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RESUMO 

 

 

 

A pesquisa tem como objetivo principal apresentar o ciclo de reincidência entre 
adolescentes meninos e meninas, assim como demonstrar quais os principais artigos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente que são aplicados aos adolescentes em 
conflito com a lei e como ocorre o funcionamento da Delegacia Especializada do 
Adolescente de Cuiabá. Para isto utilizou-se de autores que discutem temáticas 
vinculadas à violência, adolescente, ato infracional, bem como se analisou o livro de 
autos de investigação de atos infracionais, relação de entrada de boletins de 
ocorrências, livro de entrada e saída de adolescentes apreendidos, relatórios e fichas 
da equipe multidisciplinar, cadastros do núcleo de Inteligência da delegacia 
supracitada e SROP. Considerando, que neste contexto, a discussão se insere nas 
reincidências como parte de um processo de exclusão social aos adolescentes que 
entram em conflito com a lei. 

 

Palavras-chave: Adolescente infrator, Delegacia Especializada do Adolescente, 
reincidência e exclusão social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
The main objective of the research is to present a cycle of recidivism among adolescent 
boys and girls, as well as to demonstrate which are the main articles of the Statute of 
the Child and Adolescent that are applied to adolescents in conflict with the law and 
how does the Specialized Police Station Teenager from Cuiabá. In order to do this, we 
used authors who discuss themes related to violence, adolescent, infractional act, as 
well as the book of investigations of infractions, the relation of entry of occurrences, 
book of entry and exit of adolescents seized, Reports and files of the multidisciplinary 
team, registers of the nucleus of Intelligence of the above-mentioned police station and 
SROP. Considering that, in this context, the discussion is part of recidivism as part of 
a process of social exclusion for adolescents who come into conflict with the law. 
 
 
Key words: Adolescent offender, Specialized Police Station of Adolescents, recidivism 
and social exclusion. 
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INTRODUÇÃO   
 

 

 

Dentre os procedimentos existentes na Delegacia Especializada do 

Adolescente de Cuiabá o fenômeno da reincidência de atos infracionais praticados 

por adolescentes nos inquietou. Uma vez que diversos adolescentes que tinham as 

suas primeiras passagens na referida delegacia passavam a ser conhecidos pelas 

equipes de plantões de investigadores, sem mesmo a necessidade de documentação 

e quando não, os adolescentes os conheciam pelos seus próprios nomes diante do 

contínuo convívio. 

A principal função desta Delegacia de Polícia é investigar os atos infracionais 

depois de praticados por adolescentes, ou seja, após o cometimento do ato infracional 

é confeccionado o Boletim de Ocorrência, o que se inicia a instauração do 

procedimento que é distribuído ao escrivão do caso, o qual irá cumprir a 

determinações feitas na Portaria do Delegado e após todas as determinações 

cumpridas o procedimento é encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude para 

produzir os devidos julgamentos e sentenças. 

Nesse contexto se encontra os desafios de diminuir a reincidência dos 

adolescentes infratores através da efetiva aplicação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, haja vista, que os adolescentes são sujeitos de direitos em condição 

especial de desenvolvimento, sendo atribuído ao Estado, à família e a sociedade a 

prioridade em garantir os seus direitos, conforme o art. 4° do ECA. 

Há que se considerar que atos infracionais não são praticados apenas nas 

camadas populares mais também nas camadas médias e altas. O que diferencia 

essas camadas sociais são a necessidade e o desejo que as camadas populares 

possuem de usufruir dos mesmos bens, direitos, status e dinheiro que as demais, no 

entanto, lhe são renegados por uma sociedade de exclusão. E é neste contexto, que 

por vezes, muitos adolescentes buscam nos atos infracionais e na violência formas 

de sobrevivência ou de adquirir bens materiais nesta sociedade globalizada. 

Outro importante ponto a ser refletido é a relevância social de se ressocializar 

este adolescente que comete atos infracionais, uma vez que, esse adolescente de 

hoje será o adulto de amanhã em permanente contato social. Priorizar o atendimento 
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desses adolescentes em conflito com a Lei traz a possibilidade de quebrar padrões 

de violências praticados por esses ainda dentro das Delegacias sem que se passe 

para as Unidades de Internação.   

E ao possibilitar aos adolescentes políticas públicas capazes de desenvolverem 

as atividades de conhecimento, cultura, lazer, esporte, reinserção familiar e entre 

outras possibilidades teremos impactos relevantes na economia, ou seja, o Estado 

não investirá mais em centros de ressocialização arcando com custos de alimentação, 

segurança, higiene, educação, saúde e outros e sim, criará formas de fomentar o 

desenvolvimento intelectual, cultural e econômico do sujeito enquanto adolescente.  

Sabemos que a constituição psicossocial de cada indivíduo é influenciada pelos 

aspectos sociais, históricos e culturais e dependendo como essa relação se produz 

no mesmo, este assumirá determinadas posturas em sua vida e à vida dos demais 

em sociedade. Assim, entendemos que o adolescente por estar construindo a sua 

própria identidade é nesse momento que devemos nos atentar a todos os cuidados 

possíveis de lhe apresentar uma nova visão de mundo, a fim  de resignificar os 

conflitos diante da lei, haja vista, que nesta fase da vida o adolescente é 

responsabilizado perante a lei com medidas socioeducativas. 

Penso que se o profissional da segurança pública é um efetivo assegurador, 

defensor e garantidor dos Direitos Humanos contribuirá para oportunizar aos 

adolescentes em conflito com a lei a ressocialização antes mesmo destes se tornarem 

internos das Unidades de Internação, o que seria aplicar efetivamente o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Ou seja, um adolescente apreendido em sua primeira 

passagem numa delegacia deveria ser acompanhado por uma equipe interdisciplinar 

de psicólogos, assistentes sociais, professores, conselho tutelar e outros, inclusive o 

atendimento diferenciado deveria ser estendido aos familiares destes adolescentes, 

pois muitas vezes, fazem parte de famílias de pais usuários de drogas, alcoolistas, 

desempregados, que possuem doenças graves e outras situações de vulnerabilidade.  

As famílias deveriam ser incluídas nos programas do Ministério do 

Desenvolvimento Social como bolsa família, Programa Minha Casa Minha Vida, no 

Sistema Único de Saúde, ou seja, deveria ocorrer um suporte tanto para o adolescente 

em Conflito com a Lei quanto à família. Ou seja, seria dada a oportunidade de diminuir 

as exclusões sociais que estes sujeitos em desenvolvimento vivenciam e propiciariam 

novos caminhos aqueles que estiveram transitoriamente em Conflito com a Lei.  
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Nossa atenção neste trabalho recaiu sobre o adolescente que comete o 

primeiro ato infracional e a partir deste permanece num ciclo de reincidências, 

passando várias vezes pela a Delegacia Especializada do Adolescente, tendo como 

base o ano de 2015. 

Para embasarmos este trabalho de análise da reincidência foram necessárias 

várias leituras teóricas, as quais buscamos suporte em Mário Volpi (2010), Miriam 

Abramovay, Júlio Jacobo Waiselfisz, Carla Coelho de Andrade et all (2004), Mione 

Apolinário Sales (2007), Luke Dowdney (2004) e principalmente no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (2009).  

Para construirmos a pesquisa do “Adolescente infrator: adulto amanhã?” foi 

necessário conhecermos desde o ECA que traz as normas de como se proceder na 

prática de atos infracionais cometidos por adolescentes até como se dá o 

funcionamento da DEA. Neste contexto subdividimos o nosso trabalho em três 

capítulos.  

No primeiro Capítulo “Exclusão social – uma violência para aqueles excluídos” 

fizemos pontuações de como a imagem da criança e do adolescente das classes 

populares foram atendidas e percebidas como preocupações e/ou problema social no 

Brasil desde a época em que as Santas Casas de Misericórdias fazia um trabalho 

assistencialista até passar a ser responsabilidade do Estado. Posteriormente em 

“Conhecendo um pouco da Legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente” 

apresentamos os principais artigos que abrange o atendimento ao adolescente que 

entra em Conflito com a Lei. 

No segundo Capítulo “Noções de funcionamento da Delegacia Especializada 

do Adolescente de Cuiabá” fizemos um breve esboço do funcionamento da delegacia, 

desde a quantidade de servidores até como se instaura os Autos de Investigação de 

Ato Infracional. A pesquisa de dados foi realizada com base nos livros, relatórios e 

fichas de registros da DEA, os quais retiramos os dados de reincidências e perfis dos 

adolescentes, tendo como ponto de partida o ano de 2015. Também exibimos casos 

que acontecem na DEA e um caso emblemático pelas suas singularidades “Pequeno 

homem aranha”. 

E no terceiro Capítulo procuramos fazer um retrospecto de passagens de 

meninos e meninas reincidentes na DEA tecendo alguns comentários, análises e 



15 

 

questionamentos sobre as circunstâncias dos fatos e alguns dados dos perfis destes 

atores. Utilizamos como amostragem das reincidências 11 meninos e 10 meninas, 

onde se constatou que os meninos reincidem mais que as meninas. Deste modo, 

chegamos as nossas considerações finais que apontaram que mediar os mínimos 

conflitos auxilia na construção de uma “cultura de paz” já que o indivíduo nunca está 

pronto e sim sempre se construindo ou reconstruindo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

1. Exclusão social – uma violência para aqueles excluídos 

 

Pensar na formação da sociedade brasileira é trazer um histórico de 

escravidão, Brasil colônia, patriarcalismo, grandes latifúndios, extermínios de etnias 

indígenas e exploração de mão de obra escrava, ou seja, a formação social de 

exclusão social por classes baseadas em preconceitos e racismos surge junto com 

uma nação, conforme reflexões de Sales, (2004): 

 

Nesta grande fratura social residem, pois, as raízes de uma sociabilidade 
autoritária, cujas principais características eram: segregação racial, desprezo 
pela massa despossuída, naturalização da grande distância social em termos 
de condições de vida e de trabalho entre os brasileiros, desvalorização 
cultural do mundo do trabalho, banalização da violência ou recurso à violência 
privada contra desde os escravos até os trabalhadores, dentre outros [...]. 
(SALES, 2004, p. 41) 

 

Reflexos que ainda são sentidos até os dias atuais nos caminhos da nação 

brasileira, sejam nas relações sociais, em práticas políticas, econômicas e culturais, 

onde as classes sociais populares, de descendências negras, indígenas ou aqueles 

que não possuem representações ou organizações políticas que lhes possam 

representar continuam a ficar a margem de seus direitos numa sociedade de 

segregações sociais, verticalizada e hierarquizada, minada por corrupções de seus 

governantes. Segundo Sales, (2004):  

  

[...] Esse pacto fundador da sociedade brasileira tem senão inviabilizado, 
dificultando a constituição de um polo político coletivo aglutinador caucionado 
por leis e direitos, em que a população se reconheça e se inscreva nos 
marcos da cidadania [...]. (SALES, 2004, p. 45) 
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 O que se percebe é que temos uma formação de sociedade individualista, que 

visa interesses particulares em detrimento de uma coletividade, relegando as classes 

dominadas o conformismo e o assistencialismo como formas de políticas públicas 

aplicadas pelo governo e a sociedade em geral.  

A palavra “direitos”, ainda não se aplica a maioria da sociedade brasileira, a 

qual possui uma tímida participação ativa no exercício de sua cidadania, pois ainda 

reivindica pouco dos seus direitos primordiais elencados na Constituição Federal. 

E assomado a este contexto, há uma violência velada pelas elites, as quais 

manifestam em formas de poder nas relações sociais estabelecidas com as classes 

trabalhadoras, através do capitalismo, buscando o acúmulo de riquezas por uma 

pequena parcela da sociedade e relegando as classes menos favorecidas “[...] 

exploração, opressão e dominação, mas não é somente força pura, é também 

ideologia e sutileza [...]” (SALES, 2004, p. 48), a qual passa despercebida por grande 

parte da sociedade.  

Um exemplo é a indignação da sociedade frente aos crimes de corrupção, 

evasão de divisas, sonegações de impostos, desvios de verbas públicas que ainda 

não são repudiados e nem consegue mobilizar a maior parte da sociedade como, por 

exemplo, um furto de galinha, um crime famélico ou um ato infracional praticado por 

um adolescente, que por vezes despertam muito mais revoltas e indignação na 

população.  

Neste sentido ficamos a refletir no artigo 5º da Constituição Federal que diz que 

“todos são iguais perante a lei”, sem distinção de qualquer natureza, o que nos traz 

um sentimento de que a cidadania é verdadeiramente assegurada pela a lei escrita, 

no entanto entre o que há escrito e a sua aplicação existe um mar de disparidades, 

desigualdades, exclusão social e moral por grande parte da população desfavorecida 

economicamente, politicamente e socialmente.  

Como considerar o artigo 5º verdadeiro se presenciamos no Brasil uma 

violência armada nas favelas, altíssimos índices de homicídios, má distribuição de 

renda, políticos corruptos, cidadãos passando fome e vida de crianças e 

“adolescentes desperdiçadas”.  
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Diante desse contexto, trazemos a cena o nosso objeto de estudo, o 

adolescente infrator, aquele que pratica atos infracionais no Brasil, mais 

especificamente em Cuiabá/MT.  

Num breve relato histórico com base nas ponderações de Giaqueto (2006) e 

Sales (2004) apresentaremos como crianças e adolescentes das classes populares 

foram atendidas e percebidas como preocupação e/ou problema social no Brasil. 

Segundo Giaqueto, os primeiros registros de atenção a crianças e adolescentes 

são do século XVIII em que as Santas Casas de Misericórdia, Confrarias e Irmandades 

cuidavam dos órfãos, num caráter assistencial e de caridade. Eram instituições 

mantidas pela Igreja Católica que se preocupavam com toda classe carente, doente e 

órfão. Elas amparavam crianças abandonadas e recolhiam donativos. 

Somente no século XX o estado brasileiro passou a cuidar dos jovens 

“delinquentes” por meio de reformatórios e institutos de correção. 

A primeira Lei que trouxe direitos aos “menores” foi o Decreto nº 5083 de 

primeiro de dezembro de 1926 do juiz e legislador José Cândido de Albuquerque Mello 

Mattos que colocou limites e nova roupagem aos direitos de exercício do pátrio poder, 

os excessos de domínio dos pais sobre a vida dos filhos eram agora fiscalizados.  

Este mesmo Juiz auxiliou na Construção do Código de Menores de 1927, que 

estabeleceu a existência de um juiz exclusivo para “menores”, e que estes abaixo de 

quatorze anos de idade não responderia a processos, somente menores de quatorze 

a dezoito anos incompletos responderia. E delegou ao Estado o dever de cuidar dos 

menores vítimas da pobreza, abandono ou morte dos pais.  

Embora que ainda apresentassem várias falhas e equívocos ao tratar a 

situação de pobreza como causa para as famílias perder o pátrio poder, este Código 

de Menores inicia um momento de reflexões aqueles adolescentes e crianças em 

situação de risco. 

Posteriormente na era do Presidente Getúlio Vargas promulga-se a Carta 

Brasileira de 1934 e a Constituição de 1937 que trouxeram a figura da criança e do 

adolescente como pessoas que deveriam ser defendidas e protegidas bem como o 

Estado deveria prover e garantir condições de vida aos “menores”, inclusive o ensino 

público aos pobres. 
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Em 1941 o Estado cria o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) que abrigaria 

os menores provisoriamente ficando sobre a responsabilidade do juiz. E que seria 

extinto em 1964, sendo criado a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-estar do 

Menor, a qual também foi marcada por violações das crianças e adolescentes, 

inclusive com práticas de torturas e todos os tipos de maus tratos, ou seja, sua 

constituição e formação eram reflexos de um regime militar. 

Já em 1945 o Código de Menores de 1927 sofre adequações, pois segundo o 

Código Penal menores de dezoito anos não responderia penalmente e passariam a 

serem denominados “menores delinquentes”. 

E nasce em 1979 o segundo Código de Menores com a “Doutrina da Situação 

Irregular do Menor”, o qual ainda trazia a proteção apenas aos “menores” carentes, 

abandonados e infratores com a diferença da presença de vigilância para os ditos 

inadaptados e abandonados. 

Segundo Sales (2004), além desses marcos legais na história das crianças e 

adolescentes do Brasil, os horrores da Segunda Guerra Mundial abre um leque de 

discussões frete aos direitos da humanidade em todos os países, sendo necessária a 

criação da Declaração dos Direitos do Homem em 1948, direitos a ser assegurados à 

humanidade e, é trazido à existência das crianças como dotadas de direitos. Sendo 

posteriormente, criada a Declaração dos Direitos da Criança (1959), o Ano 

Internacional da Criança (1979), Convenção Internacional dos Direitos das Crianças 

e Adolescentes da ONU (1989), ou seja, há uma mobilização internacional e nacional 

para reconhecer os direitos das crianças e adolescentes.  

 A partir da década de 70, Sales salienta que nasce à visão de existência de 

crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, há um despertar político e de 

ações sociais frente infância pobre bem como denúncias contra as instituições que 

cuidavam dos adolescentes e crianças apreendidas.  

Mais é na década de 80 e 90 que os movimentos sociais criam força e respaldo 

nacional em busca de um país democrático que retirassem das leis referentes a 

crianças e adolescentes o caráter de punição e a forma pejorativa de tratá-los como 

“menor”, ou seja, alguém de menor valor e direitos. 

Com a Constituição Federal de 1988, os artigos 227 e 228 trouxeram os 

primeiros passos de proteção à criança e o adolescente. E mais tarde foi promulgada 
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a Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990 que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, o qual distribuiu responsabilidades com a família, sociedade e Estado 

buscando fortalecer os laços de atenção especial a esses sujeitos em 

desenvolvimento peculiar. 

O ECA veio trazendo novos paradigmas à uma cultura escravista, autoritária, 

patriarcal, em termo da construção dos direitos de adolescentes advindos das classes 

menos favorecidas. Este estatuto vem propor novas ações e possibilidades a criança 

e adolescentes, seja através de campanhas, denúncias, articulações da sociedade, 

fomentação dos conselhos e outras formas de revindicações bem como mobiliza os 

entes federais: Municípios, Estados, Distrito Federal e União em busca de criar 

políticas públicas que atendam a esse público como veremos mais detalhadamente a 

frente.  

 

1.1 Conhecendo um pouco da Legislação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA 

  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei sob nº. 8.069, de 13 de 

julho de 1990, representa um marco na história do Brasil sob a égide de proteção 

integral à criança e ao adolescente, pois a partir desta lei estes são reconhecidos 

como sujeitos de direitos.  

O ECA constitui-se de uma ampla articulação em prol da criança e do 

adolescente estabelecendo as diretrizes de proteção, defesa e promoção de direitos 

dos mesmos.  

A Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá desenvolve todas as 

suas atividades com base no ECA, haja vista, ter legislação específica que traz as 

responsabilidades dos entes da federação União, Estados, Municípios, sociedade 

civil, família, comunidade, inclusive os parâmetros de como se proceder frente aos 

atos infracionais cometidos por adolescentes e crianças.  

Neste sentido pontuaremos alguns artigos da referida legislação para ampliar 

e nortear os princípios de atendimento que é feito na Delegacia em questão referente 

aos Atos Infracionais praticados por adolescentes.  
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1.2 Idade, responsabilidade e prioridade – Artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º 
 

De acordo com o ECA o conceito de criança refere-se ao sujeito de até doze 

anos de idade incompletos e o adolescente aquele entre doze anos completos e 

menor de dezoito anos de idade. Salvo exceções, que se aplica este Estatuto às 

pessoas de dezoito e vinte e um anos de idade. Sendo assim, as crianças ao 

cometerem um ato infracional recebem medidas de proteção e os adolescentes 

medidas socioeducativas1. 

E no sentido de demonstrar, atribuir e responsabilizar os atores sociais, o Artigo 

4º estabelece que é dever (grifo nosso) e não mera opção ou escolha da família, 

comunidade, sociedade em geral e do poder público em assegurar, promover e 

defender os direitos das crianças e dos adolescentes, onde cada um desses atores 

sociais possui atribuições próprias.  

A família cabe os primeiros cuidados, esta precisa zelar pelo o bem estar 

emocional de suas crianças e adolescentes, prover de alimentação, moradia, saúde, 

lazer, educação, esporte, cultura bem como buscar o Estado para o devido 

atendimento a esses sujeitos como pessoas em desenvolvimento.  

A comunidade, sociedade e o governo em geral têm um importante papel na 

fiscalização, orientação, mobilização, conscientização, formulação e execução de 

políticas públicas aqueles que estão em desvantagem social, ou seja, 

responsabilidades e corresponsabilidades se misturam no exercício do 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social desses indivíduos num 

sistema democrático de direito.  

É importante frisar que a esses sujeitos em desenvolvimento os atendimentos 

em qualquer esfera são prioridades absolutas bem como todos os direitos 

fundamentais ao ser humano e a sua proteção deve ser integral, pois qualquer ação 

                                                 

 
1 As Medidas Socioeducativas são: Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 
comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em 
estabelecimento educacional, qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI, as quais serão explicadas 
mais adiante neste capítulo. 
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ou omissão na violação de direitos bem como ausência do exercício dos direitos 

incidem em responsabilidade civil, penal e criminal.  

Outro importante ponto a ser refletido é que o adolescente em Conflito com a 

Lei não pode ser privado de nenhum dos princípios do Artigo 4º aqueles que estiverem 

em regime de internação, pois são assegurados os seus direitos pelos representantes 

do Estado, ou seja, agentes e corpo técnico do socioeducativo.  

 

1.3 Atendimento: Política, Diretrizes, Entidades e Programas de Internação – 

Artigos 86, 87, 88, 89, 90 e 94 

 

A política de atendimento ao adolescente dispõe de diretrizes, políticas sociais 

e atribuições aos direitos desses sujeitos pelo poder público através da União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios, pelo poder Executivo – neste caso com enfoque na 

Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá -, Legislativo (ECA),  Judiciário e 

em conjunto com a Sociedade Civil através de Conselhos como CEDCA, CMDCA, 

CONANDA, ONG’S, Conselho Tutelar, FONACRID, ONU, PGDCA, SPDCA, 

UNESCO, UNICEF e subsistemas como: SINASE, SIPIA, PIA, INOINFRA, isso para 

citar alguns exemplos.  

Para tanto a política de atendimento necessita de um conjunto de ações junto 

a diversos subsistemas para desenvolver um atendimento democrático, visando os 

direitos humanos aqueles que violaram leis e entraram em conflito. Assim gestão, 

avaliações, campanhas, projetos e pesquisas é uma constante necessidade no âmbito 

do ato infracional uma vez que a sociedade altera seu desenvolvimento cultural, 

econômico e social. 

As linhas de ações nas políticas de atendimento, segundo o ECA, passam por 

políticas sociais básicas, projetos e programas de assistência social, serviços de 

prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas e aos infratores, serviços 

de identificação e localização dos pais, responsáveis, crianças e adolescentes 

desaparecidos e proteção jurídico-social pelas entidades de defesa de maneira a 

alcançar um campo maior de proteção, defesa e promoção de possibilidades de ações 

frente aos impasses e ausências de uma sociedade de exclusão, como é constituída 

a dita e tão sonhada democracia no Brasil.  
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A fim de garantir estas políticas existe uma constante mobilização dos poderes 

públicos para a municipalização do atendimento ao adolescente, onde os municípios 

criariam e manteriam programas de atendimento para as medidas de meio aberto e 

liberdade assistida. Para tanto, os municípios poderão criar e manter abrigos para 

crianças e adolescentes, inclusive para os adolescentes infratores e farão programas 

sociais de atendimento aos que estiverem em situação de risco. Ficando também 

responsáveis por fomentar programas por meio de parcerias entre o município, Estado 

e União para propiciar e promover o atendimento de aproximação das comunidades 

e adolescentes.  

Os Conselhos são órgãos deliberativos e controladores, os quais buscam 

parceiros na sociedade por meio de organizações representativas, ou seja, buscam 

nas Universidades, nas prefeituras, nas Delegacias que trabalham com crianças e 

adolescentes, Secretarias de Assistência Social e outras representações no sentido 

de viabilizar políticas de atendimento aos mesmos bem como responsáveis pelos 

registros de entidades não governamentais no compartilhamento de 

responsabilidades e ações – Art. 91 do ECA.  

Outro importante Artigo é 88, inciso V do ECA que pontua sobre a integração 

do Poder Judiciário, ou seja, Juizado, Ministério Público, Defensoria, Segurança 

Pública e Assistência Social no atendimento da Infância e Juventude. 

Com base neste artigo é possível afirmar que em Cuiabá esse atendimento é 

quase realizado num único local, o chamado Sistema Socioeducativo de Mato Grosso 

– POMERI -, o qual é constituído do Juizado da Primeira e Segunda Vara bem como 

a Promotoria da Infância e Juventude, Delegacia Especializada do Adolescente, 

Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Unidade de Internação Masculina, Unidade de Internação Provisória Masculina, 

Unidade de Internação Provisória e Internação Feminina, Projeto Rede Cidadã, Escola 

Estadual Meninos do Futuro e inclusive a Central de Flagrantes mais conhecida como 

Centro Integrado de Segurança e Cidadania - CISC-NORTE/Planalto, pois este faz 

tanto os flagrantes e boletins de ocorrências circunstanciados dos adolescentes 

suspeitos quanto dos adolescentes e crianças vítimas.  

Há aproximadamente um ano a Defensoria da Infância e Juventude passou a 

atender juntamente com a Defensoria Geral, em virtude de melhor infraestrutura para 
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atendimento, no entanto, deixou de estar em conformidade com a política de 

atendimento do Artigo 88, ao não estar em conjunto com os demais órgãos.  

Mobilizar a opinião pública e promover ações com estes órgãos são alicerces 

fundamentais na construção de políticas públicas de atendimento reconhecendo 

crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e segundo o que preconiza o 

SINASE:  

 

[...] A discussão aprofundada e contínua com a população em geral por meio 
dos diversos segmentos organizados, favorecerá a construção de uma 
sociedade mais tolerante e inclusiva, tendo em vista que sobre esses 
adolescentes recai grande parte da hostilidade e do clamor por maior 
repressão, o que tem gerado campanhas de incitação de desrespeito a 
princípios e direitos constitucionais atribuídos a esse público. (SINASE, 2006, 
p. 31). 

 

Vale à pena ponderar que neste círculo de discussões roda a formulação de 

uma lei para a redução da menoridade penal acreditando ilusoriamente que a 

diminuição da idade dos adolescentes para dezesseis anos e a elevação de sua 

condição para adultos traria uma redução da violência, ou seja, dos atos infracionais, 

ledo engano, pois esta decisão seria apenas a continuação de velhos paradigmas de 

que a punição e o encarceramento resolveriam os problemas de ordem social com 

fundamentos nas desigualdades sociais, sem buscar o cerne do problema.  

Essa reunião de diferentes órgãos de atendimento auxilia na celeridade dos 

procedimentos instaurados em desfavor do adolescente, haja vista, que a 

apresentação ao Juiz competente deve ser imediata bem como os procedimentos de 

internação e liberação à família ou responsáveis legais devem atender aos tramites 

legais e objetivar menos impactos negativos na vida desses sujeitos em 

desenvolvimento.  

Destacam-se, ainda, as responsabilidades das entidades de atendimento, as 

quais desenvolvem atividades de acolhimento a adolescentes infratores e a 

adolescentes e crianças vítimas, através de programas de proteção e sistemas 

socioeducativas, em regime de I – orientação e apoio sócio-familiar; II – apoio sócio-

educativo em meio aberto; III – colocação familiar; IV – abrigo; V – liberdade assistida; 

VI – semi-liberdade e VII – internação, conforme Artigo 90 – ECA.  
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Entidades as quais governamentais e não governamentais são inscritas no 

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e como tal exercem 

funções de fiscalização, deliberação e promoção de defesa dos direitos destes.  

Os sistemas de internações socioeducativas ou entidades que desenvolvem os 

programas de internação têm uma série de obrigações para com esses adolescentes 

em que a liberdade é suspensa ao ser internados.  

As tutelas dos internos se tornam de responsabilidades do Estado/Municípios, 

os quais são representados pelos os agentes socioeducador ou sócio-orientador bem 

como pelos corpos técnicos de assistentes administrativos, psicólogos, assistentes 

sociais, enfermeiros, dentistas, médicos, professores e outros comprometidos em 

assegurar a integridade física, psíquica e mental destes sujeitos em desenvolvimento.  

Salienta que essa municipalização no atendimento dos adolescentes infratores 

ou em situação de risco não visa o aprisionamento em sim, mais a inserção social ou 

a diminuição da restrição de liberdade em prol de medidas de serviços a comunidade, 

medidas de liberdade assistida, ou seja, medidas alternativas e mais eficazes na 

inserção social e de cunho pedagógico aqueles que entram em Conflito com a Lei.  

O artigo 94 traz em seus incisos as obrigações das instituições de internação, 

tais como: I – observar os direitos e garantias de que são tutelares os adolescentes; 

II – não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de limitação na decisão 

de internação, ou seja, embora os adolescentes estejam privados de liberdade, estes 

continuam gozando de plenos direitos como cultura, lazer, saúde, educação, convívio 

familiar, respeito a sua dignidade e integridade física, condições de higiene, 

salubridade, e segurança, ter ciência de sua situação processual junto a Vara da 

Infância e Juventude, manter cadastro de registro sobre o perfil e os atendimentos 

realizados ao adolescente, o Plano Individual de Atendimento - PIA segundo o 

SINASE, produzir relatórios de reavaliação aos internos com intervalo de seis meses 

e encaminhá-los a Vara competente, oferecer atendimento com pequenas quantias 

de internos para desenvolver as ações de ressocialização.  

Não se deve confundir internação como sinônimo de perdas de direitos, mas 

sim como espaço promotor de mudanças, através de ensino pedagógico e social 

desses indivíduos que em dado momento entraram em Conflito com a Lei.  
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Nesta linha educacional e socializadora seria oportuno oferecer aos 

adolescentes que estaria em regime de internação como parte de suas medidas e/ou 

direitos a inclusão em cursos de informática, leitura, pintura, escultura, jardinagem, 

escolas de futebol dentre outros bem como o acompanhamento contínuo do 

adolescente na escola ou mesmo quando fora da escola a matrícula destes e o 

acompanhamento para que assim sejam oferecidos meios de resignificar os seus 

valores e conceitos de si e do mundo.  

E essas ações poderiam ser ofertadas tanto dentro ou fora da unidade, de 

maneira que o adolescente continuasse com vínculos sociais tanto fora quanto dentro 

das internações.  

Além disso, alternativas socializadoras como parcerias na sociedade 

organizada em busca de cursos técnicos e empregos como menor aprendiz trariam 

motivação e oportunidade de os qualificarem para o mercado de trabalho bem como 

a possibilidade de sair empregado com remuneração garantida após sua internação.  

Outra importante medida seria a busca do convívio destes adolescentes com a 

sua comunidade através de trabalhos voluntários ou mesmo o cumprimento de 

medidas que auxiliasse a sua comunidade de maneira a otimizar laços de afetividade 

e o aumento de auto estima destes por seus feitos na sociedade.  

Ou seja, essas ações demonstrariam novos caminhos reais e possíveis para 

aqueles que viam no mundo do crime/ato infracional sua única oportunidade de 

subsistência. 

A medida socioeducativa possui caráter socializador e educativo, ou seja, o seu 

papel é de incluir/inserir o adolescente que comete ato infracional o mais rápido 

possível na sociedade, para que não comprometa o seu desenvolvimento como 

pessoa humana em fase peculiar.  

Segundo os parâmetros da Gestão Pedagógica no atendimento socioeducativo 

“o adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que contribua 

na sua formação de modo que venha a ser cidadão autônomo e solidário, capaz de 

se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua 

circunstância e sem reincidir na prática de atos infracionais.[...]” (SINASE, 2006, p. 46) 

Esses parâmetros buscam a ressocialização do adolescente em Conflito com 

a Lei de maneira que seja superado a sua situação de exclusão, ou seja, o 
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atendimento socioeducativo oportunizaria ao adolescente o acesso a direitos, 

resignificação de seus valores, de maneira a intervir na sua forma de vida, esse 

adolescente compreenderia melhor a si mesmo e passaria a ser incluído no meio 

social, respeitando os valores da coletividade, sendo certificado pela não reincidência.  

 

1.4 Aplicação das Medidas de Proteção – Artigo 98 

 

 Em medidas de proteção o ECA evidencia os possíveis 

violadores/ameaçadores dos direitos das crianças e adolescentes, inclusive pontua 

sobre a própria conduta dos mesmos como fator de risco, Art. 98. 

Como citado acima, o Estado e a sociedade são asseguradores, promotores e 

defensores da criança e do adolescente (art. 4º do ECA). Logo, a ação ou omissão 

desses agentes – do Estado ou da sociedade – é considerada uma ameaça ou 

violação aos direitos desses sujeitos, nos termos do art. 98, inc. I, do ECA.  

Existe no texto legal um mandamento para o Estado agir em favor da criança e 

do adolescente, no entanto, há um descompasso entre os dispositivos do ECA e a 

realidade brasileira. Essas ameaças e violações aos direitos desses sujeitos ocorrem 

nas esferas sociais, uma vez que as políticas públicas insuficientes e ineficientes, sem 

resultado prática na vida deles. Em outras palavras, há omissão do Estado para suprir 

as necessidades básicas destes. 

Por exemplo, o Sistema Único de Saúde – SUS que atende de forma ineficiente 

crianças e adolescentes de baixa renda, pois, por vezes não têm atendimentos 

básicos como oftalmologistas, pediatras ou dentistas. No mesmo passo segue a 

educação pública, que funciona de forma precária, com escolas sem infraestrutura e 

professores mal remunerados, produzindo analfabetos funcionais.  

Ademais, há também a ausência de moradia para crianças que estão abaixo 

da linha da pobreza, as quais passam fome, não têm opções de lazer, esporte ou 

cultura. Essas e outras situações configuram violação aos direitos dessas crianças e 

adolescentes de terem uma qualidade de vida, em decorrência da omissão do Estado 

e sociedade. 

Já no inciso II a falta, omissão ou abusos dos pais ou responsáveis trás 

medidas de proteção em virtude de sua necessidade, pois quem deveria ser o 
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defensor da bandeira de proteção é muito das vezes o violador de direitos desses 

sujeitos com diferentes formas de omissões.  

Com o advento do capitalismo e a necessidade da família aumentar a renda, 

mães e pais passaram a deixar seus filhos sozinhos em suas residências. Embora o 

problema financeiro, seja sanado, a família ficou vulnerável com suas crianças e 

adolescentes sozinhos, sem orientação e o devido acompanhamento dos pais. 

Inúmeros casos de maus tratos, na forma de violência física e psíquica são 

gerados pelos pais, mães e parentes de primeiro graus, inclusive alguns casos 

levando até a morte em razão da ação ou omissão de seus genitores. Esses são 

apenas alguns exemplos para ilustrar o inciso supracitado. 

E por fim, o inciso III, em razão de sua conduta, podendo ser atribuído como 

um dos fatores de envolvimento com o mundo dos atos infracionais, onde vários 

adolescentes ao se tornar usuários ou traficantes “pagam” suas dividas com a própria 

vida ou se arriscam na prática de ações delituosas.  

 Considerando o Art. 98 que coloca que havendo violação ou ameaça a 

criança ou ao adolescente a autoridade competente poderá determinar conforme Art. 

101 e incisos II - encaminhamento aos pais, II – orientação, apoio e encaminhamento 

temporário, III – matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino, IV 

– inclusão em programa comunitário ou auxílio à família, à criança e ao adolescente, 

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, VI – inclusão em 

programas de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, VII – 

abrigos em entidades provisoriamente e excepcionalmente e VII – colocação em 

família substituta tanto para adolescentes quanto para as crianças.  

Essas medidas visam minimizar os efeitos da violação de direitos de inúmeras 

crianças e adolescentes que vivem em situação de risco ao estarem expostas nas 

ruas de suas residências com diferentes tipos de violência sejam as mais explicitas às 

implícitas, como consumo de álcool, uso de cigarro, tráfico e uso de drogas ilícitas, 

exploração sexual, maus tratos, pedofilia, tráfico de órgãos e pessoas e outras formas 

de violência como desvios de verbas dos projetos e programas que atendem a esses 

públicos assomados às exclusões sociais advindas de suas condições de moradores 

de bairros periféricos, longe das universidades, com ausência de infraestrutura, tais 

como rede de esgoto, água, energia e carência afetiva dos pais emergentes das 
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classes trabalhadoras que condiciona pais e mães a trabalhar para sustentar sua 

prole.  

 

1.5 Ato Infracional, Direitos Individuais e Adolescente Infrator – Artigos 103 a 

111  

Muito embora se vincule nas informações de massa da sociedade que 

adolescente não responde pelos seus atos devemos desmistificar essa falácia, pois 

adolescentes respondem pela a sua conduta infracional conforme o ECA, o que 

diferencia é a medida atribuída a estes, ou seja, um adolescente que comete um ato 

infracional grave ou reiteradas infrações pode ficar internado por até três anos no 

máximo, podendo ser estendido com outras medidas que não seja a de privação de 

liberdade e recebe liberação compulsória aos vinte e um anos de idade.  

