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Perguntas e Respostas – Aula 1

1 - Intervenção socioeducativa - perspectiva não punitiva

Pergunta:
Gostaria de trazer à discussão uma perspectiva do tema abordado na abertura que 
acredito possa colaborar para a reflexão, talvez de forma mais aprofundada nos dias 
dedicados às medidas socioeducativas. Quando fazia minhas reflexões acerca de 
pena  e  punição  na  sociedade  contemporânea,  deparei-me  como  um  ramo  do 
conhecimento  "desconhecido"  da  nossa  herança  dogmática  penal,  que  é  a 
sociologia  de  punição,  e  que  assume  que  a  punição  é  uma  instituição  social, 
existente em todos os grupos sociais, como resposta ao desvio, e sua função, seus 
mecanismos de previsão e formas de aplicação e execução demonstram o grau de 
evolução de cada sociedade. Não devemos ter receio de usar o termo "punição",  
tampouco restringir apenas na sua perspectiva reduzida de "retribuição",  mas ter 
consciência de sua concepção ampla de resposta ao desvio. Negar a existência da 
punição,  mesmo  dentro  da  perspectiva  juvenil,  é  deslegitimar  o  sistema 
socioeducativo e contribuir para a falsa ideia de "impunidade", que tanto contribui  
para  o  descrédito  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  como  instrumento 
adequado para a tratativa da conduta ilícita do adolescente. Portanto, as medidas 
socioeducativas  são,  sim,  respostas  à  conduta  desviante  do  adolescente,  com 
definição, função e limites previstos em lei e, portanto, no sistema punitivo próprio da 
infância e juventude. Mas, como já exposto, podemos aprofundar essa discussão no 
momento oportuno.

Resposta:
Entendo seu ponto de vista, e assim como você tenho procurado derrubar o "mito da 
impunidade" que permeia a matéria. Ocorre que na minha opinião é possível obter 
esse mesmo resultado sem a necessidade de falar em "punição" e/ou (extrapolando 
sua  ponderação)  invocar  o  "Direito  Penal  Juvenil"  para  tentar  "convencer"  os 
operadores e o público em geral que estamos diante de um sistema "punitivo". Eu, 
particularmente,  dou  muito  valor  à  terminologia,  não  apenas  por  uma  questão 
"eufemística",  mas também por razões de ordem técnica. Estamos diante de um 
novo  ramo  do  Direito,  que  é  destacadamente  “extrapenal”  (e  nem  poderia  ser 
diferente,  sob pena de afronta ao disposto no art.  228,  da CF),  e  as diferenças 
terminológicas  estabelecidas  em  relação  ao  Direito  (e  à  doutrina)  Penal  visam 
justamente estabelecer um necessário “diferencial” em relação a este, de modo a 
deixar claro que a perspectiva da intervenção estatal  em relação ao adolescente 
autor de ato infracional não é sua “punição”, mas sim a descoberta e “neutralização” 
das causas da conduta infracional, a partir de intervenções múltiplas que podem, 
perfeitamente  (e  preferencialmente),  se  limitar  a  medidas  de  cunho  “protetivo” 



