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A SITUAÇÃO DO ENCARCERAMENTO 

DE JOVENS AUTORES DE ATOS 
INFRACIONAIS EM SÃO PAULO

Joana D’Arc Teixeira1

O processo de apreensão

As principais prerrogativas do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente – ECA versam em oferecer a proteção integral a crianças 
e adolescentes, assegurando-lhes os direitos individuais e sociais; 
o acesso aos meios e recursos indispensáveis ao desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, sobretudo, em condições 
de liberdade e dignidade. 

Com o ECA, surge um novo paradigma no atendimento a jovens 
e crianças. Esse paradigma reafi rma que toda e qualquer criança 
e adolescente são cidadãos de direitos sem nenhuma distinção ou 
restrição. A partir da promulgação dessa legislação, o País passou a 
contar com um dos mais valiosos instrumentos no plano jurídico de 
reivindicação de políticas públicas de âmbito social e de reivindica-
ções dos direitos e cidadania de crianças e jovens. 

Se, por um lado, a legislação prevê um conjunto de normativas 
voltadas para as políticas sociais básicas e de proteção especial, de 
outro, apresenta as políticas socioeducativas, que consiste nas prin-

 1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na Ufscar, bolsista 
Fapesp e pesquisadora do OSP.
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cipais medidas a serem adotadas quando adolescente, entre 12 e 18 
anos de idade, comete algum ato infracional.

De acordo com o artigo 103, do ECA, “considera-se ato infra-
cional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. Neste 
caso, ao adolescente poderá ser aplicada uma das medidas socioedu-
cativas previstas no artigo 112. 

As medidas socioeducativas referem-se ao grupo das medidas 
não privativas de liberdade – advertência, obrigação de reparar dano, 
prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida – e ao grupo 
das privativas de liberdade – inserção em regime de semiliberdade e 
internação em estabelecimentos educacionais. 

A medida de internação deve ser adotada em última instância, 
levando-se em consideração a excepcionalidade, a condição do ado-
lescente em cumpri-la e a gravidade da infração. No geral, as medidas 
socioeducativas são aplicadas com a fi nalidade de prevenir a prática 
do ato infracional e inserir o jovem socialmente.

As medidas socioeducativas não serão aplicadas sem o devido 
processo legal. Em outras palavras, nenhum adolescente receberá 
qualquer uma das medidas previstas pelo artigo 112, sem que antes 
seja realizada a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente 
pelo poder judiciário, por meio de audiência, em varas especiali-
zadas e exclusivas para criança e adolescente, com a presença do 
juiz, do Ministério Público, do advogado, do adolescente e de seus 
responsáveis. 

As medidas socioeducativas expostas no artigo 112 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente foram pensadas com a intenção de de-
sestimular as práticas de atos infracionais, estipulando a necessidade 
em caráter de urgência de políticas públicas, que tivessem como 
propostas: a criação de e um conjunto de medidas educativas que 
colaborassem para a (re) educação dos adolescentes e a observância 
da centralidade desse atendimento no protagonismo do jovem, de 
modo que ele participe ativamente de todo o processo. 

O adolescente ao ser apreendido pela polícia em fragrante delito 
deve ser encaminhado à delegacia, onde será lavrado o Boletim de 
Ocorrência. A primeira providência a ser adotada consiste na co-
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municação aos pais ou responsáveis pelo adolescente. Se os pais ou 
responsáveis comparecerem à delegacia, a autoridade competente 
poderá liberar o adolescente, desde que os pais se responsabilizem 
em apresentá-lo ao Ministério Público no mesmo dia da apreensão, 
ou no primeiro dia útil, contado a partir da data da apreensão (art. 
174, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 

O Estatuto prevê a não liberação do adolescente nos seguintes 
casos:

I –   tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça 
ou violência à pessoa;

II –   por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III –   por descumprimento reiterado e injustifi cado da medida 

anteriormente imposta.
Parágrafo 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste 

artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses.
Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a inter-

nação havendo outra medida adequada (art. 122, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, grifo nosso).

O que significa esse parágrafo 2º. Significa que o juiz deverá 
analisar todas as medidas possíveis a serem adotadas, evitando a 
internação. A internação no conjunto das medidas socioeducativas, 
anteriormente destacadas, consiste na mais grave, pelo fato de privar 
o adolescente de seu direito à liberdade. 