Os adolescentes menores de dezoito anos são considerados inimputáveis, em 

virtude de sua capacidade de desenvolvimento biológico, mental e psicológico estar 

em desenvolvimento e sendo estes incapazes de entender o caráter ilícito de suas 

ações ou omissões, conforme estabelece o Art. 26 da CF a Art. 104 do ECA, pois não 

podem responder aos seus atos como imputáveis.  

O parágrafo único do Art. 104 é de suma importância, pois considera a idade 

do adolescente a data dos fatos ao praticar um ato infracional, sem se esquecer que 

por vezes os minutos irão caracterizar se o indivíduo suspeito responderá como 

inimputável ou imputável. Por exemplo, se o adolescente comete um ato infracional 

de Homicídio doloso receberá uma medida socioeducativa de no máximo três anos, 

mas se o adolescente cometer às 00:15 da data em que completa dezoito anos 

responderá como imputável cabível de 12 a 30 anos de prisão.  

O que demonstra por vezes a importância de se considerar à hora, embora o 

artigo cite apenas a idade, talvez pelas dificuldades em se precisar a hora e minutos 

dos fatos.  

Outro ponto importante a ser explicados são as terminologias jurídicas 

aplicadas aos adolescentes infratores que possuem equivalência no Código Penal 

mais com medida diferenciadas na Legislação.  O quadro demonstrativo das corretas 

terminologias jurídicas ao tratar de adolescentes encontra-se em anexos.  
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Essa diferenciação jurídica se faz em virtude de quem é o sujeito de que se 

trata, pois tais definições ainda são confundidas não só por cidadãos leigos mais por 

algumas classes de representantes do poder público que ainda caracterizam 

adolescentes como “menor”, termo o qual ainda remonta os resquícios do Código de 

menores de 1929 e 1979 que atribui a estes uma condição de menor frente aos seus 

direitos ou ainda como termo pejorativo, retirando a sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento.  

De acordo com o Art. 103 considera-se ato infracional a conduta descrita como 

crime ou contravenção penal, ou seja, as naturezas atribuídas aos atos infracionais 

serão as mesmas do Código Penal, por exemplo, roubo, será mensurado da mesma 

forma juridicamente como roubo, mas se diferenciará nas medidas socioeducativas 

ou sentenças penais. A partir desta doutrina o adolescente está inserido no devido 

processo legal a partir dos 12 anos de idade.  

A privação de liberdade de um adolescente ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

através do cometimento de um ato infracional, sendo no momento confeccionado os 

Autos de Flagrante, utilizado nos casos de maior potencial das infrações ou pelo 

Boletim Circunstanciado de Ocorrências em que o adolescente comete um ato 

infracional de menor potencial ou por determinação judicial quando é expedido o 

Mandado de Busca e Apreensão ou Mandado de Internação dos mesmos, seja para 

apresentação em audiências ou para diferentes internações, tais como: Internação 

Provisória ou Internação em Unidades Socioeducativas ou mesmo em internações 

para tratamentos médicos de desintoxicação.  

Todo adolescente apreendido a partir de doze anos completo tem direito a 

identificação dos responsáveis pela sua apreensão, inclusive sobre quais fatos estão 

sendo atribuídos a sua pessoa bem como de seus direitos, inclusive de permanecer 

em silêncio.  

A partir do momento que o adolescente é apreendido em situação de Flagrante, 

BOC ou Mandado deve ser apresentado de imediato à autoridade policial, delegado, 

o qual poderá liberar o adolescente aos seus pais ou responsáveis ou apresentá-lo ao 

juiz quando não houver possibilidade de liberação. 

Sendo assim, na impossibilidade de liberação do adolescente será feito de 

imediato a apresentação às autoridades judiciárias: Juiz, Promotor e Defensor da Vara 
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da Infância e Juventude e até mesmo em fins de semana ou feriado a apresentação 

será feita ao judiciário e não havendo o juizado da infância o sistema de plantão é feito 

nas varas comuns as autoridades judiciais de plantão. Cabe informar que a 

apresentação judicial deve ser feita imediatamente mais a decisão judicial chega a 

demorar dias e a internação, antes mesmo de sentença pode ser no prazo máximo de 

quarenta e cinco dias nas Unidades de Internação Provisória, nenhum dia a mais, 

posto que o adolescente deva ser colocado em liberdade.  

A partir da Legislação do ECA foi ponderado e estabelecido que a internação 

dos adolescentes é exceção, pois a regra é a liberdade e as medidas alternativas que 

propicie o ensino pedagógico e que seja fonte de socialização aos adolescentes que 

entram em Conflito com a Lei.  

 

1.6 Adolescentes em Conflito com a Lei e Medidas Socio-Educativas – Artigos 

112. 

O adolescente que comete um ato infracional entra em Conflito com a Lei e 

sendo apreendido responderá aos Autos de Investigação de Ato Infracional em virtude 

de sua conduta, o que culminará com medidas sócio-educativas determinadas pelo o 

Poder Judiciário, na pessoa do Juiz o qual acata a denúncia do Ministério Público, que 

sugere algumas medidas e é defendido pela Defensoria Pública, caso não possua 

advogado constituído nos Autos. 

Quando um juiz determina qualquer uma dessas medidas alguns requisitos são 

ponderados como a gravidade da natureza da infração, as reincidências do 

adolescente, sua capacidade de cumpri-las, as condições de dignidade do 

adolescente enquanto sujeito em desenvolvimento, as circunstâncias e até mesmo se 

há vagas nas unidades de internações, pois se não houver é expedido em posterior 

mandado de busca e apreensão para internação.  

Dentre as medidas sócio-educativas são aplicadas aos adolescentes: 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 estabelecimento educacional, VII – qualquer umas das previstas no Art. 

101, I a VI.  
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Todos os Autos de Investigação de Ato Infracional que são encaminhados para 

o Juizado da Infância e Juventude são analisados tanto pelo o Promotor, o qual 

oferece a denúncia ou solicita a remissão ao Juiz quanto pelo o Defensor, o qual 

advoga por aqueles adolescentes que não podem pagar pela prestação de serviço de 

um advogado, o que ocorre em noventa e cinco por cento dos casos que são 

encaminhados para a DEA. Sendo assim, todos os procedimentos possuíra uma 

sentença que poderá culminar nas seguintes medidas:  

 

1.7 Advertência – Artigo 115 
 

É uma medida de advertir, reparar e repreender verbalmente um adolescente 

que comete determinado ato infracional de maneira a proporcionar lhe uma reflexão 

sobre os seus atos, os quais implicam em responsabilidades. Esta admoestação será 

reduzida a termo e assinada pelos os envolvidos, conforme decisão judiciária.  

 

1.8 Obrigação de reparar o dano – Artigo 116 
 

Trata de o adolescente restituir o bem patrimonial prejudicado pelo o ato 

infracional para compensar os prejuízos às vítimas e se não houver possibilidades de 

repara o dano será substituída por outra medida. 

 

1.9 Prestação de Serviços à Comunidade – Artigo 117 

 

Das medidas socioeducativas está é uma das mais promissoras possibilidades 

de resignificar atos infracionais, pois estabelece relações com a comunidade local 

através da realização de trabalhos gratuitos de interesse em geral a diversas 

entidades governamentais e não-governamentais.  

Esta medida possui um caráter socializador perante a comunidade bem como 

educativo, pois oportuniza ao adolescente, reflexão, aprendizado e desenvolvimento 

de suas potencialidades. 

Sendo respeitado o período não excedente a seis meses, jornada máxima de 

oito horas semanais sem prejudicar a frequência nos estabelecimentos de ensino ou 

outra jornada de trabalho.  
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Medida essa que o autor VOLPI conclui: 

 

Prestar serviços à comunidade constitui uma medida com forte apelo 
comunitário e educativo tanto para o jovem infrator quanto para a 
comunidade, que por sua vez poderá responsabilizar se pelo 
desenvolvimento integral desse adolescente. Para o jovem é oportunizado a 
experiência da vida comunitária, de valores sociais e compromisso social 
(VOLPI, 2010, p. 23 e 24) 

 

Reflexão esta que vem ao encontro das propostas apresentadas pelo SINASE 

em municipalizar as medidas de Prestação de Serviços à Comunidade, pois tanto as 

comunidades quanto os adolescentes em Conflito com a Lei recebem ganhos no 

exercício da cidadania e resignificação de valores.   

 

1.10 Liberdade Assistida e Orientador – Artigos 118 e 119 

 

Significa assistir, acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente no cumprimento 

da medida por um orientador que o acompanhará no convívio familiar, na frequência 

escolar, inserção no mercado de trabalho e profissionalização e programas de bolsas 

e comunitários, ou seja, é uma medida que busca interligar as redes de políticas 

públicas para dar suporte ao adolescente em novos projetos de vidas, como pontua 

VOLPI é a necessidade de acompanhar a vida social destes sujeitos de direitos. 

Tal medida tem o município como fomentador e parceiro do judiciário na luta 

de resignificações sociais para o adolescente.  

 

1.11 Regime de Semiliberdade – Artigo 120  

 

O Regime de Semiliberdade é prescindido de uma medida de saída da 

internação para o meio aberto ou pode ser determinada desde o início buscando um 

convívio social e familiar e sendo obrigatória a escolarização e a profissionalização. 

Esta medida embora tenha a restrição de liberdade é interessante, pois não isola o 

adolescente do contato com a sua comunidade em geral/sociedade e propícia uma 
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vivência maior com a família e o circulo de amizades que por fim fortalece os vínculos 

sentimentais, solidários e de convivência com o seu meio. 

Constitui uma medida que terá suas bases vinculadas em programas e projetos 

ofertados pelos Municípios e Estados, os quais visam uma estrutura educacional, 

profissionalizante, que trabalhe o espírito de equipe e convivência em grupo, 

respeitando as diferenças entre os internos.  

 

1.12 Internação, Aplicação de Medidas e responsabilidades do Estado – 

Artigos 121 a 125 

 

É a medida mais grave e severa aplicada ao adolescente infrator, pois esta 

restringe a liberdade, retirando do convívio social e familiar. Esta ainda é vista como 

solução para os adolescentes que cometem ato infracional por boa parte da sociedade 

que clamam por justiça, no entanto, é descaracterizada a sua essência/princípios de 

excepcionalidade, brevidade e respeito às peculiaridades de pessoa em 

desenvolvimento.  

Sua aplicação ocorrerá salvo exceção, quando tratar-se de ato infracional de 

grave ameaça ou violência à pessoa, reiteradas infrações graves, descumprimento 

reiterado e injustificado de medidas determinadas pelo o judiciário, salvo a inexistência 

de outra medida que atenda as circunstâncias do potencial da infração.  

É preciso conscientizar a sociedade das considerações de Volpi (2010) no livro 

“Adolescente e o Ato Infracional” sobre a internação em que afirma:  

 

[...] a contenção não é em si a medida socioeducativa, é a condição para que 
ela seja aplicada. De outro modo ainda: a restrição da liberdade deve 
significar apenas limitação do exercício pleno do direito de ir e vir e não de 
outros direitos constitucionais, condição para sua inclusão na perspectiva 
cidadã. (VOLPI, 2010, p. 28). 

 

Diante dessa afirmação vê-se a complexidade e o entendimento correto da 

internação, ou seja, o seu caráter pedagógico e socializador, pois se pretende 

propiciar ao adolescente momento de reflexão, de conhecimento de seus atos e de si 
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mesmo, bem como auxiliá-lo em socializar diante de seus conflitos em sociedade. 

Esta reflexão retira totalmente o caráter de castigo e punição da medida daí a definição 

de medidas sócio-educativas.  

Tal medida possui prazo máximo de três anos, sendo a medida reavaliada a 

cada seis meses, com parecer da equipe técnica da Unidade, como psicólogos e 

assistentes sociais e a liberdade será compulsória aos vinte e um anos de idade, pois 

um adolescente pode cometer vários atos infracionais que ensejam em internação 

bem como vários adolescentes acabam por não cumprir medidas determinadas pelo 

o juiz ou mesmo cometem graves atos infracionais nos períodos de internação daí o 

prolongamento da internação. 

A internação ocorrerá em Unidades de Internação Provisória ou Unidade de 

Internação Socioeducativa diferenciando-se do abrigo, pois nestas o Estado traz para 

si todas as responsabilidades de custodiador do adolescente ao zelar pela sua 

integridade física e mental dos internos.  

Esta medida deve propiciar ao adolescente interno acesso à Justiça através de 

entrevistas com o Ministério Público, petições com o Juiz bem como avistar-se com o 

seu defensor, garantir atendimento médico na rede pública, ter conhecimento de sua 

situação processual, manter convívio familiar através de visitas da família e amigos, 

habitar em ambiente higiênico, inclusive ter a sua privacidade e de seus objetos dentro 

do possível, realizar atividades pedagógicas de lazer, cultura, esporte, educação e 

profissionalização e principalmente tratamento digno e respeitoso, haja vista, que esta 

condição de interno é transitória e a sua pessoa entrou em Conflito com as normas 

sociais estabelecidas para um bom convívio em a coletividade.  

Em relação aos ritos processuais dos Autos de Investigação de Ato Infracional 

estes se pautarão na existência suficiente da autoria e materialidade da infração, 

cabendo a alguns casos a hipótese de remissão. 

 

1.13 Remissão e Possibilidades – Artigos 126 ao 128 

 

A remissão é a possibilidade de um Auto de Investigação de Ato Infracional ser 

extinto, suspenso ou receber as medidas de advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida.  
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As possibilidades supracitadas são analisadas pelo Promotor, o qual observa 

primordialmente três requisitos: ser o ato infracional de menor potencial, o adolescente 

não possuir reincidência e a maior ou menor participação do suspeito no cometimento 

da infração. Diante desses três requisitos o Promotor solicita ao Juiz à remissão que 

pode ser acatada ou não.  

Salienta-se que esta exclui antecedente, não há necessidade de comprovação 

da responsabilidade do adolescente no ato infracional e pode ser revista a pedido do 

MP, do adolescente ou representante legal.  

Tal experiência vem sendo desenvolvida pelo o Ministério Público da Infância 

e Juventude de Cuiabá em parceria com a DEA-CBA, a qual faz a seleção dos Autos 

de Investigação de Ato Infracional com possibilidades de remissão, ou seja, os atos 

infracionais de menor potencial e que possuam adolescentes sem reincidências, com 

isso é agendado uma pauta de atendimento, onde o adolescente é notificado a 

comparecer no MP para serem deliberadas as demais possibilidades de remissão, o 

que tenho visto nas práticas de trabalhos da unidade supracitada com bons resultados 

em celeridade e análises mais eficazes e eficientes por parte do Judiciário, MP, 

Defensoria e DEA nas decisões e andamento dos autos.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

2. Noções de funcionamento da Delegacia Especializada do Adolescente  

 

Atualmente a Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá – DEA – CBA 

- fica localizada na Rua Gonçalo Nunes de Barros, s/n, Bairro Novo Mato Grosso, ao 

lado do Juizado da Infância e Juventude desta Urbe no Complexo POMERI. 

Esta Delegacia Especializada atende o adolescente que comete atos 

infracionais de todas as naturezas sejam as vítimas crianças, adolescentes ou adultos, 

inclusive faz um trabalho preventivo de palestras nas escolas e demais instituições 

que solicitam o seu auxílio. 

A referida Delegacia trabalha em dois tipos de atendimento: expediente e 

plantão. O atendimento de expediente compreende das 08h00min às 12h00min e das 

14h00min às 18h00min de segunda à sexta, enquanto que o atendimento de plantão 

funciona 24X72, ou seja, cada equipe de plantão que trabalha 24 horas contínuas tem 

um descanso de 72 horas de segunda a segunda.  

Ressalta-se que atualmente a DEA – CBA está atendendo o regime de 

expediente das 13h00min às 19:00 em caráter excepcional e temporário, em virtude 

do Decreto Estadual nº 694 de 15 de setembro de 2016 que alterou o horário de 

atendimento do Poder Executivo, salvo os regimes de plantões.  

Atuam em regime de expediente e plantões os servidores efetivos: um (01) 

delegado, dezessete (17) investigadores, quatro (04) escrivães, um (01) agente 

orientador do Sistema Socioeducativo, um (01) professor, duas (02) psicólogas, sendo 

uma do sistema socioeducativo e uma (01) assistente social do sistema 

socioeducativo para atenderem a Região Metropolitana que compreende a cidade de 

Cuiabá e baixada Cuiabana. Segue abaixo gráfico. 
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Gráfico 1.0: Servidores efetivos que atuam na DEA - 2015 

 

Fonte: DEA - Atestados de Frequência – Gestão de Pessoas, 2015.  

 

Em virtude da quantidade reduzida de servidores a Delegacia Especializada do 

Adolescente não faz os Flagrantes e nem os Boletins de Ocorrências 

Circunstanciadas (BOC) ficando assim, de competência da Central de Flagrantes e 

Especializadas como a Delegacia de Roubos e Furtos, Delegacia de Roubos e Furtos 

de Veículos, Delegacia de Repressão a Entorpecentes e outras, as quais dão início 

ao Flagrante ou BOC e dependendo da gravidade dos fatos encaminham 

imediatamente a DEA o adolescente apreendido em situação de Flagrante ou BOC 

juntamente com as primeiras peças do Auto de Investigação de Ato Infracional.  

O funcionamento da Delegacia se dá da seguinte maneira: Os Autos de 

Investigação de Ato Infracional que se iniciam na Central de Flagrantes e nas 

Especializadas supracitadas são encaminhados a DEA e a depender da gravidade 

dos fatos os adolescentes são liberados no primeiro momento aos seus responsáveis 

ou não. Quando o adolescente é de imediato liberado o procedimento a ser feito fica 
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esperando o andamento dos Autos após a portaria de instauração do Delegado 

competente.  

Quando o Flagrante ou BOC são de maior potencial ofensivo ou não é possível 

à localização de responsáveis do adolescente a Central de Flagrantes e 

Especializadas encaminham o adolescente infrator a Delegacia Especializada do 

Adolescente. 

O primeiro passo quando os investigadores de outras Unidades trazem 

adolescentes apreendidos a DEA é verificar a documentação que estão trazendo e 

certificar que existe a Requisição de Exame de Corpo de Delito e em sequência os 

investigadores de plantão da DEA fazem novamente revista pessoal no adolescente 

tanto para verificar se há algo de ilícito quanto se há lesões corporais no adolescente. 

Assim, sendo constatado que está tudo em conformidade com a Lei o 

adolescente é colocado nos quartos de custódias (celas), é feito o registro no Livro de 

Entrada e Saída de Adolescentes Apreendidos e os Autos de Flagrante ou BOC 

encaminhado ao Delegado.  