(embora, tecnicamente falando, sejam consideradas medidas socioeducativas - que 
eu chamo de “socioeducativas impróprias” - consoante previsto no art. 112, inciso 
VII,  do  ECA).  Quando eu trato  da  matéria,  procuro  enfatizar  que a  proposta  do 
Estatuto (e agora, também da “Lei do SINASE”), não é a pura e simples “punição” do 
adolescente, mas sim sua “responsabilização”, sendo esta sinônimo da “resposta” 
estatal à conduta infracional (e o faz de forma muito mais “fechada”/integral que o 
Direito  Penal  em relação a  imputáveis  -  até  porque toda ação socioeducativa  é 
“pública incondicionada”), que na forma da lei deve ser rápida e “precisa” (na citada 
perspectiva de apurar e neutralizar as causas determinantes da conduta infracional). 
Como disse por ocasião do primeiro encontro, em matéria de infância e juventude, 
não é a “intensidade” da “resposta” estatal que importa, mas sim, justamente, sua 
rapidez  e  precisão.  É  possível  dizer  que  a  “resposta”  estatal  à  prática  do  ato 
infracional pode ter carga “retributiva” (melhor seria dizer “sancionatória”) sem ser 
“punitiva”, pois a aplicação das medidas socioeducativas é uma “consequência” da 
conduta ilícita do adolescente (daí o caráter “retributivo/sancionatório”), porém seus 
objetivos vão muito além de sua “punição”, até porque, na forma da lei, devem estar 
necessariamente comprometidos com sua “proteção integral” (cf. arts. 1º, 6º e 100, 
par. único, inciso II  c/c 113, do ECA). Quando falamos em “punição”, acabamos, 
ainda  que  involuntariamente,  nos  remetendo  à  “filosofia”  e  “lógica”  próprias  do 
Direito  Penal,  e  isto  pode  conduzir  a  conclusões  e  soluções  completamente 
equivocadas sob o ponto de vista técnico-jurídico. Com o devido respeito, é uma 
falácia afirmar que a “resposta” estatal, para ser eficaz, tem que ser aplicada numa 
perspectiva necessariamente “punitiva” e/ou mesmo ser como tal “rotulada”. Muito 
pelo contrário. O nosso Sistema Penal absolutamente falido e ineficiente está aí para 
demonstrar,  sem  a  menor  sombra  de  dúvida,  que  o  caminho  a  trilhar  é 
diametralmente inverso (e é por estas e outras que eu defendo, ao invés da redução 
da maioridade penal, a adoção da sistemática prevista pelo ECA - e agora pela “Lei 
do SINASE” também em relação a adultos imputáveis...). É por isto, também, que eu 
evito  falar  em “punição”  e  sou  radicalmente  contra  à  doutrina  do  “Direito  Penal 
Juvenil”, que parte de premissas equivocadas e acaba fazendo com que a Justiça da 
Infância e da Juventude funcione como uma espécie de “Justiça Penal de Menores” 
(e não raro se limite a este papel), quando na verdade deveria atuar segundo as 
regras  e  princípios  próprios  de  Direito  da  Criança  e  do  Adolescente,  numa 
perspectiva muito mais abrangente e condizente com seu “papel” dentro do “Sistema 
de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”. Sei que não é sua intenção 
atuar numa perspectiva meramente “retributivo-punitiva”, e que ao defender o uso do 
termo “punição” você quer mesmo evitar que transpareça a ideia de “impunidade”, 
mas se dermos margem ao uso de tal terminologia, nunca conseguiremos romper 
com os paradigmas do “modelo” anterior e com a mentalidade e prática “menoristas” 
que ainda imperam, daí porque temos que nos ater aos termos técnicos e à filosofia 
que norteia o Direito da Criança e do Adolescente. De qualquer modo, mais do que a 
terminologia empregada,  o  que importa mesmo a ação concreta do “Sistema de 
Justiça da Infância e da Juventude” no sentido de dar ao adolescente a “resposta” 
estatal devida, com a celeridade devida e com a eficácia devida. E isto, sem dúvida, 
reclama uma intervenção do “Sistema de Justiça da Infância e da Juventude” que vá 
além do  atendimento  dos  adolescentes  que,  pontualmente,  se  envolvem  com a 
prática  de  atos  infracionais  (e/ou  à  “aplicação  de  medidas”  e  a  singelos 
“encaminhamentos” a programas que não estão adequadamente estruturados), mas 
sim busque, junto ao Poder Público, a implementação de uma verdadeira política 
socioeducativa,  que  contemple  propostas  específicas  (e  diferenciadas)  de 
atendimento,  com  a  oferta  de  alternativas  de  abordagem  e  de 
atendimento/tratamento  aos  adolescentes  e  suas  respectivas  famílias,  com  a 
intervenção de profissionais qualificados, a partir de programas e serviços idôneos, 
que integrem a “rede de proteção à criança e ao adolescente” que todo município 



tem o dever de instituir e manter. O caminho, enfim, não é a aplicação da lei numa 
perspectiva  “punitiva”,  mas  sim  eminentemente  “protetiva”,  na  busca  da  plena 
efetivação dos direitos infanto-juvenis há tanto prometidos... E o Ministério Público, 
embora  não  possa  agir  “só”,  sem  dúvida  tem  um  papel  preponderante  na 
consecução desse ambicioso (porém imprescindível) objetivo. Seguimos no debate, 
e teremos encontros específicos onde questões como esta serão analisadas.

2 - Procedimentos verificatórios - qual a alternativa?

Pergunta:
No tocante a orientação de não pedir ao juízo pedido de providencias na área da 
infância,  concordo vez que com instituição do Projudi,  tive a impressão que tais 
demandas ainda demoram ainda mais, face a falta de contato físico com o caso.  
Tenho, quando necessário ajuizado ações de suspensão ou perda de poder familiar,  
quando existe necessidade de encaminhamento ao acolhimento ou algum familiar. 
Informo também que na maioria dos casos recebendo relatórios do Conselho Tutelar 
ou das equipes técnicas, estou instaurando um procedimento administrativo junto ao 
PROMP para  melhor  esclarecimento,  agendando  audiência  com os  interessados 
(geralmente familiares da criança), equipe técnica do município e Conselho tutelar 
no sentido de compromissar a todos das providencias necessárias para solução do 
caso. Assim, o procedimento fica aguardando o acompanhamento administrativo, e 
muitas vezes a situação de risco se encerra. Está correto meu procedimento? Estou 
preocupada, pois há vários anos atrás 'fui orientada' ao contrário, ou seja, de não 
'segurar' no gabinete, tentando resolver administrativamente demandas da infância.