Esse segundo parágrafo tem signifi cados importantes na história 
do atendimento ao adolescente infrator. Ele determina princípios que 
colaboram para evitar o abuso na aplicação de medidas privativas de 
liberdade. A questão é pensar as medidas a serem adotadas em relação 
ao jovem que infraciona de acordo com a infração, sem signifi car com 
isso a limitação de direitos, como o direito à liberdade. 

A excepcionalidade e brevidade na aplicação da media de in-
ternação ainda é um grande desafi o no atendimento a esses jovens. 
O que implicaria o desmonte de toda a arquitetura institucional de 
controle social, erigida sob o discurso de atendimento e proteção à 
infância e à juventude no início do século XX. 
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Em casos de internação, três fatores devem ser considerados. 
Primeiro, a excepcionalidade da aplicação de qualquer uma das 
medidas socioeducativas do grupo privativas de liberdade; segundo, 
a condição peculiar do adolescente a de pessoa em desenvolvimento 
deve ser respeitada; terceiro, a brevidade da privação de liberdade. 
É importante destacar que a medida de internação não deverá ultra-
passar de três anos. 

No processo de julgamento do adolescente alguns atores serão 
envolvidos, são eles: juízes, promotores, advogados e técnicos – 
profi ssionais da área da psicologia e assistência social. A cada um 
deles compete:

Quadro I – Descrição das funções das autoridades que atuam no Sistema de Justiça 
Juvenil

Juiz: tem por função o exercício da jurisdição no âmbito da Vara da Infância e da 
Juventude. Compete ao juiz apreciar e julgar as representações promovidas pelo 
Ministério Público, para a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, 
aplicando as medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA; e, por outro lado, conceder a remissão, como forma de 
suspensão ou extinção do processo.

Promotor: conforme a constituição Federal, art. 127 e artigo 201 do ECA, o 
promotor – vinculado ao Ministério Público – exerce uma das funções essenciais 
à Justiça: a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais. 
Em relação ao adolescente infrator, ao promotor cabe, “promover, acompanhar 
os procedimentos relativos às infrações atribuídas aos adolescentes” (ECA, art. 
201, Inciso II). 
De acordo com o artigo 179 do Estatuto, ao promotor compete também ouvir 
os adolescentes informalmente e, se possível, seus responsáveis, vítimas e 
testemunhas, podendo, conforme o artigo 180, arquivar os autos, conceder a 
remissão dos autos, ou fazer a representação contra o adolescente à autoridade 
judiciária, responsável pela aplicação das medidas socioeducativas.

Advogado: exerce a função de defensor. “Nenhum adolescente a quem se 
atribua à prática de ato infracional, ainda que foragido, será processado sem 
defensor” (ECA, art. 207). Se o adolescente não tiver defensor, o juiz nomeará 
um para acompanhar o caso. O advogado pode recorrer da decisão judicial e se 
for necessário solicitar a realização de pareceres técnicos por outros profi ssionais 
da área da assistência social e da psicologia.

Continua
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Quadro I – Continuação

Técnicos: são os assistentes sociais e psicólogos convocados a atuar no processo, 
com o objetivo de oferecer suporte e fundamentar a decisão do juiz. Os técnicos 
são responsáveis pelos inquéritos e elaboração de pareceres psicossociais, que 
permitam o conhecimento dos aspectos sociais, familiares e psicológicos do 
adolescente apreendido. “Havendo necessidade, a autoridade judiciária poderá 
determinar a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofi ssional, 
bem como a oitava de testemunhas” (ECA, art. 161, parágrafo 1º)

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente e Passeti; et al. Justiça. In: . Violentados. 
Crianças, adolescentes e Justiça.2 

No caso de a autoridade judicial determinar a internação, ela 
deverá ser cumprida em instituições específi cas, denominadas pelo 
ECA de Unidades Educacionais, para adolescentes entre 12 e 18 
anos de idade. No estado de São Paulo, a medida de internação é de 
responsabilidade da Fundação Centro de Atendimento Socioeduca-
tivo ao Adolescente – Fundação Casa. 