A autoridade policial, o Delegado, analisa os Autos e instaura portaria, a qual 

determina o andamento a ser feito nos autos de Investigação de Ato Infracional, onde 

o adolescente apreendido pode ser liberado imediatamente aos seus familiares ou 

responsáveis se as naturezas dos fatos forem de menor potencial ofensivo, mas se 

as naturezas dos fatos forem de maior potencial ofensivo o adolescente apreendido é 

apresentado imediatamente ao Juízo, Promotor e Defensor. 

Quando o Delegado elabora a portaria dos Autos para apresentar o 

adolescente apreendido o procedimento é encaminhado para o Cartório Central, onde 

é checado se o adolescente em questão tem reincidências de atos infracionais bem 

como se há Mandado de Busca e Apreensão/Internação em aberto, após a verificação 

é elaborado uma Comunicação Interna com as devidas anotações. Em seguida é 

autuado o procedimento, sendo dado o número dos Autos e montagem do 

procedimento em quatro vias, sendo uma que ficará na Delegacia, uma para o Juiz, 

uma ao Promotor e outra para o Defensor se o adolescente não tiver advogado, o que 

ocorre em sua maioria.  

Como os Autos em Flagrantes são elaborados em outras Unidades Policias, o 

rito é enviar as cópias do Procedimento do Juiz, Defensor e Promotor e Delegado, 
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sendo assim, de imediato o Juizado, Promotoria e Defensoria da Infância e Juventude 

são comunicados da apreensão do adolescente que está no quarto de custódia/cela 

da Delegacia Especializada do Adolescente.  E a cópia do Delegado é analisada pelo 

o mesmo, o qual baixa portaria e determina quais as providências a serem tomadas 

naqueles autos, sejam de ouvir testemunhas, vítimas ou outras pessoas, como outros 

atos investigativos e processuais.  

Nesse caso, quando as vias do Juiz, Promotor e Defensor são protocolados os 

ofícios são encaminhados ao Cartório Central para se juntado ao procedimento após 

a entrega do Delegado com portaria. A partir daí o Cartório Central tira mais uma cópia 

que será novamente encaminhada ao Juiz com as demais peças elaboradas pelo 

Delegado, Cartório Central, Núcleo de Inteligência, Escrivão e Equipe Multidisciplinar.  

Após a retirada das devidas cópias dos Autos o procedimento é encaminhado 

ao Cartório do Escrivão, o qual irá ler a portaria do Delegado e cumpri-la bem como 

irá reunir as demais peças de outros setores. Cumprida as determinações na portaria 

o escrivão fará o ofício de apresentação com relatório do Delegado ao Juiz. 

Feito as devidas apresentações ao Juiz, Promotor e Defensor o adolescente 

fica aguardando na Delegacia decisão do Juiz, o qual poderá solicitar de imediato a 

liberação do adolescente aos seus responsáveis ou internação do adolescente. Os 

adolescentes do sexo masculino vão para a Unidade de Internação Provisória 

Masculina ou Unidade de Internação Masculina e as adolescentes do sexo Feminino 

vão para a Unidade de Internação Feminina ou Unidade de Internação Provisória 

Feminina. Quando a internação é provisória o Juiz tem no máximo quarenta e cinco 

dias para elaborar a sentença do A.I.A.I. 

Os adolescentes apreendidos também são encaminhados para a Delegacia 

Especializada do Adolescente também em virtude do procedimento de menor 

potencial ofensivo, o Boletim de Ocorrências Circunstanciadas, onde o Delegado 

baixa a portaria e em sua maioria já determina a liberação do adolescente aos seus 

responsáveis, em virtude da natureza.  

O procedimento é encaminhado ao Cartório Central que monta duas vias 

idênticas dos autos, fazendo a verificação da existência de mandado e reincidências 

e repassando aos Cartórios dos Escrivães. Com isso, o escrivão ou o próprio Plantão 

da DEA faz o Termo de responsabilidade de liberação do adolescente por 
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determinação da autoridade policial, entregando assim, o adolescente aos seus 

responsáveis que comparecem na delegacia ou quando os responsáveis não 

comparem por diferentes situações os investigadores da DEA vão até a residência 

dos responsáveis comprovadamente e entregam o adolescente a um dos seus 

responsáveis. No caso em que o adolescente não possui familiares na capital o 

adolescente é entregue no Conselho Tutelar da Capital para que faça a entrega do 

mesmo aos seus responsáveis e quando há determinação Judicial os próprios 

investigadores levam o adolescente até a residência de seus pais ou responsáveis em 

outros municípios.  

Vale ressaltar que inúmeros procedimentos são encaminhados apenas à 

documentação juntamente com as apreensões para a Delegacia Especializada do 

Adolescente, haja vista, ter sido feito a liberação dos adolescentes apreendidos no 

local de confecção dos Boletins de Ocorrências Circunstanciadas ou Flagrantes. 

Sendo assim, esses procedimentos ficam aguardando o Delegado da DEA baixar a 

portaria, uma vez, que todos os procedimentos em que envolvem adolescentes 

cometendo atos infracionais são de competência desta Unidade.  

Com isso após ser feita a portaria, montagem do procedimento e encaminhado 

dos Autos para o Escrivão, o qual dará continuidade no processo elaborando ordens 

de missões para diligências de investigações, intimações, ordens de serviços, 

solicitação de laudos e outros ritos processuais para que seja devolvido ao delegado 

com todos os trâmites feitos, o qual fará o relatório de conclusão do processo e 

repassará novamente ao escrivão que irá encaminhar ao Juiz, o qual em posterior 

data proferirá sentença nestes Autos.  

Outro importante ponto a ser ressaltado é que algumas vezes os adolescentes 

apreendidos embora tenham cometidos atos infracionais de menor potencial ofensivo 

são apresentados ao Juiz, em virtude da existência de Mandados de Busca e 

Apreensão/Internação, referente a outros Procedimentos em que cometeu Ato 

infracional bem como alguns adolescentes são apresentados por ausência de 

familiares na capital ou mesmo quando a própria família ou responsável se recusam 

a receber o adolescente. Sendo assim, todas essas outras situações são 

apresentadas ao Juiz que determinará o que a DEA terá que fazer, seja entregar o 

adolescente no Conselho Tutelar, levar em outros municípios ou coloca-los em Casa 

de Apoios, a exemplo, a Casa de Retaguarda Doutor Paulo Prado.   
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A prioridade da Delegacia Especializada do Adolescente é com os 

adolescentes apreendidos nos quartos de custódias/celas, pois estes ficam sobre a 

custódia da Delegacia, onde tem que ser preservado a integridade física e psicológica 

dos adolescentes, entregar as refeições diárias, acompanhar as visitas dos pais ou 

responsáveis e cuidar da higienização dos mesmos.  

Além dessas atividades a Delegacia também opera com a realização de 

Operações Policiais voltadas a adolescentes infratores, tais como, o cumprimento de 

Mandados de Busca e Apreensão/Internação, onde os mesmos são trazidos para a 

DEA, onde todos passam pela a Criminalística para fazer Exames de Corpo de Delito 

e a depender do objeto do mandado alguns são apenas apresentados ao Juiz e ficam 

aguardando decisão enquanto que outros já são internados de imediato na Unidade 

de Internação Masculina, na Unidade de Internação Provisória Masculina ou na 

Unidade de Internação Feminina. Os adolescentes que são apenas apresentados 

podem ser liberados aos responsáveis ou encaminhados às referidas Unidades de 

Internação. 

Quando os Mandados são de Busca e Apreensão de Objetos os investigadores 

da DEA vão ao local, seja, residência ou estabelecimento comercial e apreende por 

força do mandado os objetos em investigações e apresentam ao Delegado e ao 

Cartório do Escrivão do caso, o qual encaminhará os objetos para perícia técnica, a 

qual posteriormente emitirá laudo do objeto e encaminhará de volta os objetos com 

laudo para serem encaminhados ao Juiz, auxiliando assim, na decisão da sentença. 

As Operações Escolares são feitas com base em investigações realizadas 

anteriormente, onde são comprovadas a existência de Atos Infracionais de 

adolescentes dentro e em torno das unidades escolares. 

Os Ciclos de Palestras são na maioria das vezes realizadas pelo Delegado 

mais também participam a Equipe Multidisciplinar. Essas palestras são feitas em 

escolas que apresentam um maior número de atos infracionais dentro das escolas 

bem como aquelas escolas que solicitam palestras. O objetivo maior dessas palestras 

é prevenir a existência de mais atos infracionais e aproximar a Polícia da Comunidade 

Escolar.   

Já o atendimento da Equipe Multidisciplinar é feito por professores, psicólogas 

e assistentes sociais, os quais vão à busca de matrículas em instituições de ensino 
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para os adolescentes apreendidos, fazem visitas aos familiares, relatórios 

psicossociais sobre alguns fatos bem como relatórios dos professores, atendem pais 

ou responsáveis que estão passando por conflitos em família e dialogam com os 

adolescentes apreendidos ou adolescentes que buscam auxílio na delegacia. 

Também existe o Núcleo de Inteligência que faz um trabalho mais 

especializado nos casos mais complexos que envolvem gangues, internet, aliciamento 

de jovens para uso de drogas e consumo de bebidas alcoólicas, entre outras. 

 

2.1 DEA e seus encontros 

 

A Polícia Judiciária Civil é composta por diferentes Delegacias, dentre elas as 

especializadas que trabalham com apenas um público, em nossa pesquisa 

trabalhamos com a Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá, capital de 

Mato Grosso, a qual constitui uma das instituições que compõe a Segurança Pública 

e trabalha com adolescentes que entram em Conflito com a Lei. 

Este trabalho se desenvolverá a partir dos dados descritos no Livro Autos de 

Investigação de Atos Infracionais, Relações de Entrada de Boletins de Ocorrências, 

Livros de entrada e saída de adolescentes apreendidos, Relatórios e Fichas da Equipe 

Multidisciplinar, Cadastros do Núcleo de Inteligência, SROP e outros, de maneira a 

descrever o contexto social em que os adolescentes estão inseridos com os cenários 

dos atos infracionais buscando compreender as dimensões que permeiam o universo 

da reincidência.  

E diante do imenso universo de dados existentes nesta Unidade tomamos 

como referência o ano de 2015, no qual foram instaurados 1.162 Autos de 

Investigação de Ato Infracional envolvendo adolescentes de 12 anos completos a 18 

anos incompletos do sexo masculino e feminino.  

Esta Especializada não faz os Flagrantes e nem Boletins de Ocorrências 

Circunstanciadas devido o contingente de recursos humanos, sendo assim, tais 

procedimentos são encaminhados semi-prontos e os adolescentes que são 

encaminhados a Unidade são os que cometem atos infracionais de maiores 

gravidades, por ausência da presença dos pais ou recusa dos pais em receber os 

próprios filhos/adolescentes que cometem infrações ou mandados judiciais. 
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Durante o ano de 2015 a DEA recebeu nos quartos de custódias 619 

adolescentes diferentes e incluindo os adolescentes reincidentes totalizou 832, o que 

evidenciou 34% de adolescentes reincidentes, porcentagem esta expressiva, a qual 

nos despertou para o fenômeno da reincidência. 

Interessante que embora estejamos tratando de dados de adolescentes 

apreendidos há semelhanças com os imputáveis presos, ou seja, os meninos 

continuam sendo os mais vulneráveis se comparados com as meninas ao cometer 

atos infracionais, conforme gráfico. 

 

Gráfico 1.1: Adolescentes apreendidos por gênero nos quartos de custódia da 

DEA - 2015 

 

Fonte: DEA, Livro de Entrada e Saída de Adolescentes Apreendidos, 2015. 
 

 

O gráfico 1.2 demonstra que as adolescentes apreendidas não representam 

nem dez por cento da quantidade dos adolescentes apreendidos que dão entrada na 

DEA. Posteriormente trataremos da reincidência no universo feminino e masculino. 

Outro dado que traçaremos novas leituras são as idades dos adolescentes 

apreendidos, o porquê da idade de dezessete, dezesseis e quinze anos apresentarem 

uma diferença substancial nas incidências da prática de atos infracionais se 

comparadas às idades de quatorze, treze e doze anos, conforme demonstra o gráfico 

por idade da DEA. 

 

FEMININO MASCULINO

Série1 50 569

0

100

200

300

400

500

600

A
to

s
 I

n
fr

a
c

io
n

a
is



45 

 

Gráfico 1.2: Adolescentes apreendidos por idade nos quartos de custódia da 

DEA - 2015 

 

Fonte: DEA, Livro de Entrada e Saída de Adolescentes Apreendidos, 2015. 

 

Percebemos que os fatores das idades de dezessete, dezesseis e quinze anos 

não estão ligados ao fator de proximidade com a idade da vida adulta e sim pela a 

ausência de interrupção do ciclo de reincidências no fenômeno da violência 

transformada em atos infracionais. 

Diante dessas considerações a respeito do universo de reincidências na 

Delegacia Especializada do Adolescente esta pesquisa propõe uma leitura de vinte 

adolescentes, sendo dez do gênero masculino e dez do gênero feminino, onde 

analisamos os horários, as datas, as naturezas, os parceiros e o local dos fatos como 

indicadores das vulnerabilidades existentes no cometimento de atos infracionais.  

Saliento ainda, que trataremos os adolescentes como pedras preciosas, haja 

vista, que cada adolescente é uma vida preciosa, sendo assim, aos meninos foram 

atribuídas pedras preciosas masculinas e para as meninas foram atribuídas pedras 

preciosas femininas, pois o nosso objetivo é preservar a identidade destes que estão 
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momentaneamente envolvidos com atos infracionais. E um caso emblemático 

chamado de “Pequeno homem aranha”. 

Em virtude de termos como base o ano de 2015 as reincidências foram 

observadas de 2010 a 2015, ou seja, os últimos cinco anos. Com exceção do nosso 

caso emblemático “Pequeno Homem Aranha”, o qual se considerou também o ano de 

2016 para conhecer os caminhos desertos dos direitos humanos bem como teve 

denominação diferenciada pelo cometimento de seus atos infracionais. 

 

2.2 Nuanças dos Perfis dos Adolescentes em Conflito com a Lei  

 

Os perfis dos adolescentes apreendidos diferenciam pelo o gênero masculino 

e feminino ou por orientações sexuais. 

Quando se trata de denominar sobre estes adolescentes que cometem atos 

infracionais vários termos pejorativos, com resquícios do código de menores e 

preconceituosos podem ser ouvidos dentro das próprias Unidades de Segurança por 

alguns representantes do Estado e da sociedade, os quais são vítimas dos mesmos, 

como a exemplo de “vagabundo, selvagens, menores infratores, bandidos e menor 

aprendiz do crime” são alguns dos termos registrados nesses espaços de preservação 

de direitos, os quais acabam por violarem, apesar de constantes correções de alguns 

representantes do Estado. Neste sentido, Volpi (2010) pondera que:  

 

Os meios de comunicação social, em geral, têm preferido usar formas 
estigmatizantes, referindo-se a eles como infratores, delinquentes, pivetes e, 
mais recentemente, importando uma expressão dos EUA, uma revista 
semanal taxou-os de ‘pequenos predadores [...] (VOLPI, 2010, p. 07). 

 

Percebemos que embora o ECA tenha determinado as devidas terminologias e 

como tratar o adolescente que entra em Conflito com a Lei, condição a qual é 

temporária, ainda existe fortes preconceitos arraigados a estes advindos das classes 

trabalhadoras, da periferia, da grande maioria negra, os marginalizados, ou seja, suas 

excludentes sociais como sinônimo de ato infracional/crime. 
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Os adolescentes em sua maioria usam bonés, shorts, camisetas ou regatas, 

chinelos, pulseiras e correntes de metal, estilo dos bailes funks, que trazem a 

ostentação. Gostam de pintar os cabelos nas cores vermelhas, laranjas, loiros e raras 

cores como azul e verde. Seus cortes de cabelo são sempre cheios de recortes e 

ousados. Tatuagens pelo corpo é presença garantida.  

Já as marcas garantida nas adolescentes são o short curto, mini blusas, 

piercings, brincos e pulseiras de tecidos. A maioria usam os cabelos coloridos com 

mechas loiras ou tons de loiro e não fazem cortes diferentes ou ousados, usam os 

tradicionais. Algumas possuem tatuagens, uma média de sessenta por cento.  

Faz-se necessário pontuar que a DEA possui algumas dificuldades em atender 

adequadamente o seu público, seja pela estrutura física ou a quantidade reduzida de 

servidores.  

Um dos pontos a ser observados é a existência de apenas dois quartos de 

custódias, os quais ficam relegados à divisão pelos critérios: feminino e masculino e 

na existência de apreendidos de orientações sexuais diferentes não há quartos, sendo 

assim, é feito de acordo com as possibilidades e circunstâncias do momento bem 

como do ato infracional.  

Ou seja, quando temos além de meninos e meninas, também adolescentes de 

orientações sexuais fora do padrão heteronormativo são analisadas a possibilidade 

de liberação por parte da autoridade policial, de um desses apreendidos, observando 

os critérios dos Artigos 106 e 107, no entanto, por vezes, é necessária a apresentação 

ao juiz, ficando o apreendido junto dos investigadores do plantão, os quais ficam 

cuidando do adolescente apreendido na sala de plantão. Sendo assim, começa uma 

batalha pela decisão do juiz, haja vista, que o adolescente precisa ter sua integridade 

física, moral e psíquica resguarda por estes que estão com a sua custódia 

momentaneamente. Lembrando que a apresentação é imediata mais a decisão do juiz 

pode demorar dias. 

Outra situação a ser pontuada, é que em virtude da existência de apenas dois 

quartos de custódia os investigadores não possuem possibilidades de atender a todos 

os critérios estabelecidos pelo o ECA na separação destes sujeitos em conflito com a 

Lei. Como em geral, a maioria dos apreendidos é do gênero masculino, a separação 
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se faz em torno dos atos infracionais de maior potencial e adolescentes reincidentes 

ou não.  

E se tiver um adolescente que cometeu algum ato infracional de comoção social 

como a exemplos homicidas da própria família ou de estupro, independente da 

quantidade de adolescentes este é obrigatoriamente separado dos demais, chegando 

a ficar num único quarto de custódia vários adolescentes e no outro apenas esse 

adolescente que cometeu tal infração, pois a integridade física deste corre muitos 

riscos dentre os demais.  

 

2.3 Casos da DEA 
 

 Este capítulo baseia-se nas percepções de diferentes atores que constituem o 

Universo vivo da Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá, composto por 

adolescentes que entram em Conflitos com a Lei, crianças e adolescentes vítimas, 

investigadores, escrivães, delegado, psicólogas, assistente social, agente orientador, 

prestadores de serviços da limpeza, recepcionista e estagiários do curso de direito.  

