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Apresentação 

O Brasil presenciou no primeiro semestre de 2015 um amplo e intenso debate sobre 

a redução da maioridade penal para 16 anos. Com a aprovação em duas sessões 

pelos Deputados Federais, a proposta aguarda apenas a votação dos Senadores 

para ser encaminhada a presidente para ser aprovada ou não.  

As discussões causadas pela possível aprovação da redução foram e ainda são de 

grande importância para que a população como um todo repense o sistema 

carcerário brasileiro. Um dos argumentos apresentados em favor da redução se 

refere “a necessidade de se criar algum instrumento de punição para os jovens 

infratores, uma vez que se não forem punidos, poderão cometer variados crimes”.  

Este InfoReggae tem como objetivo ampliar ainda mais o debate e apresentar as 

medidas socioeducativas utilizadas pelo Estado com o intuito de reabilitar pessoas 

com menos de 18 anos que tenham cometido algum crime.  

40% dos jovens que estão 
cumprindo medidas 

Socioeducativas praticaram 
roubo. 
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Queremos que esta edição seja uma ferramenta importante para apresentar os 

caminhos que uma pessoa menor de idade poderá percorrer, caso cometa um 

crime. 

Em 2015, o AfroReggae completou 22 anos de experiência com trabalhos em 

favelas da cidade do Rio de Janeiro e em diferentes lugares do mundo. A nossa 

missão sempre esteve associada à ideia de transformação. Transformar a vida do 

jovem, em situação de risco, em novos caminhos como o da música e o da dança, 

para que o mundo do crime não seja a única rota, mas uma opção que ele não 

deseja seguir.  

Conselho Editorial do InfoReggae 
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 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

 

As medidas socioeducativas são estratégias com objetivos educativos para 

pessoas de idades entre os 12 e 18 anos previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), sendo possível estender para jovens com até 21 anos 

incompletos.  

 

É importante destacar seu caráter predominantemente educativo e não punitivo, ou 

seja, são ações que buscam intervir na forma como os jovens ou adolescentes 

percebem e enxergam o mundo, não com o objetivo de interferir na sua circulação 

pela cidade, nem de punição pelos seus atos.  

 

Gráfico 1. Jovens Cumprindo Medidas Socioeducativas segundo as 
Modalidades de Atendimento 

 

  



 
 

Segundo a fonte de dados mais recente sobre o assunto, o Levantamento Anual 

2013, o Brasil acompanhava em medidas socioeducativas, no dia 30/11/2013, um 

total de 23.066 adolescentes e jovens com idades entre 12 e 21 anos. Sendo que, 

de acordo com a modalidade de atendimento, 5.573 adolescentes estavam em 

Internação Provisória, 2.272 estavam em Semiliberdade, 15.221 estavam em 

Internação. Foram registrados ainda 659 adolescentes em outras modalidades de 

atendimento (atendimento inicial, sanção e medida protetiva). 

 

O órgão público responsável por determinar as sentenças socioeducativas é o 

Juizado da Infância e da Juventude. O jovem após ser apreendido pela polícia é 

levado ao juizado de menores que profere as sentenças socioeducativas, podendo 

ser: 

• Advertência, ou seja, uma repreensão judicial com o objetivo de alertar ao 

jovem sobre a infração cometida, bem como as possíveis consequências 

judiciais de uma reincidência. O jovem assina a advertência e está liberado.  

• Obrigação de reparo ao dano, no caso de haver danos patrimoniais, o 

juizado poderá determinar que o jovem restitua ou promova o ressarcimento 

do dano gerado. Caso o dano seja irreparável, a medida poderá ser 

substituída por outra mais adequada.  

• Prestação de Serviços à comunidade, como o próprio nome diz é a 

realização de trabalhos comunitários durante um período máximo de seis 

meses e oito horas semanais, de modo a não prejudicar os estudos. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que as tarefas atribuídas 

devem estar de acordo com as aptidões dos jovens.  

• Liberdade assistida, durante um período mínimo de 6 meses, no qual o 

adolescente em conflito com a lei é assistido por uma equipe multidisciplinar 

que o acompanha com o objetivo de promover seu desenvolvimento social 

e familiar, como a sua inserção no mercado de trabalho, por exemplo.  

• Semiliberdade é uma outra possível medida socioeducativa na qual os 

jovens são restringidos de sua liberdade durante a semana, sendo 

obrigatórias a frequentar escola e cursos profissionalizantes. Durante os 

finais de semana os jovens podem retornar às suas famílias.  
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• Internação, na qual o jovem é privado de sua liberdade, inclusive durante os 

finais de semana. É importante lembrar que a internação está sujeita a 

diversos princípios que respeitam a condição do jovem, como a continuidade 

dos estudos e sua profissionalização. Em nenhuma hipótese o tempo 

máximo de internação será superior a 3 anos, sendo a liberação compulsória 

aos 21 anos de idade. Ainda é preciso destacar que o ECA prevê que 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.” 

 

Lembrando que é de responsabilidade da Vara de Execução de Medidas 

Socioeducativas acompanhar e monitorar o cumprimento das decisões judiciais, 

assim como inspecionar as instituições encarregadas das execuções das medidas 

corretivas. 

 

Gráfico 2. Jovens que cumprem medidas socioeducativas - segundo o sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como ocorre no caso das pessoas maiores de idade em situação de cárcere 

privado, a maioria dos jovens cumprindo medidas socioeducativas são do sexo 

masculino, 22.683, enquanto 1.042 jovens do sexo feminino.    
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Gráfico 3. Tipo de infração cometida pelos jovens 

 

 

  



 
 

A maior parte dos jovens cumprindo medidas socioeducativas estão na faixa etária 

entre os 16 e 21 anos de idade. É importante destacar que, como demonstra o 

Gráfico 3, os dois atos de maior incidência são o roubo e o tráfico, 63,47%, sendo 

que homicídios, estupros e latrocínios, ou seja, roubo seguido de morte, 

representam 11,9% dos crimes.      

 

Ainda é preciso lembrar que os jovens entre os 12 e 18 anos de idade são 

apontados como responsáveis por apenas 1% dos homicídios em todo o país. 

Entretanto, nesta faixa etária representam aproximadamente 46% das vítimas de 

homicídios de acordo com o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) 

desenvolvido em 2007, no âmbito do Programa Redução da Violência Letal contra 

Adolescentes e Jovens.    

 

É indispensável conhecer a fundo a história de cada jovem que cometera um erro 

na sociedade, não no intuito de criminaliza-lo, mas de entender em que ponto a 

sociedade errou em seu processo de socialização, ou seja, quais os direitos deste 

jovem foram negados e quais as medidas mais importantes que devem ser 

asseguradas para recuperar esse momento na história do jovem que fora perdido. 
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