Fundação Casa 

A Fundação Casa é responsável pela implementação e execução 
das medidas socioeducativas no estado de São Paulo, prestando assis-
tência a adolescentes que estejam inseridos nas medidas socioeduca-
tivas de privação de liberdade, semiliberdade e meio aberto. Compete 
também a Fundação Casa a descentralização do atendimento, para 
que o adolescente possa cumprir as medidas socioeducativas próximo 
a sua família e comunidade. Esta Fundação está vinculada à Secre-
taria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

Em suas diretrizes, a Fundação Casa destaca como principal mis-
são: “executar, direta ou indiretamente, as medidas socioeducativas 
com efi ciência, efi cácia e efetividade, garantindo os direitos previstos 

 2 Na descrição desse quadro foram utilizadas as seguintes refêrencias:
  Passeti, Edson; et al. Justiça. In: ______. Violentados. Crianças, adolescentes 

e Justiça. São Paulo: Editora Imaginário, 1999. p.115-58. Brasil. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90.
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em lei e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social 
como protagonista de sua história” (Fundação Casa).

Conforme os dados divulgados pela própria Fundação em seu 
site ofi cial, em 2008 ela atendeu vinte mil jovens em cumprimento 
das medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Em medida de internação, foram aten-
didos 5.761 jovens. 

Dados divulgados pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos 
da Criança e do Adolescente em dezembro de 2008, destacou que o 
estado de São Paulo, comparado a outros estados brasileiros, apre-
sentou o maior número de jovens em cumprimento da medida de 
privação de liberdade, 34% das internações no Brasil.3 

Por que Casa?

No estado de São Paulo, até o fi nal do ano de 2006, as instituições 
de atendimento ao adolescente recebiam a denominação de Funda-
ção Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem). A Febem passou a 
se denominar Fundação Casa – Fundação Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente através da Lei Estadual 12.469/2006. 
A aprovação da lei teve como objetivo a adequação do nome da insti-
tuição as normativas do ECA, do Sistema Nacional de Atendimento 
ao Adolescente (Sinase) e das políticas públicas de reestruturação e 
descentralização do atendimento, iniciadas desde 1999. 

A instituição Febem foi implementada em São Paulo em 1976. 
Seu histórico é marcado por várias crises e críticas no atendimento 
oferecido a crianças e adolescentes. O ápice das críticas ocorreu no 
período de 1999-2001, após a repercussão social das rebeliões nos 
grandes complexos das Unidades Tatuapé e Imigrantes. 

 3 Brasil. Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 
em Confl ito com a Lei. Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – 2008.
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As rebeliões passaram a ter visibilidade nos meios de comunica-
ção, tanto pelas práticas de torturas direcionadas aos adolescentes 
por parte de monitores, policiais militares e integrantes de segurança 
privada, quanto pelas próprias autoridades políticas, que, em públi-
co, passaram a discursar sobre tais acontecimentos, perguntando-se o 
que fazer com os jovens que infracionam e o que se fazer com a Febem?

A comissão Parlamentar de Inquérito composta por organizações 
não governamentais e organizações de defesa do direito da criança e 
do adolescente, juízes, advogados, intelectuais e deputados investi-
garam as regularidades do sistema Febem, apontando para a falta de 
proposta pedagógica, falta de estrutura física e para a superlotação das 
unidades, as semelhanças com as unidades prisionais e o desrespeito 
às normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As principais propostas de reorganização da Febem surgiram 
como parte das reivindicações da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito. Eles lançaram para a autoridade de governo paulista o desafi o 
da política de descentralização e o investimento nas medidas socioe-
ducativas não privativas de liberdade. 

Diante da falência do modelo Febem, as discussões por parte do 
governo, organizações civis, intelectuais, conselhos municipais e es-
taduais de defesa do direito da criança e do adolescente pautaram-se 
na defesa da municipalização do atendimento socioeducativo. 

O ano 1999 é o marco inicial no processo de reestruturação, mo-
difi cação e ampliação da Febem. No ano de 2001, foram entregues 
em diferentes municípios do interior paulista novas unidades, com 
capacidade de atendimento para 72 adolescentes. 

Em 2006, novas unidades foram entregues, mas com algumas 
alterações em sua estrutura física e modelo de gestão. Elas têm 
capacidade para o atendimento de 52 adolescentes. Em relação à 
gestão das unidades ela passou a ser compartilhada entre o Estado e 
as Organizações Não Governamentais – ONGs. 