 Nossas pontuações ocorrerão por meio de experiências, vivências, embates e 

conflitos profissionais dentro do Universo da Segurança Pública, mais 

especificamente nas esferas dos direitos humanos, ato infracional, adolescente 

infrator e violências veladas.  

 Neste cenário trago duas situações às quais dois produtores de significados e 

significação trouxeram a tona formas de denominar e enxergar a DEA e seu público 

alvo: adolescente infrator.  

 Certa data uma das servidoras da Unidade nos relatou sobre fatos ocorridos 

dentro de um ônibus coletivo da rede privada que parou num ponto de ônibus próximo 

a DEA. Um adolescente desconhecido que também estava dentro do ônibus disse: “- 

Olha a DEA, a DEA é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um...risos”. Este 

sujeito provavelmente ou já esteve nos quartos de custódia da DEA ou pelo menos 

tinha algum contato com adolescentes que tiveram de alguma forma contato com esse 

ambiente.  
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 Outro olhar diferenciado ocorreu por diversas vezes dentro da DEA, sendo 

presenciado por todos os servidores e adolescentes apreendidos nos quartos de 

custódia da época. 

Haja vista, a existência de fornecimento de alimentação para os investigadores 

e aos adolescentes apreendidos sobra muitos restos de alimentos no lixo, o que acaba 

por atrair vários gatos e por vezes, sempre fica um gato sendo adotado pela Unidade. 

 Dentre esses gatos havia um de peculiar olhar e postura. Este gato vivia na 

Delegacia e costumeiramente se posicionava em frente aos quartos de custódias, 

onde este ficava a olhar os adolescentes apreendidos por horas, ficava deitado na 

posição de frente olhando de um lado para outro, sempre observando os adolescentes 

nos quartos de custódia. O interessante é que este não ia para se alimentar, brincar 

ou entrar nos quartos, apenas observava por horas os adolescentes até cansar, não 

interagia com os mesmos.  

 Sob este fato sempre houve algumas especulações de porque aquele gato ficar 

ali olhando e por diversas vezes, pensei: “Quão incoerente e coerente é a vida, ilógica 

e lógica até no mundo dos animais, pois é de conhecimento que os animais não 

possuem raciocínio lógico, e que na lógica dos homens em sociedade animais são 

presos, sobre o domínio humano, no entanto, este gato, vivenciava uma diferente 

experiência, este era livre e aqueles humanos apreendidos em quartos de custódia 

sobre o seu julgo ou mera ação involuntária. Até que ponto o homem racional se torna 

irracional e é necessário cercear a sua liberdade em prol do bem maior da 

coletividade.  

 

2.4 Caso emblemático: “Pequeno homem aranha” 
 

 Ao longo de oito anos de trabalhos desenvolvidos na DEA várias histórias de 

vida de meninos e meninas me chamaram a atenção, mas uma dentre as outras 

sempre me inquietou, frustrou enquanto profissional e pouco conseguimos fazer na 

história de “Pequeno homem aranha”. Por isso, resolvi narrar à história de vida e 

infrações deste adolescente que vem saindo do anonimato e ganhando as páginas 

dos jornais e noticiários pela pratica de furtos diferenciados.   
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“Pequeno homem aranha” é o nome fictício que atribuí ao caso emblemático 

em virtude de suas formas de cometer atos infracionais escalando casas e prédios 

para furtar objetos e se alimentar.  

Este não é o típico “Homem-Aranha” das histórias de quadrinhos que possui 

super poderes, capacidade de se fixar em paredes e tetos, grande força física, 

agilidade e sentido de aranha que sente o perigo próximo, “Pequeno homem aranha” 

possui semelhanças mais algumas diferenças, ou seja, este seria na verdade o nosso 

anti-herói da vida real, aquele que não se enquadra numa sociedade capitalista, a qual 

exclui os socialmente excluídos. E esta mesma sociedade míope só o visualiza 

quando se torna produtor de violência.  

É apresentado como nosso caso emblemático por sua forma de cometer atos 

infracionais, sua história de vida e sua situação perante a sociedade, o Estado, a sua 

família e as articulações das redes de políticas públicas. 

 Este apresenta os estereótipos de adolescente infrator, os denominados 

vulgarmente de “meninos de rua”, “trombadinha”, “delinquentes”, “menores” ao passo 

que contradiz estes estereótipos, por ser um adolescente de pele clara, branco, olhos 

de cor mel, um tanto esverdeados, cabelos encaracolados e dourados, magro, solteiro 

de um metro e oitenta centímetros.  

 Morou com seu pai e mãe até os oito anos de idade, o qual relatou em 

atendimento com a Equipe Interdisciplinar que apanhava muito do seu pai que 

chegava em casa embriagado e o agredia juntamente como sua mãe. Apresenta 

sentimentos de raiva para com seu pai e sente que traz tristeza a sua família bem 

como sente que retira algo de quem trabalha para conseguir quando comete atos 

infracionais, o que acaba prejudicando também a sua pessoa. 

 “Pequeno homem aranha” teve a sua infância constituída por diferentes formas 

de violência, ou seja, violência física ao apanhar de seu pai, psíquica ao ver sua 

genitora sendo agredida e sua pessoa.  

A violência advinda de seu pai ao ingerir bebidas alcoólicas e a presença de 

drogas no bairro em que reside auxiliou no seu acesso as substâncias entorpecentes, 

o qual diz ser usuário desde criança sem especificar a idade. 

 É oriundo de família de baixa renda, a qual reside num dos bairros periféricos 

e violentos de Cuiabá. Sua genitora possui mais nove filhos e segundo o próprio 
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adolescente sua genitora os sustenta com dificuldades e que inclusive em alguns 

momentos conta com o seu auxílio para comprar alimentos. 

Os últimos registros em que se constam a sua escolaridade são até a terceira 

série e nunca mais voltou a ter acesso ao ensino escolar em sua idade. 

 A história de passagens do “Pequeno homem aranha” se iniciou cedo na 

Delegacia Especializada do Adolescente, na verdade este era uma criança. As suas 

primeiras passagens começaram aos dez anos de idade nesta Unidade, o qual era 

encaminhado ao Conselho Tutelar da região do Pedra 90 para medida de proteção. 

Posteriormente faremos um resumo das reincidências deste adolescente. 

 Suas primeiras passagens foram de menor potencial, sendo os seus atos 

infracionais de naturezas de: furto, furto tentado, uso, porte e posse de maconha , 

substâncias as quais o acompanham até hoje, no entanto com maior potencial, pois 

devido ao contínuo vício acabou por utilizar substâncias ilícitas mais fortes: pasta base 

e cocaína.  

Num de seus primeiros furtos este trocou um aparelho celular novo por um 

pastel, o que revela desde cedo as características de seus furtos com intuito de se 

alimentar e consumir drogas bem como as características de vulnerabilidade social, a 

qual sempre esteve inserido. 

 Em virtude do constante uso de substâncias entorpecentes “Pequeno homem 

aranha” tem sofrido alterações cognitivas, motoras e psíquica, pois não se higieniza 

mais com frequência, ás vezes grita na Delegacia que deseja ir embora, outras vezes 

quando está prestando declarações afirma que não quer falar mais e ponto, que 

deseja voltar para o quarto de custódia, vindo a sacudir os pés e a cabeça 

apresentando quadros maiores de abstinência entre comer em grandes quantidades 

e constante sonolência.  

 Segundo seus relatos, o maior período que ficou sem uso de substâncias 

entorpecentes foi quando ficou internado na unidade de internação socioeducativa, no 

entanto, assim que saiu, retornou ao vício e as ruas. E nos afirma que pratica 

pequenos furtos e trafica para manter o seu vício. 

Outro fato curioso, é que este não nega o cometimento dos atos infracionais e 

afirma que foi ele mesmo, ás vezes a impressão que se tem é que não é de sua autoria 

mais outros elementos de autoria são trazidos aos autos, como filmagens que o 
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demonstram claramente praticando os fatos. Segundo este “só tem B. O. pequeno”, 

se referindo ao potencial de seus atos como de menor potencial. 

Nosso “Pequeno homem aranha” e aqui eu trago o pronome de tratamento 

nosso de tanta convivência com a história deste, o qual não vê nenhum problema em 

ser apreendido e encaminhado a DEA. De tanta convivência com a Unidade já chama 

vários investigadores pelo o nome, inclusive gosta de conversar com o “Doutor”, ou 

seja, o delegado para saber se vai ser liberado.  

Seu comportamento emocional em geral é tranquilo. É preciso salientar que 

este quando é apreendido se preocupa com a alimentação, se já passou da hora do 

almoço ou janta, pois todas às vezes que “Pequeno homem aranha” está apreendido 

os investigadores já sabem que precisam pegar muitas marmitas além da quantidade 

de adolescentes apreendidos, pois este gosta de comer muitas, de três a seis 

marmitas, o que além de revelar sua fome também nos traz o seu quadro de 

abstinências das substâncias ilícitas voltadas à comida. Todos os servidores sabem 

que ele gosta de muitas marmitas.  

Já observei também um quadro de carências afetivas de “Pequeno homem 

aranha”, certa data o chamei pelo o nome e disse: “Pequeno homem aranha” você 

aqui dinovo”, o qual me respondeu: “Tia você lembra de mim” e respondi que: “Sim” e 

este sorriu, o que também ocorre quando outros investigadores/escrivães o chamam 

pelo o nome e este sorri e diz “dinovo”. 

 “Pequeno homem aranha” relata sempre que não gosta de conversar e 

nem falar de si mesmo, inclusive seus laços familiares estão prejudicados, pois não 

há contato mais com o pai desde os oito anos e sua genitora não possui nenhum 

controle sobre o mesmo e que está cansada deste conforme relatos a Equipe 

Interdisciplinar. 

Atualmente “Pequeno homem aranha” está internado na Unidade 

Socioeducativa de Rondonópolis mais até a sua última entrada na DEA seu endereço 

era as ruas da referida capital, dormindo nas ruas, furtando pra comer e sustentar o 

vício e vivendo sujo, sem nenhum cuidado de higiene pessoal. 

“Pequeno homem aranha” não retrata o personagem dos quadrinhos que 

socorre os pobres e indefesos dos mais variados tipos de violência. Aqui ele surge 

escalando prédios e paredes para manter a sua subsistência através de furtos de 
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celulares, notebooks, dinheiro, joias e aproveitando para jantar, almoçar ou lanchar. 

E como afirma SALES (2004): 

 

[...] O Grande risco é, pois, perceber a violência apenas como atitude 
extremada, autônoma e destruidora em si, sem nexos societários ou 
responsáveis. Cabe, portanto, não perder a sua dimensão sócio-cultural, ou 
política e social [...]. (SALES, 2004, p. 246) 

   

Neste contexto de desigualdades, abandono e exclusões “Pequeno homem 

aranha” tem ganhado notoriedade por seus feitos escalando prédios para furtar e 

comer em Cuiabá/MT, sem nenhuma aparelhagem de segurança. Seu personagem 

tem sido ágil, ligeiro, rápido como o “Homem-Aranha”. Este age como crianças, sem 

noção dos riscos que se tem ao escalar prédios muitos altos.  

Constantemente este, tem mostrado o seu espetáculo com grandes riscos de 

se fechar as cortinas e se tornar mais uma história daqueles que passaram pela a 

DEA e foram assassinados ou pararam entre as grades dos presídios. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

3. Meninos e meninas reincidentes 

 

Este capítulo é disposto em dois eixos: meninos e meninas reincidentes para 

compreender o fenômeno da reincidência dos adolescentes que entram pela a 

primeira vez na Delegacia Especializada do Adolescente e continuam reincidindo até 

alcançar a maioridade. 

A partir da Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e do Livro do Autos 

de Investigação de Ato Infracional de 2010 a 2016 selecionamos os dados qualitativos 

de mês, ano, hora dos fatos, natureza e bairro dos fatos pra pontuarmos algumas 

observações de como vai se desenvolvendo as reincidências sem nenhum amparo 

das redes de proteção.   

Faz-se necessário observar que segundo o doutrinador Salo de Carvalho, o 

Código Penal Brasileiro não define o que seja reincidência, mas indica quais serão as 

condições que configura a reincidência.  

Neste sentido:  

 

[...] é muito difícil fornecer conceito satisfatório de reincidência, pois toda a 
construção dogmática tende a centralizar o debate nas tradicionais relações 
entre reincidência genérica ou específica, ficta ou real, ou, ainda, nos países 
que adotam na diferenciação e sistematização desta frente aos similares 
institutos da multirreincidência, habitualidade, continuidade, profissionalidade 
ou tendência delitiva. A reincidência, aliás, é uma espécie de reiteração 
delituosa. (CARVALHO, 2001, p.112) 
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No mesmo passo, o ECA não define em que consiste o termo reincidência, mas 

em seu art. 122, inc. II, dispõe os requisitos para que seja aplicada a internação, nos 

seguintes termos:  

 

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I – tratar-se 
de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II 
– por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III – por 
descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
(ECA, 2009, p. 34). 

 

Após este entendimento sobre a reincidência buscamos estabelecer nexos com 

os contextos sociais, familiares, histórico e mesmo do perfil dos adolescentes, embora 

que com dados pouco aprofundados para fazermos ponderações dos dados das 

Fichas da Equipe Multidisciplinar.  

Cada adolescente foi escolhido por nós por representar diversos impasses e 

serem testemunhas vivas da ausência, omissão e ações falhas das Políticas Públicas, 

Direitos Humanos, Segurança Pública, Cidadania e Sociedade em geral. 

Ressalto que todos os quadros com as descrições das reincidências de 

meninos e meninos se encontram nos anexos. 

  

3.1 Meninos infratores: 
 

“Pequeno homem aranha” 

 

“Pequeno homem aranha” é estudado como o nosso caso emblemático tanto 

pelas inúmeras passagens pela DEA-CBA quanto pela a evolução de sua vida para 

as ruas de Cuiabá. Iniciou suas passagens em 2010 e continuou em 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 até os dias de hoje, sem interrupções de nenhum ano.  

Suas passagens totalizaram em cinquenta e quatro boletins de ocorrências 

divididos entre as naturezas e quantidade de: Furto Tentado, Furto, Furto Qualificado 

e Furto Qualificado Continuado num total de trinte e cinco; Posse, Porte e Tráfico de 

droga quatro; Roubo majorado e Roubo três, diversas três; Ameaça, Dano e 
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Receptação dois e o restante Incêndio, Motim, Violação de direito, Violação de 

domicílio apenas uma passagem, cada natureza. 

 

Gráfico 1.3: Porcentagem da Reincidência de “Pequeno homem aranha” por ano 
– 2010 a 2016. 

 

Fonte: DEA, Livro de Entrada e Saída de Adolescentes Apreendidos e Relação de Entrada de Boletins 
de Ocorrências, 2010 a 2016. 

 

Outro dado a ser analisado é que as infrações são cometidas por todos os 

bairros da cidade desde os considerados de população de baixa renda até os de alta 

renda, sendo eles: Jardim Industriário I, Tijucal, Morada do Sol, Jardim Guanabara, 

Jardim Petrópolis, Três Lagoas, Jardim Leblon, Porto, Morada do Ouro, Itapajé, CPAI, 

Novo Mato Grosso, Lixeira, Santa Helena, Dom Aquino, Araés, Centro América, 

Bandeirantes, Centro Norte, Sul, Bosque da Saúde II, Jardim Imperial, Popular, Jardim 

Cuiabá, Jardim das Américas, Santa Rosa e Goiabeiras.  

Este prática infrações em qualquer bairro, sem nenhum critério de localização 

bem como não tem períodos definidos podendo ser de dia ou de noite. 

Suas vítimas são empresas como mercados, farmácias, lojas de 

eletrodomésticos, transeuntes ou condomínios residenciais.  
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Noventa por cento de suas ações são praticadas sozinho, embora há registros 

de infrações em que houve participação de outros adolescentes infratores que deram 

entrada na DEA.   

“Pequeno homem aranha” é usuário contínuo de substâncias entorpecentes, 

conforme declarações e relatórios da equipe multidisciplinar desde a infância. E seus 

reiterados conflitos com a Lei são em virtude do vício com drogas e para se alimentar.  

Oitenta por cento das suas infrações são de menor potencial ofensivo e vinte 

por cento de maior potencial, fator que o diferencia de outros adolescentes que 

cometem infrações reiteradamente, haja vista, que a tendência é aumentar a 

potencialidade das infrações.  

As infrações de 2016 foram contabilizadas em suas passagens por caracterizar 

em alguns aspectos a denominação do personagem fictício que atribuímos a este de 

“Pequeno homem aranha”. Este se tornou exímio escalador de prédios com inúmeros 

andares, sem nenhuma aparelhagem de segurança. Segundo este é escalando 

através das caixas de ar condicionado que tem acesso às sacadas abertas de 

apartamentos onde entra para furtar joias, celulares, notebooks, dinheiro e “aproveita” 

para comer o que tem na geladeira. Em suas declarações indagaram o que ele faz 

quando algum dos moradores dos apartamentos que está acordam e o encontra. Este 

disse que apenas vai embora.  

Em 2016 foram instaurados vinte e um procedimentos referente a furto de 

apartamentos, sendo comprovada a autoria através de filmagens e reconhecimento 

de “Pequeno homem aranha” bem como, este se declarou ser o autor de todos os 

casos apresentados, no entanto, há que se ressaltar que em virtude do contínuo uso 

de substâncias entorpecentes este apresenta constantes crises de abstinência e 

dificuldades em prestar declarações sobre os fatos, apenas afirma que foi ele mesmo 

e ponto final, sem mais declarações.  

Vale salientar que os primeiros registros de reincidências deste adolescente na 

DEA são de 2010, portanto, ainda criança de dez anos de idade, o que não ensejou 

em medidas socioeducativas mais em encaminhamento ao Conselho Tutelar da 

região onde residia. 

Durante toda essa longa caminhada pelo o universo de infrações “Pequeno 

homem aranha” nunca foi internado para tratamento do vício de drogas ou 
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atendido/acompanhado pelas redes de proteção de políticas públicas e sim internado 

em Unidade Socioeducativa por várias vezes, de onde também cometeu outras 

infrações. Atualmente encontra se internado em Unidade Socioeducativa de 

Rondonópolis em virtude das inúmeras reincidências de furtos de apartamentos em 

que escalou.  

Um breve resumo das infrações de “Pequeno homem aranha” dá noção da 

importância de se interromper o ciclo de reincidências nas primeiras passagens pelas 

Delegacias de Polícia bem como inserir os reincidentes em políticas públicas de 

atendimento a adolescentes em Conflito com a Lei, construindo assim, a rede de 

proteção, defesa e promoção preconizada pelo o ECA. 

