Esta medida consiste em uma conversa entre o adolescente infrator e a 

autoridade competente, isso na presença dos pais do menor ou responsável. O 

objetivo dessa advertência é a recuperação do menor e por isso, é considerada a 

medida mais branda.

Nesse aspecto, Volpi28, discorre sobre a advertência:

A advertência constitui uma medida admoestatória, informativa,formativa e 
imediata, sendo executada pelo juiz da Infância eJuventude. A coerção 
manifesta-se no seu caráter intimidatório,devendo envolver os responsáveis 
num procedimento ritualístico. A advertência deverá ser reduzida a termo e 
assinada pelas partes.

A, aplicação da advertência, é para aqueles adolescentes que cometeram 

infrações de pequena gravidade, como por exemplo, pequenos furtos, vadiagem e 

agressões leves, e somente será válida para aqueles que não tem antecedentes de 

outros atos infracionais.

Levando em consideração, que a advertência, é apenas uma admoestação 

verbal, ou seja, uma leitura do ato que foi cometido e o comprometimento do menor 

que não mais se repetira, Nogueira29 acredita que:

A advertência poderia dispensar perfeitamente o procedimento contraditório, 
pois trata-se de admoestação verbal, que deveria ser imposta de plano em 
face do boletim de ocorrência ou relatório policial. E sua imposição 
estender-se-ia aos pais ou responsáveis, o que tornaria a medida mais 
abrangente e eficaz, sendo apenasreduzida a termo. No entanto, dado o 
formalismo do processo legal, que pressupõe contraditório e amplitude de 

27ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência, p. 
188.
28VOLPI, Mário. O Adolescente e o Ato Infracional, p.23.
29NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 4 ed. Ver. E 
atual. São Paulo: Saraiva, 1998. p.170.
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defesa, assim
como apego às formalidades, também a advertência como medida 
socioeducativa não pode prescindir do processo legal, como aliás, têm 
reconhecido os tribunais. 

Vele ressaltar que essa medida diferencia das outras pois ela 

independe de provas de materialidade e de autoria, sendo que na aplicação das 

outras medidas, esses elementos são essenciais.

4.3.2. Reparo Do Dano

Com a finalidade de educar e com o objetivo de desenvolver o bom senso do 

adolescente em face do ato cometido, tem-se expresso no artigo 116 do ECA30, a 

obrigação de reparar o dano, essa é a segunda medida socioeducativa a ser 

estudada.

Art. 116 – Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a 
autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a 
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. 

Parágrafo Único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser 
substituída por outra adequada.

Essa medida tem como objetivo, fazer com que o adolescente reconheça o 

erro e tente repara-lo. Essa reparação poderá ser feita de três formas: fazendo a 

devolução da coisa, efetuando o ressarcimento do prejuízo ou através da 

compensação deste prejuízo por algum meio adequado.

Na ideia de Nogueira31, cabe a vítima entrar com pedido de reparação, ou 

queira o ressarcimento do dano causado pelo infrator. Elucida ele:

A medida de obrigação de reparar o dano, salvo melhor juízo, parece-nos 
de duvidosa constitucionalidade, pois não pode o Juiz de Menores impô-la 
como medida obrigatória, mas apenas tentar a composição do dano como 
previa o Código de Menores revogado (art. 103), já que nem mesmo ao 
adulto condenado criminalmente pode ser imposta pelo juiz a obrigação de 
reparar o dano causado, nem mesmo comocondição do sursis, embora 
a não reparação do dano causado pelo condenado constitua 
causa obrigatória de revogação desse benefício.

30ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência, p.189.
31NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, p. 180. 
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É preciso da ênfase ainda, no que diz respeito a essa medida, que a 

obrigação de reparar o dano por meio do ressarcimento do dano causado, é que tem 

que analisar a situação financeira do infrator e da sua família.

Sendo assim, Oliveira entende que:

(...) Havendo, contudo, manifesta impossibilidade, a medida pode ser 
substituída por outra adequada. Assim, a obrigação de reparar o dano 
imposta ao infrator não tem somente o escopo literal da medida, mas visa 
inserir no menor as consequências do ato ilícito que praticou, atendendo 
mais uma vez a finalidade da medida,qual seja, a sua ressocialização.

Volpi32 diz que “a responsabilidade pera reparação do dano é do adolescente, 

sendo intransferível a personalíssima”.

4.3.3. Prestação De Serviço A Comunidade

A prestação de serviço à comunidade é outro tipo de medida socioeducativa, 

presente no artigo 117 do ECA33, que dispõe: 

Art. 117 – A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 
governamentais.
 
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de oito 
horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de 
modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de 
trabalho.