Ao Estado compete a administração e a segurança das unidades 
e às ONGs o oferecimento do atendimento socioeducativo, que en-
volve a educação profi ssional, lazer, esporte, arte e cultura e também 
o atendimento biopsicossocial realizado por psicólogos e assistentes 
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sociais, responsáveis em fazer o acompanhamento e avaliação do 
adolescente no cumprimento da medida de internação.

As unidades de internação

Unidade da Fundação Casa entregue em 2001

Essa é uma Unidade da antiga Febem. Ela segue o modelo estru-
tural das unidades entregues no processo de reestruturação e descen-
tralização do atendimento ao adolescente, período de 2001-2005. 
A gestão das unidades é denominada de gestão plena, pois todo o 
corpo de funcionários que nelas atuam são funcionários selecionados 
mediante os concursos públicos.

As novas Unidades Educacionais

Essa é uma unidade que segue o padrão arquitetônico das unida-
des entregues a partir de 2006. No lado esquerdo da foto é possível 
identifi car as escadas que dão acesso a cada um dos andares que 
compõem a estrutura. No primeiro andar, localizam-se as salas de 
aulas, o refeitório e a enfermaria; no segundo andar as alas onde 
estão os quartos e as salas para televisão e jogos; e, no último andar, 
a quadra poliesportiva. De 2006 a 2008, foram entregues um total 
de 41 Unidades de Internação, que segue esse padrão. 

Práticas socioeducativas de internação de destaque

De modo geral, as unidades educacionais buscam se organizar 
internamente para contemplar os direitos básicos dos adolescentes, 
expostos no ECA. O direito à escolarização, à profi ssionalização, à 
saúde, à cultura, ao lazer e ao esporte. A escolarização formal, por 
exemplo, é organizada pela Secretaria da Educação, que é respon-
sável também pela indicação da escola e seleção dos professores que 
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desenvolverão o processo de escolarização formal de adolescentes 
privados de liberdade nas unidades de internação da Fundação Casa. 

Toda essa organização faz que as unidades de internação se 
fechem ainda mais, impossibilitando ao adolescente em cumpri-
mento de medida de privação de liberdade qualquer acesso ao 
mundo exterior. 

Nesse processo de reestruturação da Fundação Casa, algumas ini-
ciativas em contraposição a essa organização merecem ser destacadas.4

Organização do atendimento no modelo de 
uma república

A unidade de Franca, gerenciada pela Pastoral do Menor, tem 
apresentado experiências de um atendimento com um sistema de Re-
pública na medida de internação. Os adolescentes que estão em fase 
fi nal do cumprimento da medida de internação são encaminhados 
para uma casa. Nela, eles podem praticar atividades em liberdade 
durante o dia, retornando para dormir à noite, em um sistema similar 
ao da semiliberdade. A casa tem capacidade para atender no máximo 
20 adolescentes. 

Escolarização e inserção no mercado de trabalho fora 
das unidades de internação

Na unidade de Sorocaba, há a possibilidade de os jovens saírem 
das unidades para estudar em escolas da rede pública de ensino e 
trabalhar com registro em carteiras nas empresas da cidade. Alguns 
adolescentes saem todos os dias das unidades para frequentar a es-
cola, os cursos técnicos ou para trabalhar.

 4 Essas experiências da Fundação Casa foram todas retiradas do site ofi cial da 
Fundação www.casa.sp.gov.br
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Outra unidade que tem jovens em cumprimento de medida de 
internação inseridos no mercado de trabalho e a Unidade da Fun-
dação Casa, localizada na cidade de Iaras. 

Sugestões de leituras

Legislações e Diretrizes 

Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.
htm

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
Sinase

Trata-se de um documento elaborado por diferentes atores e orga-
nizações envolvidos na defesa do direito da criança e do adolescente. 
Tal documento compõe um conjunto de diretrizes para a orientação 
das principais medidas a serem adotadas no reordenamento nacional 
das medidas socioeducativas determinadas pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente. A principal prioridade do Sinase é a municipaliza-
ção das medidas socioeducativas em meio aberto, de modo a reverter 
o quadro atual de adoção, em muitos estados brasileiros, da medida 
socioeducativa de privação de liberdade.