 

Ametrino 

 

Ametrino praticou atos infracionais das naturezas de furto, preservação de 

direito, fuga, roubo qualificado e ameaça durante os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 

não havendo constâncias dos horários, ou seja, houve no período noturno e diurno.  

Este foi atendido por instituições promotoras, defensoras e asseguradora dos 

Direitos Humanos, ocorre, que este foi atendido por unidade de abrigo em 2014 e no 

ano seguinte 2015 já estava na Unidade de Internação Masculina/Socioeducativo. 

Dados estes preocupantes. 

Com exceção de um dos seus atos infracionais praticou os demais sozinhos, 

contra o patrimônio, instituições de abrigo e servidores de internações. 

 

Citrino 

 

Citrino praticou o primeiro Ato Infracional em 2015 de maior potencial ofensivo, 

Homicídio Qualificado combinado com ocultação de cadáver e em virtude deste foi 

internado em Unidade Socioeducativa, local este, em que praticou os demais atos 

infracionais das seguintes naturezas: danos, ameaças e injúria aos servidores desta 

Unidade bem como contra o patrimônio público da instituição. 

 Em geral todos os casos de homicídios em flagrante ocorrem à internação em 

Unidade Socioeducativa, independente de ser primeira passagem. 



59 

 

 Apresentei este caso não em virtude da quantidade de reincidência, mas pelo 

fato destas reincidências terem ocorridas no espaço socializador e pedagógico da 

Unidade Socioeducativo, o qual deveria estar prestando tal atendimento, no entanto, 

foi o local socioespacial da fomentação de mais atos infracionais das passagens do 

bairro Novo Mato Grosso.  

 Outro ponto a ser abordado, é que este não possuía outras passagens antes 

deste fato e que a sua vítima foi uma senhora idosa num dos distritos de Cuiabá, haja 

vista, que além de Cuiabá a DEA também responde pelos os seus Distritos.  

 

 Heliodoro 

 

Heliodoro iniciou o caminho de reincidências a partir de 2014 e continuou no 

ano de 2015 totalizando dez passagens de um ano ao outro. As predominâncias de 

suas passagens foram de um dos atos infracionais de maior potencial, ou seja, o 

roubo, o qual contabilizou em sete destas naturezas. Todos voltados contra o 

patrimônio.  

Seus atos infracionais foram executados com repetição dos bairros: Duque de 

Caxias, Centro Norte e Jardim Universitário ou em bairros próximos. Sendo, a maioria 

praticado no período diurno.  

Quatro de seus atos infracionais ocorreram em parceira com outro adolescente 

que possuem sete passagens na DEA, o que denota que estes adolescentes possuem 

o mesmo circulo de convívio social e que se juntam para a prática de atos infracionais. 

Ressalto ainda, que este ainda participou de um ato infracional em companhia do 

nosso caso emblemático “Pequeno homem aranha” em 2014. 

 

 Ônix 

 

Ônix é um representante típico do contínuo ciclo de reincidências com 

ausências das políticas públicas ofertadas ao adolescente em Conflito com a Lei 

possuindo um total de dezesseis passagens, inclusive chegando a ser internado em 

unidade socioeducativa. Suas passagens ocorreram nos anos de 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015, sem nenhuma interrupção deste ciclo de reincidências.  
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Este apresentou envolvimento com substâncias entorpecentes, havendo 

dificuldades de concluirmos se somente por ser usuário ou traficante, embora estas 

naturezas se confundam, pois vários casos que adentram a Unidade são por uso, 

posse e porte de drogas, no entanto, com a reincidência vão se tornando traficante. O 

que leva a visualizar primeiramente o uso como dependência química e depois o 

tráfico como uma das condições de sustento do vício.  

Os atos infracionais praticados foram de naturezas variadas: furto tentado, 

ameaça, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado, vias de fato, formação de 

quadrilha, dano material, incêndio e posse, porte e tráfico de droga. Faz-se necessário 

pontuar que embora este adolescente possua inúmeras passagens, a maioria destas 

são de menor potencial ofensivo. No entanto, suas passagens culminaram em 

internação em unidade socioeducativa, onde também praticou atos infracionais. 

Também teve parceria no cometimento de atos infracionais com outros 

adolescentes em constantes Conflitos com a Lei, denotando relações de 

aproximações de adolescentes infratores.   

Outras características dos atos infracionais deste adolescente são que seus 

atos infracionais giraram em torno de três bairros: Pedra 90, Voluntários da Pátria e 

Jardim Industriário, ou seja, há uma constância na mesma região.  

Observa-se também, que noventa por cento dos atos infracionais ocorreram no 

período diurno, oscilando entre matutino e vespertino, períodos os quais deveriam 

estar preenchidos com atividades escolares, em regra. 

 

Quartzo 

 

Quartzo é um adolescente que possui nove passagens, as quais ocorreram nos 

anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.  

Escolhemos este adolescente por um fator interessante, dois de seus atos 

infracionais foram cometidos em companhia de seu irmão também adolescente até o 

ano de 2013. O que denota o envolvimento de membros de uma mesma família em 

Conflito com a Lei. E acrescenta-se a esse fator que ambos os adolescentes foram 

internados na unidade socioeducativa e também cometeram outros atos infracionais 

dentro da própria instituição socializadora e pedagógica. 



61 

 

Suas passagens não possuem constância de bairros nem tampouco de 

naturezas e a maioria de seus atos infracionais foram cometidos sozinhos, um total 

de cinco. Este apresenta envolvimento com o submundo das drogas. 

 Este também praticou a maioria de seus atos infracionais no período diurno, 

sendo apenas dois no período noturno. 

 

 Diamante 

 

Diamante apenas dois anos de registros nas Unidades Policiais: 2014 a 2015 

e totalizando dez passagens, sendo os atos infracionais das naturezas de: Roubo, 

Roubo Qualificado, Furto Qualificado, Ameaça, Dano, Receptação e Porte e Uso de 

droga. Não há predominância de um ato infracional no cometimento de infrações. 

Apresenta envolvimento com droga na qualificação de usuário.   

Este também apresenta envolvimento com outros adolescentes que estão em 

Conflito com a Lei e que deram entrada na DEA. Seis das infrações praticadas foram 

em companhia de outros adolescentes.  

Diante de várias reincidências e a potencialidade dos atos infracionais acabou 

também sendo internado em unidade socioeducativa, de onde também praticou dois 

atos infracionais.  

Cometeu as infrações em diferentes bairros com pouca aproximação dos 

mesmos: Real Parque, Santa Cruz, Alvorada e Pedra 90 bem como teve 

predominância no cometimento dos atos no período diurno, sendo apenas quatro no 

período noturno. 

 

 Topázio 

 

Topázio é outro representante de adolescentes que reincidem constantemente 

em atos infracionais. Suas passagens começaram em 2011 e seguiram nos anos de 

2012, 2013, 2014 e 2015 sem nenhuma interrupção. Totalizando dezesseis 

passagens. 

Este adolescente pratica vários atos infracionais contra o patrimônio, sendo 

eles: Roubo, Roubo Qualificado, Roubo Qualificado Continuado, Furto Tentado, Furto 
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Qualificado, Furto e o mais grave envolvendo o patrimônio e a vida: Latrocínio e Lesão 

Corporal Grave. Destaca ainda, que referente à natureza de drogas, este também tem 

envolvimento mais como traficante e não como usuário.  

Em suas passagens se diferencia não só pela a quantidade de reincidências 

mais pelo o fato de serem de maior potencial ofensivo, onde de suas dezesseis 

passagens nove são da natureza de roubo, inclusive seu primeiro registro de 

ato infracional já é de roubo, o que indica possibilidades de um maior 

envolvimento com atos infracionais. 

Quanto aos bairros este já apresenta algumas divergências, pois não atua 

somente em bairros considerados de baixa renda, como: Jardim Vitória, Jardim 

Florianópolis e Pedra 90 mais sim em bairros com residências e prédios mais nobres 

como: Centro, Santa Rosa e Jardim das Américas, os quais possuem outras formas 

de segurança, ou seja, segurança privada armada e monitoramento por câmeras. 

Outro ponto que chama a atenção é que dos dezesseis atos infracionais treze 

foram cometido somente com a sua participação enquanto indivíduo adolescente, não 

possuindo vínculos com outros adolescentes reincidentes da DEA. 

Em virtude de suas inúmeras passagens com potenciais maiores e a de peso 

maior, Latrocínio foi internado várias vezes em Unidade Socioeducativa, onde praticou 

outros atos infracionais. 

De suas dezesseis passagens, apenas seis foram cometidos no período 

noturno, ou seja, a maioria das práticas infracionais ocorreram no período matutino e 

vespertino. 

Vale a pena ressaltar que as vítimas destes também são diferenciadas, pois 

são empresas jurídicas de grande porte na capital envolvendo mercados, 

hipermercados e lojas de eletrodomésticos mais sofisticados, as quais possuem 

segurança privada, o que denota um maior planejamento no cometimento dos atos 

infracionais bem como periculosidade, pois nestes atos sempre há a presença de 

armas e envolvimento de imputáveis. 

  

 Jacinto 

 



63 

 

Jacinto é um adolescente que possui oito passagens por cometimento de atos 

infracionais das naturezas de: Uso, Porte e Tráfico de drogas, Preservação de Direito, 

Roubo Qualificado e Receptação de Veículo entre o período de 2013 a 2015.  

De suas oito passagens cinco são de natureza de substâncias entorpecente, o 

que denota também que não há atendimento para estes adolescentes que possuem 

dependência química. Sendo assim, é tanto infrator como vítima de si mesmo, pela a 

sua conduta. 

Em suas reincidências de atos infracionais não existe constância nem de 

bairros ou horários bem como foram sete praticados apenas por sua pessoa enquanto 

indivíduo adolescente.   

 

 Morion 

 

Morion possui um total de onze passagens iniciando em 2013 e continuando 

nos anos de 2014 e 2015 o seu ciclo de passagens pela DEA. 

Suas infrações apresentaram as naturezas de: Tentativa de Furto Qualificado, 

Porte de Drogas, Outras, Porte Ilegal de Arma Branca, Roubo Qualificado, Vias de 

Fato, Ameaça, Homicídio Doloso Tentado, Roubo Tentado, ou seja, não possui uma 

constância de natureza. Apresentou também, envolvimento com drogas, haja vista, 

suas naturezas serem de porte, o que subentende ser usuário de substância 

entorpecente.  

Os bairros de reincidências possuem constâncias, sendo eles: CPA I, CPA III e 

Novo Mato Grosso e os horários das infrações vão do período vespertino para o 

noturno, em sua maioria. 

Este adolescente nos chama atenção pelo o fato de um de seus atos 

infracionais de maior potencial ter ocorrido na Unidade de Internação Socioeducativa, 

Homicídio doloso Tentado, cometido contra outro adolescente interno da mesma 

unidade. Esse espaço acabou por ser palco de um ato infracional contra a vida e com 

a presença dos agentes do estado, os quais não evitaram tal ocorrência gravíssima. 

Ficamos a refletir que espaço é esse de cidadania, socializador e pedagógico. 

Outro dado interessante é o porquê deste adolescente mesmo antes de ser 

internado possuir duas passagens por portar arma branca, que seria canivete, facas, 
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facões ou outros correlacionados. Várias declarações em que são dadas na DEA os 

adolescentes ao serem apreendidos por portar armas brancas ou de fogo alegam ser 

para a sua segurança pessoal e não para o cometimento de outros atos infracionais. 

Morion também ao cometer atos infracionais teve como parceiros outros 

adolescentes que possuem passagens na DEA, inclusive praticou atos infracionais 

em companhia de uma adolescente.  

 

 Rutílio 

 

Rutílio possui nove passagens entre os anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 

das naturezas: Uso, Posse, Porte e Tráfico de Droga, Roubo Qualificado, Receptação 

de Veículo, Furto Tentado, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Receptação. Cinco anos 

em que adolescente esteve envolvido com atos infracionais sem interferências sociais 

que o retirasse dessa condição. 

Seus atos infracionais estão ligados às substâncias entorpecentes, inclusive 

constam uso de droga, o que o caracteriza como usuário, embora que algumas vezes, 

os adolescentes se declaram usuário, o qual se enquadra como dependente químico 

para que não seja registrado o boletim de ocorrências com natureza de maior 

potencial, como a exemplo, tráfico de drogas.  

Outra característica dos atos infracionais são os de natureza de receptação e 

receptação de veículo, os quais apresentam sempre com indivíduos envolvidos com 

o tráfico de drogas. 

Este adolescente praticamente cometeu quase todos os seus atos infracionais 

numa única região dos bairros: Pedra 90, Jardim Industriário e Cinturão Verde com 

exceção de um ato infracional que ocorreu no bairro Pico do Amor. Sendo, tanto no 

período noturno quanto diurno. 

Dos seus atos infracionais sete foram com envolvimento de outros 

adolescentes aos fatos e três destes atos ocorreram com um mesmo 

parceiro/adolescente.  

 

3.2 Meninas infratoras: 
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Ágata 

 

Ágata é uma adolescente que cometeu atos infracionais nos anos de 2012, 

2013, 2014 e 2015, sendo das naturezas de: diversas, fuga de pessoa, dano, ameaça, 

lesão corporal e violência doméstica. E o interessante é que no ano de 2013 dos 

cometimentos dos atos infracionais esteve em medida de proteção num abrigo da 

capital de Cuiabá de onde cometeu alguns atos infracionais de fuga e dano. Local 

este, que deveria promover medida de proteção.  

Outro ponto a ser ressaltado é que esta foge dos locais de proteção e tem 

conflitos no seio familiar, haja vista, que os atos infracionais de ameaça, lesão corporal 

e violência doméstica foram em desfavor das vítimas: genitora e irmã, o que nos revela 

a necessidade de se mediar conflitos familiares e não apreender esta que possuem 

dificuldades socializadoras nos espaços de convivência social. 

Seus atos infracionais são de menor potencial ofensivo e foram cometidos no 

período diurno com exceção de um às 19:00 horas.  

 

 Rubi 

 

Rubi praticou atos infracionais apenas no ano de 2015 nos bairros Planalto, 

Novo Horizonte e Jardim Shangri-lá. A conduta da adolescente configurou nos atos 

infracionais de fuga, receptação e roubo qualificado.  

Esta adolescente cometeu dois dos três atos infracionais durante a madrugada 

e com a participação de outras suspeitas do gênero feminino. Isso revela a ausência 

de cuidados por seus genitores, uma vez, que, principalmente durante a noite, 

adolescentes necessitam da vigilância de seus responsáveis para preservar a sua 

integridade física, psíquica e moral.  

 

 Esmeralda 

 

Esmeralda cometeu atos infracionais em 2014 e 2015, sendo das naturezas de 

roubo qualificado e continuado, tráfico de droga e dirigir veículo automotor.  
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Esta apresentou envolvimento com substâncias entorpecentes, o que sugere 

também ser usuária, pois em geral os traficantes adolescentes praticam tráfico para 

manter o vício.  

Seus parceiros são também adolescentes tanto do gênero feminino quanto 

masculino, os quais tiveram passagens pela DEA de Cuiabá. Praticou atos infracionais 

no período noturno e diurno, sendo dois no Parque Ohara e um no Bairro Boa 

Esperança. 

 

Turmalina 

 

Turmalina praticou atos infracionais no ano de 2015 de naturezas de injúria, 

ameaça e roubo qualificado. Um fator que a diferencia das demais adolescentes é que 

seus atos infracionais ocorreram no espaço da escola, local este socializador e 

educacional bem como de encontro com outros adolescentes.  

Seus primeiros atos infracionais são de menor potencial sendo o terceiro de 

maior potencial – roubo qualificado – e com o auxílio de um adolescente, o qual possui 

várias passagens pela DEA-CBA. 

Dois de seus atos infracionais tem como vítimas outras meninas e são de menor 

potencial ofensivo.  

Em virtude, da pequena quantidade de reincidências, não apresenta 

constâncias de infrações nos bairros: Porto, Boa Esperança e Cohab Nova. 

Acrescenta-se ainda, que praticou atos infracionais nos períodos diurno e noturno. 

 

Turquesa, Jade, Larimar, Safira, Ametista e Cristal 

 

Em virtude de Turquesa, Jade, Larimar, Safira, Ametista e Cristal possuírem 

apenas uma passagem de 2011 a 2015 analisaremos as suas passagens juntas, as 

quais ocorreram apenas no ano de 2015. 

Estas adolescentes cometeram atos infracionais das naturezas de: Lesão 

Corporal, Ameaça, Violência Doméstica, Tráfico de droga, Roubo Qualificado, Porte e 

Posse Ilegal de Arma de Fogo, Receptação. 
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Turquesa e Jade possuem conflitos familiares/relações afetivas próximas, uma 

vez que praticaram violência doméstica. Ressalta-se ainda, que suas vítimas são 

mulheres.  

Enquanto que Safira, Ametista e Cristal praticaram atos infracionais contra o 

patrimônio, ou seja, roubo qualificado, inclusive, tendo as duas primeiras usado arma 

de fogo. Salienta-se que estas também contaram com a participação de outros 

adolescentes, os quais possuem outras passagens pela DEA.  

E Larimar praticou o ato infracional de natureza de tráfico de droga em 

companhia de outra adolescente em rodovia, sendo apreendidas por policiais 

rodoviários federais.  

Apenas Jade e Ametista cometeram os atos infracionais no período noturno e 

as demais Turquesa, Larimar, Safira e Cristal cometeram os atos infracionais no 

período diurno. 

Outro ponto que nos chama a atenção é que todas as seis adolescentes: 

Turquesa, Jade, Larimar, Safira, Ametista e Cristal embora tenham apenas uma única 

passagem cometeram atos infracionais de maior potencial ofensivo, ou seja, contra o 

patrimônio, vínculos afetivos ou sociedade.  

 

3.3 Drogas, família, moradia e vivências 

 

Ainda tentando conhecer um pouco mais sobre os adolescentes que reincidem 

fizemos uma amostragem com alguns dados de dez adolescentes, sendo duas 

meninas e oito meninos com base nas fichas de dados elaboradas pela a Equipe 

Multidisciplinar de professores da DEA.  

Ressaltando que os quadros com os dados: Uso de droga, Idade e Substância; 

Profissão dos genitores e Composição Familiar; Situação Socioeconômica familiar; 

Perguntas e Respostas pessoais encontram se nos apêndices.  