Resposta:
A proposta de evitar a "judicialização" é justamente permitir a solução do caso da 
forma mais rápida possível, sem que para tanto fiquemos na dependência do Poder 
Judiciário, que nem sempre (para não dizer quase nunca) dá a resposta rápida que 
a  maior  parte  dos  casos  reclama.  O  Poder  Público  tem  o  DEVER  legal  e 
constitucional  de proporcionar a "efetivação" dos direitos infanto-juvenis de forma 
ESPONTÂNEA  (e  PRIORITÁRIA),  sem  que  para  tanto  tenha  de  haver  uma 
"determinação judicial" que o obrigue a fazê-lo... A experiência tem demonstrado que 
esses  "procedimentos  verificatórios"  ou  similares  acabam  jamais  tendo  fim  (até 
porque o pedido neles formulado - quando existe - é absolutamente "genérico" e 
indeterminado, não dando qualquer ideia sobre o que se pretende fazer e/ou o que 
se  quer  naquele  caso  em  particular).  A  solução,  portanto,  não  está  na 
"judicialização" do atendimento, mas sim na busca de uma intervenção efetiva dos 
órgãos e agentes públicos corresponsáveis  (e  não estou me referido apenas ao 
Conselho Tutelar)  que,  a partir  do "diagnóstico"  do caso,  com a descoberta das 
"causas" do problema que a criança/adolescente/família apresenta, devem realizar 
as abordagens e intervenções que se fizerem necessárias, com a intensidade que 
se mostrar necessária, de acordo com a gravidade/complexidade do caso. O que 
não pode ocorrer, no entanto, é substituir a falta de objetividade e celeridade que, 
em boa parte dos casos, norteia a atuação da Justiça da Infância e da Juventude, 
pela falta de objetividade/celeridade na atuação do Ministério Público, pelo que não 
basta instaurar um procedimento administrativo (ou notícia de fato no PRO-MP) e 
esperar que os mencionados órgãos corresponsáveis resolvam a questão. O que 
temos sugerido, e será o tema de um dos próximos encontros, é a articulação da 
"rede de proteção" à criança e ao adolescente, na perspectiva de fazer com que 
todos os órgãos corresponsáveis sejam previamente contatados e conscientizados 
da necessidade de sua intervenção, da forma como esta deve ocorrer (ainda que em 
linhas  gerais)  e  do  que  fazer  em  casos  de  maior  complexidade,  quando  as 



abordagens "tradicionais" não se mostram adequadas e/ou suficientes. A partir da 
articulação da "rede", será possível não apenas definir claramente o "papel" de cada 
um de  seus  integrantes,  mas  também elaborar  "fluxos"  e  formar  "protocolos  de 
atendimento" intersetorial/interdisciplinar para as diversas situações de violação de 
direitos com as quais nos deparamos no dia a dia, incluindo abordagens alternativas 
(e/ou, como dito, mais "intensivas"), de acordo com o "nível de complexidade" de 
cada caso. O objetivo é fazer com que a solução do problema não mais fique na 
dependência da intervenção dos integrantes do "Sistema de Justiça da Infância e da 
Juventude" (o que inclui o próprio Ministério Público), mas sim seja debatida e obtida 
a partir da intervenção (espontânea e prioritária, como mencionado), dos diversos 
órgãos e agentes públicos corresponsáveis,  que tem que se acostumar a isto. A 
atuação do Ministério Público, portanto, deve ter como "foco" principal a articulação 
e  o  adequado  funcionamento  da  citada  "rede  de  proteção"  e  a  estruturação  do 
município em termos de programas e serviços especializados no atendimento de 
crianças/adolescentes e suas respectivas famílias, “chamando à responsabilidade” 
todos aqueles órgãos e agentes públicos que têm o dever de intervir no caso. É 
claro que, a partir de um determinado caso de violação de direitos, e da constatação 
que esta é também (ainda que não exclusivamente) resultante da omissão do Poder 
Público (ou, em outras palavras, da falta de estrutura do município para prestar um 
atendimento  individualizado,  especializado,  prioritário  e  de  qualidade  à 
criança/adolescente/família),  é  possível  e  desejável  a  instauração  de  um 
procedimento  administrativo/inquérito  civil  destinado  a  corrigir  a(s)  falha(s) 
estrutural(is) existente(s), mas se for necessário "judicializar" a questão (e espera-se 
que não seja, até porque o objetivo da intervenção do MP é a solução do problema, 
da forma mais rápida e eficaz possível - e não a propositura de qualquer demanda 
judicial),  isto  se  dará  com  a  propositura  de  uma  ação  civil  pública,  ação 
mandamental ou outro remédio jurídico qualquer (cf. art. 212, do ECA) de natureza 
contenciosa (o que não é o caso dos "procedimentos verificatórios" e similares, que 
pressupõem a inexistência de lide - vide art. 153, caput e par. único, do ECA). Em 
qualquer caso, uma vez "judicializada" a questão, é também muito importante que 
seja  requerida  (e  cobrada)  a  observância  do princípio  da  prioridade absoluta na 
instrução e julgamento do caso, pois afinal, a garantia de prioridade, por força do 
disposto no art. 4º, par. único, alínea "b" do ECA compreende a "precedência de 
atendimento nos serviços públicos e de relevância pública", o que inclui a prestação 
jurisdicional  e,  logicamente,  se  aplica  integralmente  (juntamente  com o art.  227, 
caput, da CF) ao Poder Judiciário.

Respostas elaboradas pelo Dr. Murillo José Digiácomo, em 09 de agosto de 2012.