Livros

Sobre a antiga Funabem/Febem

Fogo no Pavilhão. Em 1987, no processo redemocratização do 
País, Maria Inês Bierrenbach, Emir Sader e Cynthia Figueiredo 
gestores da Febem, após demissão, buscaram por intermédio do livro 
Fogo no Pavilhão – uma proposta de liberdade para o menor, pontuar 
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as principais problemáticas dessa instituição, afi rmando que ela com 
suas práticas de controle social e violência sobre crianças e adoles-
centes não condizia com as aspirações de um governo democrático.

Crianças e Adolescentes nas ruas de São Paulo. Trata-se de uma 
publicação de 1999, pós-promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Isabel C. R. da Cunha Frontana busca compreender 
como a imagem social do “menor” constituiu-se em instrumentos 
para a edifi cação de formas de controle social sobre a infância e ju-
ventude por parte do Estado e da sociedade. 

Os fi lhos do mundo: a face oculta da menoridade (1964–1979). 
Este livro de Gutemberg Alexandrino Rodrigues, publicado em 
2001, possibilita um estudo sobre os limites da institucionalização 
de criança e adolescente das camadas pobres sob a égide das políticas 
de atendimento da Funabem/Febem. 

A vida em rebelião. Jovens em confl ito com a lei. Este livro foi publi-
cado em 2005 e é resultado da tese de doutorado de Maria Cristiana 
G. Vicentin, que buscou elucidar os processos de resistência dos 
jovens institucionalizados na Febem-SP, tendo como foco estudo das 
rebeliões ocorridas em 1999-2001, o que possibilitou a observação 
da intensa violação dos direitos dos adolescentes, determinados pelo 
ECA. Ela reconstrói a história das linhas de fugas e de resistências 
empreendidas por esses jovens, seus desfrontamentos com as práticas 
institucionais de controle social das quais eles eram meros objetos.

Sobre as medidas socioeducativas

Sem liberdade, sem direitos. A privação de liberdade na percepção 
do adolescente. Publicação de 2001. Mário Volpi traz as percepções de 
um grupo de jovens egressos de unidades de privação de liberdade de 
alguns estados brasileiros. Grande parte dos adolescentes apresenta 
relatos que possibilitaram evidenciar que, em muitas unidades de 
privação de liberdade, há a prevalência do caráter punitivo da medida 
socioeducativa de internação sob o caráter pedagógico. 

O olho do poder: análise crítica da proposta educativa do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. É um estudo recente de Maurício Gon-
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çalves Saliba (2006). O autor analisa os processos e as justifi cativas 
de aplicação das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida, 
por parte de juízes da Vara da Infância e da Juventude, na vigência 
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Relatórios 

• Guia teórico e prático de medidas socioeducativas. Material ela-
borado pelo Ilanud – Instituto Latino-Americano das Nações 
Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente 
– Brasil e Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância. 
Disponível em: http://www.ilanud.org.br/pdf/guia.pdf

• Inspeção Nacional às Unidades de Internação de adolescentes em 
confl ito com a lei. Esse relatório foi elaborado por representan-
tes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), em 2006. Esses órgãos busca-
ram mapear a situação de 30 unidades de execução da medida 
socioeducativa de internação. Disponível em: http://www.
promenino.org.br/Portals/0/Biblioteca/PDF/Retrato%20
das%20unidades%20de%20interna%C3%A7%C3%A3o.pdf

• Adolescentes em confl ito com a lei: situação do atendimento Ins-
titucional no Brasil. O relatório apresenta os resultados de uma 
pesquisa realizada sobre a situação das unidades de Internações 
para jovens autores de atos infracionais nos estados brasileiros. 
A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – Ipea, em parceria com o Departamento da Criança 
e do Adolescente (DCA), da Secretaria de Direitos Humanos, 
do Ministério da Justiça, no período de setembro a outubro de 
2002. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/pub/td/2003/
td_0979.pdf

• Relatório do secretário. Compreende relatórios de balanço anual 
orçamentário e gastos públicos do estado de S. Paulo. Nesses 
relatórios é possível obter informações e levantamento de da-
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dos sobre o processo de reestruturação e descentralização das 
medidas socioeducativas de internação, iniciadas desde 1999. 
Disponível em: www.fazenda.gov.br

• Brasil. Levantamento Nacional do Atendimento Socioeduca-
tivo ao Adolescente em Confl ito com a Lei. Subsecretaria de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2008. 
Disponível em: www.planalto.gov.br/sedh/