Cabe questionarmos como essas crianças e adolescentes na fase inicial da 

adolescência obtiveram suas experiências com o uso de substâncias entorpecentes 

nos diferentes meios de sociabilidade. É um dado que merece maior atenção por parte 

das autoridades sociais, haja vista, que o uso de drogas comece tão cedo na vida de 

adolescentes do século XXI e na vida de crianças da capital de Mato Grosso.  
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Esse dado nos revela como está sendo disseminado o uso de maconha entre 

os adolescentes e crianças, a qual é introduzida como a primeira substância 

entorpecente na vida destes. O que nos leva a refletir na reflexão de ABRAMOVAY, 

WAISELFISZ e ANDRADE et al (2004) sobre os jovens de Ceilândia, Planaltina e 

Samambaia: 

 

Entre os jovens, usuários ou não de drogas, a maconha é considerada uma 
droga leve, inofensiva, ‘é da natureza’, não causa danos, abre o apetite, é 
tranquilizante, social, não é depressiva, deixa as pessoas mais solta, alegres 
e divertidas: ‘O cara que fuma bagulho é aquele cara que fica numa boa’. É a 
droga mais consumida entre os entrevistados. (ABRAMOVAY, WAISELFISZ 
e ANDRADE et al, 2004, p. 130 e 131) 

 

As percepções dos adolescentes reincidentes da DEA em sua maioria também 

não consideram a maconha como uma droga, no entanto, a maioria faz uso delas, nas 

fichas supracitadas oitenta por cento iniciou as suas experiências com a mesma e 

segundo estes por influência ou curiosidade. Há que se pensar quais são os efeitos 

do uso dessas substâncias a médio e longo prazo na vida destes sujeitos em 

desenvolvimentos bem como as suas influências na prática de delitos. 

As respostas dos adolescentes quanto às profissões das mães demonstraram 

um baixo grau de escolaridade exigido para as áreas de trabalho, como: doméstica, 

merendeira, serviços gerais e porteira. 

Já as profissões de alguns pais não foram informadas, outras não foram 

possíveis identificar, apenas mencionadas como aposentado. 

Os dados demonstram que oito famílias são constituídas de pais separados, 

uma de casados e outra não informada, ou seja, a maioria das famílias estão 

estruturadas nos novos arranjos de família.  

Segundo ABRAMOVAY, WAISELFISZ e ANDRADE et al (2004), os jovens 

ainda esperam o modelo de “família nuclear ”, ou seja, a tradicional, onde a figura do 

pai é o provedor da família e a mãe aquela que cuida da casa e dos filhos, no entanto, 

este modelo teve transformações com famílias formadas apenas pela figura feminina 

ou outro parente como avós e avôs assumindo as bases familiares dos lares 

modernos. E acrescenta: 
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[...] esses novos arranjos ou novos modelos são criticados pelos jovens, que 
mantêm representações e expectativas de um modelo tradicional de família 
nuclear, considerando-a como a principal responsável pela formação de 
valores, por ensinar o certo, o errado e pela imposição de limites, num mundo 
em que as normas estabelecidas mostram-se cada vez mais tênues e 
inoperantes. Talvez por isso a ‘desestruturação familiar’ apareça como uma 
das causas da revolta do jovem e da busca da rua como opção. [...] 
(ABRAMOVAY, WAISELFISZ, ANDRADE et al, 2004, p.71). 

 

As famílias são os primeiros detentores sociais dos adolescentes, ou seja, as 

suas referências pessoais de adultos, o que lhe é transmitido como valores morais, 

éticos, políticos e de sentimentos. Vale enfatizar que “A família é o lócus da 

estruturação psíquica dos indivíduos, é um espaço social onde as gerações se 

defrontam de forma direta, repleta de problemas e contradições [...]” (ABRAMOVAY, 

WAISELFISZ e ANDRADE et al, 2004, p.74) 

Neste sentido, a família seria o primeiro meio social que o adolescente tem 

contato, portanto, esse meio é fundamental no fortalecimento de seus vínculos para 

que se estabeleça uma relação inclusiva na comunidade e sociedade após o 

cometimento de ato infracional, conforme é preconizado no SINASE: 

 

Tudo que é objetivo na formação do adolescente é exclusivo à sua família. 
Portanto, o protagonismo do adolescente não se dá fora das relações mais 
íntimas. Sua cidadania não acontece plenamente se ele não estiver integrado 
à comunidade e compartilhando suas conquistas com a sua família. (SINASE, 
2006, p.40)  

 

Fortalecer os vínculos da família com os adolescentes apreendidos, 

reincidentes ou internados é essencial na busca de resultados positivos ao tentar 

romper os laços da criminalidade com a comunidade em que os mesmos estão 

inseridos bem como conscientizar e humanizar as famílias quanto aos prejuízos na 

vida desses adolescentes que cometem infrações. 

E apesar da maioria das famílias serem de pais separados e de baixa renda, 

quase todas possuem casa própria, com exceção de uma família que mora em casa 
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alugada. Todos moram em casas de alvenaria com acesso a luz e aparelhos 

eletrônicos. 

Um dado que chamou a atenção foi a existência de famílias numerosas com 

nove, cinco, quatro e três filhos com uma renda de salários baixo, em virtude de suas 

profissões. O que significa que não há um planejamento familiar.    

Quanto às respostas pessoais dos adolescentes apreendidos foram descritas 

conforme o que responderam, sem nenhuma alteração e nos revelam um pouco de 

suas percepções, conflitos, sonhos e esperanças. 

Quando perguntados sobre como se sentem após a apreensão oitenta por 

cento trouxeram sentimento de tristeza, arrependimento, chateado, ou seja, 

sentimentos negativos, em que a apreensão traz impactos a sua constituição em 

desenvolvimento.  

As preferências de lazer são típicas dos desejos dos adolescentes: jogar bola, 

jogar vídeo game, soltar pipa. Apenas duas são diferenciadas: pescar respondida por 

um menino e shopping por uma menina.  

A pergunta o que pensa e desejam para o futuro trazem respostas bem 

interessantes, pois revelam que os adolescentes percebem faculdade, faculdade de 

medicina e estudar como espaço de crescimento intelectual e cultural, mais 

principalmente como espaço de oportunidade.  

No entanto, deve-se observar que estes meninos e meninas oriundos das 

classes populares pelas as profissões de seus pais, de baixo capital cultural, 

praticantes de atos infracionais e fora da escola dizem sonhar com uma faculdade, 

curso de medicina, ser promotor e advogado, exemplos os quais, requerem longos 

anos de estudo e dedicação. Objetivos estes que soam incoerentes com suas 

realidades. 

Ao passo que também transparece o desejo de se ter prestígio social, haja 

vista, que diante de suas realidades fora da escola, estes desejos parecem mais 

sonhos irreais ou um pouco do seu ideal imaginário de perspectivas de um futuro 

promissor. 

Outras respostas que nos chamam a atenção é o desejo de alguns dos 

adolescentes se tornarem policial, promotor e advogado, áreas as quais envolvem a 

segurança, justiça e defesa, embora estando apreendidos, os sentimentos dessas 
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áreas podem ser entendidos como positivas para estes adolescentes, pois são 

expectativas de futuro. Ao passo que também, podemos entender como lugares em 

que há um exercício de poder sobre determinadas pessoas ou situações, ou seja, 

lugares de poder ou figuras que representam poder.  

E um dos entrevistados revelou o desejo de trabalhar com o pensamento de ter 

expectativa para o futuro.  

Apenas dois revelaram não saber o que desejam para o futuro e o único não 

informado foi em virtude de desejar parar de responder as perguntas. 

Também são significativas as respostas dos adolescentes quando perguntado 

em quem confiam: mãe, irmão, tia, esposa e primo, ou seja, os membros constituintes 

da família são os seus principais suportes mais do que qualquer outro indivíduo, estes 

são fundamentais em suas vidas.  

Estas respostas afirmam que a família possui maior valor moral e ético dentre 

outros, pois são as pessoas de confiança, aquelas em que buscam quando mais 

necessitam de apoio. Segundo ABRAMOVAY, WAISELFISZ e ANDRADE et al (2004) 

a família possui um papel místico, educador e socializador dos seus membros. A 

família ainda reflete em seus membros os seus valores, desejos e perspectivas.  

Também é trazida a presença de Deus, ser místico como fonte de confiança, 

há um sentimento de religiosidade, em confiar em alguém não visível e nem palpável.  

De todas as respostas apenas duas são diferentes: uma não informada por não 

falar e outra em que diz não confiar em ninguém, apresentando um sentimento de 

desesperança frente a sua realidade. 

Outro espaço fragilizado nas concepções das respostas dos adolescentes é 

sobre a escola, noventa por cento estavam fora das escolas e seus motivos são os 

mais variados desde desistência, viajar, amizades, envolvimento com pessoas ruins, 

expulsão pela unidade escolar bem como o sentimento de liberdade por parte de uma 

adolescente. O que nos faz refletir o que é visto como liberdade, liberdade dos ditames 

sociais, das regras ou resultados esperado do espaço socializador que é a escola.  

A escola não está desenvolvendo um papel de ensino, espaço de aprendizado 

e conhecimento ou o que estaria provocando tal desinteresse nesse espaço 

socializador?  
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Tal reflexão nos faz pensar que a educação no Brasil tem enfrentado 

dificuldades em compreender a desmotivação dos estudantes com a escola, o que 

podemos atribuir a alguns fatores: como má valorização do trabalho dos professores, 

baixos salários, ausência de infraestrutura para se adequar as novas demandas de 

um mundo tecnológico, globalizado e conectado a redes bem como conflitos pessoais 

destes adolescentes que acabam por eclodir na escola.  

Segundo Trassi “[...] Educar, em um dos seus aspectos, significa criar 

condições para o outro pensar, elaborar, e a possibilidade de canalizar a vontade por 

outros recursos para outras finalidades [...] (Trassi, 2006, p.59)”. 

Nesse aspecto refletimos que o espaço socializador escola não tem 

apresentado esses aspectos de pensar, elaborar e criar novas possibilidades de 

crescimento intelectual e nem pessoal a esses adolescentes que deixam a escola por 

diferentes motivos. E Trassi (2006) acrescenta que a saída da escola por evasão ou 

expulsão é um marco na trajetória dos adolescentes que entram em Conflito com a 

lei, o que é percebido nestes meninos e meninas que analisamos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  

O demonstrar das trajetórias de reincidências de onze meninos e dez meninas 

apresentam o despertar de nossas invisibilidades e desperdícios de vidas de 

adolescentes que ao entrarem pela a primeira vez na DEA dão início a um contínuo 

ciclo de reincidências. Estes adolescentes apresentam as exclusões sócias para 

aqueles que estão em Conflito com a Lei.  

Sua condição de cidadão possuidor de direitos não se aplica a estes que estão 

em constantes reincidências de atos infracionais, pois pouco ou quase nada é 

proporcionado para que saiam dessa condição de reincidentes. É sentido na vida 

destes as violências institucionais e que são disseminadas por uma sociedade que 

invisibiliza a situação dessa classe que vive à margem da democracia e do sistema.   

A escassez que a exclusão social relega aos adolescentes de grande parte da 

sociedade é descrita por Emir Sader no livro Adolescência-Violência: desperdício de 

vidas: 

 

[...] as crianças e jovens das periferias das grandes metrópoles são os setores 
que mais crescem no Brasil e no mundo. Crescem sem a socialização do 
convívio familiar, sem a socialização do conhecimento e do lazer nas escolas, 
sem a socialização e a identidade dos grupos culturais e dos movimentos 
sociais, sem os partidos políticos e as lutas populares – que lhes permitem 
assumir identidades acordes com sua vida, suas necessidades e suas 
expectativas. (Sade, 2006, p.08) 

 

E essas crianças e jovens são aqueles que estão nas chamadas classes 

populares, os reincidentes, os que não se enquadram em determinada sociedade, os 

quais nascem, crescem, vivem e morrem com poucas alternativas de saírem da 

margem da sociedade pelo o capitalismo, a globalização de um mundo de redes e 

cada vez mais competitivos, ou seja, nas áreas de trabalho ou nas relações pessoais, 

onde ocorre uma supervalorização dos bens materiais, um individualismo exacerbado 

em detrimento da coletividade, o consumo de bens materiais como regra e uma 

insistente insatisfação pessoal. 
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O interessante é que os adolescentes que cometem atos infracionais são 

desumanizados de suas características de pessoa em desenvolvimento e que 

necessitam de proteção. É esquecido rapidamente as suas peculiaridades abrindo 

espaços para o surgimento de indivíduos de alta periculosidade e imprevisíveis.  

Um ponto a ser levantado é o novo modelo de adolescente/jovens que Trassi 

(2006) aborda, dizendo que durante o século XX houve uma revolução da juventude: 

aumento da escolaridade, novas profissões, liberação sexual, a disseminação de 

drogas, um novo modo de vestir, andar e se comportar, no qual a geração adulta 

encontra dificuldades em lidar. 

E para completar esse adolescente se comunica com o mundo em tempo real, 

sejam, pelos seus celulares, tabletes e notebooks de última geração, viajam o mundo 

através de intercâmbios, falam várias línguas, vivem relações homoafetivas, vão para 

festas raves e etc. É nesse cenário que o adolescente das camadas populares 

também sonham e desejam experimentar. 

Somente conhecendo esses adolescentes como vivem, porque se envolvem 

ou são atraídos pela violência e como se cria essa teia de atos infracionais que 

poderemos criar mecanismos possíveis de assegurar a socialização e o conhecimento 

como fonte de libertação para novos caminhos de vida e políticas públicas. E asseguro 

que não conhecemos o perfil dos adolescentes que entram em Conflito com a Lei em 

Cuiabá, temos apenas pistas e muitas ideias permeadas pela a mídia e senso comum. 

Nos recortes de violência e adolescência tem-se uma nítida noção de atribuir 

ao adolescente à culpa, por uma sociedade que clama por encontrar culpados, que 

em geral recai sobre os estereótipos de culpados, tais como: negros, índios, 

favelados, pobres, adolescentes, marginalizados. Principalmente aqueles que não 

possuem voz representativa, por isso mais fácil de culpá-los e julgá-los sobre ideias 

pré-conceituosas e pré-concebidas.  

A reincidência também nos inquietou pela certeza das internações em unidades 

socioeducativas que guardam e multiplicam a socialização de atos infracionais, onde 

adolescentes criam novas relações com outros parceiros de delinquências, não 

ocorrendo à construção de novos projetos de vidas, o que pode ser constatado pelas 

constantes reincidências.   
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A nossa preocupação não é trazer respostas corretas a problematização da 

reincidência mais o despertar deste fenômeno como sedimentador das condutas dos 

adolescentes em desenvolvimento, o que é nocivo para toda a sua vida adulta bem 

como questionar as ações de soluções vistas como o encarceramento de vidas 

marcado pelo o suplício do corpo e da alma.  

Compreendemos que a educação não pode ser entendida apenas como um 

direito ou transmissão de conhecimento mais como suporte e base para que os 

adolescentes potencializem seu desenvolvimento intelectual, emocional, social e 

econômico junto a si mesmo e ao mundo bem como contribuir para um distanciamento 

dos atos infracionais.  

Sabemos que as delegacias de polícia de modo geral têm por principal 

responsabilidade a de investigar atos infracionais/crimes, no entanto, acreditamos que 

a DEA necessita ir além de suas atribuições, ou seja, esta necessita também dar uma 

resposta social aos A.I.A.I. instaurados, haja vista, atender adolescentes em 

desenvolvimento e que entraram em Conflito com a Lei transitoriamente. 

Há uma crescente necessidade de se articular as redes públicas para que se 

produza uma teia de proteção, promoção e defesa dos direitos humanos, mais 

especificamente ao adolescente. 

Diante das análises elaboradas neste trabalho notamos que não existe a 

urgente necessidade de se criar novas leis, mais sim, de executar as leis, a exemplo, 

o ECA, para que se busque a aplicação e fomentação das políticas sociais de base: 

saúde, educação e assistência social.  

O ECA trouxe grandes avanços no atendimento ao adolescente, deixando de 

vê-lo como um problema, como ou um ser “menor” em direitos, passou a enxergá-los 

em sua peculiaridades, no entanto, a prática e entendimento necessitam ser ampliado 

por parte da sociedade brasileira que acreditam na menoridade penal como solução 

dos problemas do adolescente em Conflito com a Lei. 

Cabe ressaltar que um importante instrumento de defesa do adolescente que 

recebe medidas socioeducativas é o SINASE, o qual busca articular com os poderes 

públicos, sociedade organizada, família e comunidade a distribuição de 

responsabilidades para que assim, ocorra a assinatura de um contrato social do 
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Sistema de Garantia de Direitos para aqueles que transitoriamente entram em Conflito 

com a Lei. 

A DEA tem sido terreno de visibilidade das negações dos direitos dos 

adolescentes, conflitos familiares e comunitários e principalmente palco do descaso 

dos membros da sociedade organizada e governantes. 

Novos rumos são necessários no atendimento aos adolescentes reincidente e 

intervenções pelas equipes interdisciplinares, não apenas nas Unidades 

socioeducativas mais também no espaço social da DEA por ser a porta de entrada de 

muitos adolescentes ao universo dos atos infracionais. 

Sentimos também a necessidade da aproximação da Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos para realizar projetos dentro da DEA, haja vista, que esta 

possui um maior contingente de profissionais na área de psicologia, assistência social, 

agentes orientadores e demais profissionais que lidam com adolescentes reincidentes 

para que se reduzissem as internações por conta de reincidências de maior potencial, 

uma vez, que a liberdade é a regra e a internação a exceção.   

As instituições socializadoras: família, igreja, escola, grupos sociais, 

associações, movimentos sociais, ONGs e outros, conforme Santos, (2004) definem 

normas de conduta, reproduzem e disseminam valores que orientam as ações sociais 

mais justas e igualitárias. E essas instituições necessitam voltar seus olhares aquelas 

populações que fazem parte dos grupos vulneráveis, a exemplo, os adolescentes 

infratores, como fonte preventiva e asseguradora do equilíbrio social. E Santos, (2004) 

sintetiza: 

 

As lutas sociais contra a violência expressam as possibilidades de uma 
governabilidade, fundada na sociedade civil e na construção social da 
cidadania, buscando-se a reconstrução das relações de sociabilidade 
mediante outras bases de solidariedade social. (SANTOS, 2004: p. 09) 

 

Notamos a emergência de se fomentar uma sociedade cidadã, em que se 

busque o bem maior da coletividade, a sociabilidade como parte da vida cotidiana e 

exercício da democracia.  

Nas palavras de Santos (2004) a construção de uma segurança cidadã supõe 

um contrato social assinado por todos, em que os direitos humanos não sejam 
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exigências mais sim, como projeto de vida em uma sociedade mais humana. Ou seja, 

reinserção social é propiciar o fortalecimento dos laços afetivos da família e 

comunidade constituindo um sentimento de pertencimento ao seu meio. 

