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      Em relação à legislação direcionada à criança e adolescente, o Brasil 

avançou de 1927 e 1979 - quando vigorava o ordenamento jurídico do menor em 

situação irregular, para 1990 - quando elaborou e sancionou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), modificando em lei a concepção anteriormente 

vigente, passando a conceber a criança e adolescente como sujeitos de direitos. 

Avançou também ao definir a família, a sociedade e o Estado como responsáveis 

pela garantia desses direitos, além de definir a política de atendimento como 

obrigatoriedade do Estado através de ações articuladas nos três níveis de 

governo, municipal, estadual e federal. 

No que concerne ao Ato Infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente no 

Art. 103 define o ato infracional como a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal praticada por criança ou adolescente. No caso do Ato 

Infracional cometido por criança, como determinam os Arts. 101 a 105, fica 

sujeita às medidas de proteção e o adolescente, ao cumprimento de medidas 

socioeducativas. O Art. 112 define como medidas socioeducativas: advertência, 

obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, 

semiliberdade e internação. 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi criado para 

regulamentar a execução de tais medidas socioeducativas pela Resolução nº 

119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), e foi regulamentado pela Lei nº 12.594/2012. O SINASE constitui-

se no conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, 

político, pedagógico, financeiro e administrativo, compreendendo desde o 

processo de apuração do ato infracional até a execução de medida 

socioeducativa (Art. 1º).  

Na Paraíba, estado localizado no Nordeste do Brasil, em 2014 elaborou-se um 

Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, mas sua operacionalização não 

se concretizou, de modo que tanto as medidas socioeducativas em meio aberto, 

executadas pelos Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), serviço sob a responsabilidade das Prefeituras Municipais, como as 

medidas socioeducativas de privação de liberdade, executadas por instituições 



de internação, sob a responsabilidade do estado da Paraíba através da 

Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida 

(FUNDAC), encontram-se deficitárias e precarizadas. 

Precarização conhecida e tornada pública por diversas instituições e registros 

que denunciaram, notificaram e publicizaram, dentre outros problemas, a 

superlotação das unidades de internação, espancamentos, maus-tratos e tortura 

dos jovens. E apesar do ECA e do SINASE determinarem arquitetura de 

socioeducação, ainda há unidades com formato de prisão, equipe técnica e 

socioeducativa insuficiente, portanto, várias situações de violações aos direitos 

dos adolescentes. Todavia, apesar das denúncias e ações de setores e 

instituições de defesa e proteção aos direitos humanos, as violações 

continuaram e a realidade das Unidades de Socioeducação permaneceu grave. 

Isso culminou numa série de rebeliões iniciadas em 2016, com a morte de um 

adolescente no Centro Socioeducativo Edson Mota em João Pessoa e que se 

estende até 2017 com a morte de sete jovens na Unidade de Socioeducação Lar 

do Garoto em Lagoa Seca (município do interior do estado da Paraíba), distante 

cerca de 200 km da capital. 

A Unidade de Lagoa Seca contava com capacidade para 44 adolescentes, mas 

abrigava 200 adolescentes tutelados pelo Estado, cujas medidas de internação 

são as práticas mais vigentes, e acabaram por decretar a morte desses jovens. 

Aliás, violências contra adolescentes não são raras no Brasil, de tal modo que 

os dados sobre homicídios de jovens crescem a cada ano: houve um aumento 

de 17,2% entre 2005 e 2015 e de 700% entre 1980 e 2014. As maiores vítimas 

estão na faixa etária de 15 a 29 anos de idade e negros (Waiselfisz, 2016. Mapa 

da Violência). 

Diante da gravidade da situação no estado da Paraíba, o Núcleo de Pesquisas 

e Estudos sobre o Desenvolvimento da Infância e Adolescência (NUPEDIA) e o 

Grupo Temático Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (GTDHCA), do 

Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos (NCDH) da Universidade Federal da 

Paraíba vêm através dessa Rede Internacional manifestar repúdio e indignação, 

tornar pública esta situação e conclamar para a apuração dos fatos e 

responsabilidades e para a garantia da proteção dos adolescentes. 

 João Pessoa, 13 de julho de 2017. 