Como se pode observar o próprio nome da medida socioeducativa, a 

prestação de serviço à comunidade é uma medida cujo adolescente infrator, terá de 

efetuar atividade que é de interesse geral de uma sociedade, sem nenhum prejuízo 

a frequência escolar ou da jornada de trabalho.

32VOLPI, Mário. O Adolescente e o Ato Infracional, p.23.
33ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência, p. 
192.



31

Tem como objetivo o forte apelo educativo e comunitário, não só para o 

adolescente mas também para a comunidade. Com essa medida, se proporciona ao 

jovem a oportunidade de se viver experiências da vida comunitária e aprendendo os 

valores sociais.

É preciso ressaltar, que para que a aplicação desta medida tenha eficácia, ela 

deverá ser fiscalizada por uma autoridade judiciaria, pelo Ministério público e pela 

própria comunidade, caso ao contrário a aplicação desta medida não terá nenhuma 

eficácia.

Neste aspecto, Cury34 entende que:

Inserida num contexto comunitário abrangente (entidades assistenciais, 
hospitais, escolas, programas comunitários, governamentais, etc.), a medida 
possibilita o alargamento da própria visão do bem público e do valor da 
relação comunitária, cujo contexto deve estar inserido numas verdadeiras 
práxis, onde os valores de dignidade, cidadania, trabalho, escola, 
relação comunitária e justiça social não para alguns, mas para todos, sejam 
cultivados durante sua aplicação. 

Sendo assim, a prestação de serviço à comunidade, favorece um 

desenvolvimento do adolescente infrator, dando a ele um sentimento de 

solidariedade, já que lhe proporciona a convivência com os mais desfavorecidos, 

com doentes mentais ou até com excluídos sociais, através das atividades que lhe 

serão atribuídas.

34CURY, Munir. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários jurídicos e 
sociais. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p.387.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegando ao final deste presente trabalho, no qual foi proposto o estudo 

acerca do Adolescente e da Delinquência Juvenil e seus aspectos gerais, é 

necessário levar em consideração determinadas questões pertinentes ao estudo, 

tais como as causas que levam esses jovens as se delinquir, o perfil desse 

adolescente infrator, o ato infracional cometido por eles e quais são as sanções 

aplicadas quando isso acontece. Com tudo isso, chega-se ao objetivo desta 

pesquisa, se isso provem de uma questão jurídica ou uma questão social.

Estudos feitos para esse presente trabalho, aponta que as causas da 

criminalidade juvenil do Brasil, são muito amplas. Sabe-se que a desestruturação no 

âmbito familiar, a falta de lazer e condição social, as mudanças físicas e psíquicas 

pertinentes na fase da adolescência e as drogas, podem ser apontadas como as 

maiores causas da delinquência juvenil hoje no Brasil. A questão da violência sofrida 

no próprio ambiente familiar, é extremamente preocupante, pois além de ser um 

agravo na pratica de atos infracionais, ela atira os jovens nos braços da 

criminalidade, e jovem se espelha nesse comportamento agressivo que sofreu 

dentro de casa.

 Quanto ao perfil desses adolescentes infratores, pode-se observar que esses 

indivíduos possuem uma personalidade variável, e que muitas das vezes, já trazem 

consigo um histórico para a criação dessa personalidade. Tendo em vista a variação 

dessa personalidade, os jovens podem ser classificados como: Inadaptados Sociais, 

que são os que não são capazes de se adaptarem ao convívio social e as regras 

nela impostas; Associais, que são os que insistem em perturbar e danificar os 

interesses da comunidade; Pré-Delinquentes, que são os que não atingiram a 

maioridade penal e nem cometeram nenhum ato infracional, porém já tem indícios 

de que futuramente se tornará um delinquente.

Por fim, o terceiro capitulo trata-se do maior questionamento deste trabalho, 

de onde advém esse problema da delinquência juvenil, será uma questão jurídica ou 

uma questão social? Antes de responder essa indagação é necessário enfatizar, que 

o adolescente que comete atos infracionais, não fica impune, como muitos acham. 

Há então uma previsão legal, instituída pelo ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), que prevê medidas socioeducativas para esses adolescentes 
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infratores,são essas: advertência; reparo do dano; prestação de serviço à 

comunidade; liberdade assistida; inserção do regime de semiliberdade; internação 

em estabelecimento educacional.

Desta forma se conclui, que a delinquência juvenil é uma questão de cunho 

social, basta analisar em bairros, comunidades, favelas, há evidencias disso em toda 

a parte. Contudo percebe-se que esse problema se dá por uma dívida do Estado 

com a sociedade e quem sofre com essa dívida é o adolescente que cresce com 

tantas privações e se torna um alvo fácil da criminalidade.
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