Penso que com base na minha formação acadêmica de Letras, história de vida 

e experiência empírica como profissional da área de segurança que se construirmos 

o perfil dos adolescentes que cometem atos infracionais assomados aos dados 

estatísticos teremos uma construção de transformações mais eficazes nos trabalhos 

de prevenção e repressão de atos infracionais por parte dos adolescentes que entram 

na DEA de Cuiabá. 

Saliento que este trabalho teve muitos contratempos, dentes eles a troca de 

dois orientadores, o que prejudicou a pesquisa bibliográfica e a ausência de teóricos 

que discutissem a problemática da reincidência no âmbito das delegacias que 

atendem o adolescente infrator.  

No entanto, é valoroso discutirmos a reincidência, pois é possível visualizar e 

refletir quais são os indivíduos que estão em Conflito com a Lei, suas idades, gêneros, 

classes sociais e qualificar os atos infracionais mediante suas potencialidades e 

evolução. 

Podemos dizer que adolescentes reincidentes em Conflito com a Lei constituem 

“[...] biografias olhadas como revelações cifradas que propõem o exercício de pensar 

o outro, o mundo, a si mesmo, para além da aparência dos fatos e da linearidade da 

história” (TRASSI, 2006, p. 41), onde vítima e infrator se confundem ao longo da sua 

história de vida. 

O que nos traz o pensamento de Balestreri, que diz numa “[...] leitura dialética: 

ao pensar-se, pensar o outro, ao pensar o outro, pensar-se”. (BALESTRERI, 1998). E 

nessa simbiose de enxergar o outro, nos enxergar e enxergar a coletividade 

construiremos novas formas de solidariedade e de pertencimento a uma sociedade 

que necessitam de novos caminhos aos adolescentes que serão no amanhã os 

adultos.  
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APÊNDICES 
 
 

Quadro 1.0 - Terminologia Jurídica ao tratar de adolescentes e adultos 

ECA DIREITO PENAL  

Adolescentes Adultos  

Inimputáveis Imputáveis 

Apreendidos Presos 

Ato Infracional Crime 

Mandado de Busca e Apreensão/Internação Mandado de Prisão 

Autos de Investigação de Ato Infracional  Inquérito Policial  

Quartos de Custódias Celas 

Medidas Socioeducativas  Penas 

Fonte: ECA, 2009 e Código Penal, 2008. 

 

Quadro 1.1 - Adolescentes apreendidos por idade 

17 16 15 14 13 12 

M F M F M F M F M F M F 

189 05 180 13 114 13 57 12 25 06 04 01 

Fonte: DEA, Livro de Entrada e Saída de Adolescentes Apreendidos, 2015. 

 

Meninos infratores 
 

Quadro 1.2 – Reincidência de “Pequeno homem aranha” 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2010 

11:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Jardim das Américas 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2010 

14:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado 

Jardim das Américas 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2010 

Não informado 

Natureza  Diversas 
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Bairro dos fatos Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2011 

20:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado 

Jardim das Américas 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2011 

18:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado e Incêndio 

Jardim Petrópolis 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2011 

13:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado 

Três Lagoas 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2011 

17:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Posse de Droga 

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2012 

01:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Diversa 

Jardim Leblon 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2013 

19:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de Droga 

Centro Sul 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2013 

13:14 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto e Ameaça 

Morada do Ouro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2013 

08:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tentativa de Furto Simples 

Itapajé 
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Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2013 

14:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Simples 

CPA I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2013 

21:00 

Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Roubo majorado pelo emprego de arma 

e concurso de agentes 

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2013 

19:25 

Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Motim e Dano qualificado pelo emprego 

de substância inflamável  

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2013 

19:25 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2014 

02:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Qualificado 

Dom Aquino 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2014 

06:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Receptação 

Jardim Industriário I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2014 

10:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Qualificado 

Morada do Sol 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2014 

23:25 

Natureza  Diversas 
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Bairro dos fatos Poção 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2014 

17:20 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Diversas 

Araés 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2014 

09:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado 

Jardim Cuiabá 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2014 

02:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2014 

00:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado 

Jardim Guanabara 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2015 

20:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Violação de Direito 

Lixeira 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2015 

01:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Centro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

12:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Tijucal 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

16:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Centro América 
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Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

11:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto e Dano 

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2015 

16:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Violação de domicílio 

Jardim Imperial 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2015 

19:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo  

Centro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2015 

03:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Centro Sul 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2015 

04:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Bosque da Saúde 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2016 

03:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Santa Helena 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2016 

11:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Jardim Industriário 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2016 

17:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

Centro 

Mês/Ano  03/2016 
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Hora dos fatos 15:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Bandeirante 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2016 

07:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Qualificado  

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2016 

02:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

CPA 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2016 

06:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2016 

04:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Santa Rosa 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2016 

03:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Qualificado Continuado 

Centro Sul 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2016 

08:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Lixeira 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2016 

Não informado 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Bosque da Saúde II 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2016 

03:00 
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Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Bosque da Saúde 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2016 

05:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Araés 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2016 

01:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Receptação  

Santo Antônio do Pedregal 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2016 

01:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Porto 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2016 

06:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2016 

03:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Jardim das Américas 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2016 

01:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Goiabeiras 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2016 

17:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto 

Centro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

09/2016 

21:30 

Natureza  Furto 
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Bairro dos fatos Popular 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2016 

09:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de droga 

Centro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2016 

04:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Centro Norte 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2010 a 2016. 

 
 

Quadro 1.3 – Reincidência de Ametrino 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2012  

23:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Dom Aquino 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2013 

14:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Preservação de Direito 

Centro Político 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2014 

06:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Fuga 

Dom Aquino 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

22:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

 Roubo Qualificado 

Araés 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2015 

20:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

Novo Mato Grosso 
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Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 

Infracionais, Período de 2012 a 2015. 

 

Quadro 1.4 – Reincidência de Citrino 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2015 

14:00 

Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Homicídio Qualificado combinado com 

Ocultação de Cadáver 

Distrito da Guia 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

20:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Dano 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2015 

13:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça, Dano e Injúria  

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2015 

19:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Dano e Ameaça 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2015 

16:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

Novo Mato Grosso 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período 2015. 

 

Quadro 1.5 – Reincidência de Heliodoro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2014 

17:20 

Natureza  

Bairro dos fatos 

 Diversas 

Araés 

Mês/Ano  07/2014 
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Hora dos fatos 12:05 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo 

Quilombo 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

09/2014 

22:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado  

Dom Aquino  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2015 

14:20 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Desacato 

Duque de Caxias 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2015 

11:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Desacato e Desobediência 

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2015 

20:57 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Tentado Qualificado 

Duque de Caxias 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2015 

20:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado  

Duque de Caxias 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2015 

23:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo  

Jardim Universitário 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2015 

12:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo 

Jardim Universitário 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2015 

13:15 
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Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado e Porte Ilegal de 

Arma de Fogo 

Centro Norte 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2014 a 2015. 

 

Quadro 1.6 – Reincidência de Ônix  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2011 

12:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2011 

12:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2012 

00:20 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

09/2012 

21:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Posse de droga 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2013 

18:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

Voluntários da Pátria 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2013 

16:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de droga 

Voluntários da Pátria 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2014 

16:15 

Natureza  Porte Ilegal de Arma de Fogo 
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Bairro dos fatos Voluntários da Pátria 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2014 

19:35 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Jardim Industriário 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2014 

10:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Vias de Fato  

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2014 

12:07 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto e Posse de droga 

Voluntários da Pátria 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2015 

21:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Formação de Quadrilha, Dano Material e 

Incêndio 

Voluntários da Pátria 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

22:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça e Dano 

Carumbé 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2015 

14:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de droga 

Voluntários da Pátria 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2015 

08:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Jardim Industriário 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

09/2015 

11:40 

Natureza  Roubo Qualificado 
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Bairro dos fatos CPA III 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

14:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Dano  

Novo Mato Grosso 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 1.7 – Reincidência de Quartzo 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2011 

02:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

Parque Georgia 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

09/2011 

Sem informação 

Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado e Posse Ilegal de 

Arma de Fogo  

Nossa Senhora Aparecida 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2011 

10:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Outras 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2012 

11:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Posse de droga 

São Mateus 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2013 

02:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de droga 

Cohab São Gonçalo 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2014 

13:15 
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Natureza  

 

 

Bairro dos fatos 

 Roubo majorado, concurso de agentes 

e restrição momentânea da liberdade 

das vítimas 

Jardim Califórnia 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2014 

19:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Lesão Corporal 

 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2014 

14:05 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Praeirinho 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2015 

10:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Jardim Paulista 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 1.8 – Reincidência de Diamante 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2014 

05:25 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo 

Alvorada 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2014 

14:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Qualificado  

Jardim Industriário II 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2014 

19:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Santa Cruz 

Mês/Ano  09/2014 
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Hora dos fatos 14:50 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Uso de Droga 

Osmar Cabral 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2015 

20:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de Droga 

Jardim Paulicéia 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2015 

20:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Jardim Industriário II 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2015 

12:05 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça e Dano 

Novo Mato Grosso  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2015 

16:20 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Receptação e Porte de Droga 

Real Parque 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2015 

17:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

09/2015 

21:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de Droga 

Pedra 90 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2014 a 2015. 

 

Quadro 1.9 – Reincidência de Topázio  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2011 

13:20 

Natureza  Roubo 
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Bairro dos fatos Centro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2012 

19:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado  

Santa Rosa 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2012 

14:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto  

Jardim Vitória 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2012 

16:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Qualificado 

Jardim das Américas 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2013 

20:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2014 

01:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de Droga 

CPA II 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2014 

17:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

CPA IV 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2014 

21:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

CPA I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2015 

18:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

Jardim Vitória 
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Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2015 

21:02 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado Continuado 

Jardim Florianópolis  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2015 

15:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

CPA I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

07:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Alvorada 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

21:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Latrocínio e Lesão Corporal Grave 

Residencial Paiaguás  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

17:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Dano Material ao Patrimônio Público 

Centro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

17:20 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado  

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2015 

14:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Lesão Corporal  

Novo Mato Grosso 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 2.0 – Reincidência de Jacinto 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2013 

01:55 
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Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de droga 

Jardim União 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2013 

Sem informação 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Preservação de Direito 

Jardim Ubirajara 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2014 

01:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

CPA I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2014 

15:55 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Uso de Droga 

Jardim Paraná 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2015 

17:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Morada do Ouro  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2015 

19:20 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Uso de droga 

Residencial Nova Canaã 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

22:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

Despraiado 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2015 

23:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Receptação de Veículo 

CPA I 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2013 a 2015. 

 

Quadro 2.1 – Reincidência de Morion 
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Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2013 

14:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tentativa de Furto Qualificado 

CPA III 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2013 

17:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de Droga 

Centro Norte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2014 

18:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Outras 

CPA III 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

15:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte de Droga 

Praça Alencastro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

04/2015 

22:05 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte Ilegal de Arma Branca 

CPA I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2015 

15:43 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte Ilegal de Arma Branca 

CPA I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2015 

10:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

CPA III 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2015 

18:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Vias de Fato 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  10/2015 
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Hora dos fatos 20:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça e Homicídio Doloso Tentado 

Novo Mato Grosso 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2015 

18:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

CPA I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2015 

19:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Tentado 

CPA III 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2013 a 2015. 
 

Quadro 2.2 – Reincidência de Rutílio  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2011 

11:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Posse de droga 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2012 

10:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2012 

23:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Receptação de Veículo 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2013 

02:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Furto Tentado 

Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2013 

11:20 

Natureza  Porte de droga 
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Bairro dos fatos Pedra 90 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2014 

22:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

Jardim Industriário 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2014 

15:20 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Porte Ilegal de Arma de Fogo 

Cinturão Verde 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2015 

21:28 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Uso de droga 

Pico do amor  

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2015 

09:55 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Receptação 

Pedra 90 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2011 a 2015. 
 

Meninas infratoras: 
 

Quadro 2.3 – Reincidência de Ágata 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

11/2012 

09:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Diversa 

Cidade Alta 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

01/2013 

Não Informado 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Fuga de pessoa  

Morada do Ouro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2013 

16:30 

Natureza  Fuga de pessoa  
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Bairro dos fatos Morada do Ouro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2013 

13:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Dano 

Morada do Ouro 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2014 

15:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

Jardim Industriário I 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

07/2015 

19:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Lesão Corporal e Violência Doméstica 

Altos do Parque 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2012 a 2015. 

 

Quadro 2.4 – Reincidência de Rubi 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2015 

02:45 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Fuga 

Planalto 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

08/2015 

14:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Receptação 

Novo Horizonte 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

00:01 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

Jardim Shangri-lá 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 

Infracionais, Período de 2015. 

 

Quadro 2.5 – Reincidência de Esmeralda 

Mês/Ano  12/2014 
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Hora dos fatos 13:40 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado e Continuado 

Boa Esperança 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2015 

16:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de Droga 

Parque Ohara 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

21:33 

Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga e Dirigir veículo 

automotor sem habilitação  

Parque Ohara 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2014 a 2015. 
 

Quadro 2.6 – Reincidência de Turmalina 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

03/2015 

10:15 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Injúria 

Porto 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2015 

20:30 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça 

Boa Esperança 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

09/2015 

17:00 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado  

Cohab Nova 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2015. 
 

Quadro 2.7 – Reincidência de Turquesa 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

02/2015 

10:20 

Natureza  Lesão Corporal e Violência Doméstica 
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Bairro dos fatos CPA IV 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2015. 

 

Quadro 2.8 – Reincidência de Jade 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

18:35 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Ameaça e Violência Doméstica 

Altos da Glória 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2015. 

 

Quadro 2.9 – Reincidência de Larimar 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

06/2015 

12:41 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Tráfico de droga 

BR 364 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2015. 
 

Quadro 3.0 – Reincidência de Safira 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

12/2015 

10:40 

Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado e Porte Ilegal de 

Arma de Fogo 

Ribeirão da Ponte 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2015. 

 

Quadro 3.1 – Reincidência de Ametista 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

10/2015 

19:20 

Natureza  

 

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado, Posse Ilegal de Arma 

de Fogo e Receptação 

Pedra 90 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2015. 
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Quadro 3.2 – Reincidência de Cristal 

Mês/Ano  

Hora dos fatos 

05/2015 

09:10 

Natureza  

Bairro dos fatos 

Roubo Qualificado 

CPA III 

Fonte: DEA, Relação de Entrada de Boletins de Ocorrências e Livro de Autos de Investigação de Atos 
Infracionais, Período de 2015. 
 

Drogas, família, moradia e vivências. 
 

Quadro 3.3 - Uso de droga, Idade e Substância  

Adolescente Usuário de droga Idade Inicial Substância inicial 

Ágata Não - - 

Ametrino Sim Não informado Não informado  

Citrino Sim 13 anos Maconha 

Heliodoro Sim 13 anos Maconha 

Pequeno Homem 

Aranha 

Sim 10 anos Maconha 

Ônix Sim 11 anos Maconha 

Diamante Sim 12 anos Maconha e Cocaína 

Sáfira Sim 14 anos Maconha 

Morion Sim 11 anos Maconha 

Rutílio Sim 08 anos Maconha 

Fonte: DEA, Fichas da Equipe Multidisciplinar, Período de 2014 a 2015. 

 

Quadro 3.4 - Profissão dos genitores e Composição Familiar 

Adolescente Profissão do 

Genitor 

Profissão da 

Genitora 

União Quantidade de 

filhos no total 

Ágata Situação de 

Presidiário 

Cabeleireira Separados 03 

Ametrino Policial Não sabe Separados 05 

Citrino Falecido Serviços 

Gerais 

Separados 01 

Heliodoro Não Informado Merendeira Separados 03 
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Pequeno 

Homem 

Aranha 

Não Informado Doméstica Separados 09 

Ônix Aposentado Porteira Separados 03 

Diamante Segurança Doméstica Separados 09 

Sáfira Agente de 

Zoonose 

Falecida Não informado 04  

Morion Policial Militar Do lar Casados 02 

Rutílio Aposentado Não informado  Separados 04 

Fonte: DEA, Fichas da Equipe Multidisciplinar, Período de 2014 a 2015. 

 

Quadro 3.5 - Situação Socioeconômica familiar 

Adolescente Número de 

pessoas que 

trabalham 

Moradia Situação  Possui luz elétrica e 

aparelhos elétricos 

eletrônicos 

Ágata 02 Alvenaria Própria Sim 

Ametrino 02 Alvenaria Própria Sim 

Citrino 01 Alvenaria Própria Sim 

Heliodoro 02 Alvenaria Própria Sim 

Pequeno 

Homem 

Aranha 

01 Alvenaria Própria Sim 

Ônix 04 Alvenaria Própria Sim 

Diamante 03 Alvenaria Própria Sim 

Sáfira 01 Alvenaria Própria Sim 

Morion 03 Alvenaria Alugada Sim 

Rutílio 02 Alvenaria Própria Sim 

Fonte: DEA, Fichas da Equipe Multidisciplinar, Período de 2014 a 2015. 

 

Quadro 3.6 - Perguntas e Respostas pessoais 

Adolescente Como se 

sente 

Qual é o 

seu lazer? 

O que 

pensa e 

deseja 

Em quem 
confia 

Estuda? Se 
não qual o 
motivo? 
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diante da 

apreensão 

para o 

futuro 

Ágata Arrependida Tudo Fazer uma 

faculdade 

Deus Não. Saiu 
para viajar. 

Ametrino Arrependido  Jogar bola 

e soltar 

pipa 

Medicina Primo Não. Foi 
expulso.  

Citrino Triste Vídeo 

Game 

Não sabe Esposa Não. As 
amizades 

Heliodoro Normal Vídeo 

Game 

Estudar Mãe Não. 
Desistente 

Pequeno 

Homem 

Aranha 

Não 

informado 

Não 

informado 

Não 

informado 

Não 

informado 

Não. Não 
informado 

Ônix Mui 

Arrependido 

Soltar pipa 

e jogar 

bola 

Ser um 

policial 

Mãe Não. 
Desistente 

Diamante De Boa Jogar bola Não sabe Ninguém Não. 
Desistente 
pra vender 
drogas 

Sáfira Arrependida Shopping Ser 

Advogada 

Irmão Não. 
Desistente 

Morion Chateado Pescar Ser 

promotor 

Irmão Não. 
Liberdade 

Rutílio Tranquilo Vídeo 

game 

Trabalhar Tia Não. 
Envolvimento 
com pessoas 
ruins 

Fonte: DEA, Fichas da Equipe Multidisciplinar, Período de 2014 a 2015. 

 


