
 

 
 

 
 

 

RESPONSABILIDADE DO INFRATOR EM SEDE DE REMISSÃO MINISTERIAL 

E TRANSAÇÃO PENAL: ANALISE COMPARATIVA NAS INFRAÇÕES DE 

MENOR POTENCIAL OFENSIVO NA COMARCA DE TOLEDO 

ANTUNES, Aline Bueno1 
DIAS, Rodrigo Rodrigues2 
 a.bueno.a@outlook.com 

 

RESUMO  

Na cidade de Toledo, as sanções sugeridas pelo Ministério Público, no âmbito do 
Juizado Especial Criminal, têm se mostrado mais brandas do que as medidas 
socioeducativas aplicadas aos adolescentes no âmbito da Vara da Infância e 
Juventude, justamente considerando que na citada cidade, no período eleito para a 
pesquisa, o representante do Ministério Público era o mesmo em ambos os Juízos. 
Essa disparidade, na qual adolescentes são, na prática, punidos mais severamente 
que adultos, contraria a Doutrina da Proteção Integral, (Art. 227 da CF/88) bem 
como o art. 35, I da Lei nº 12.594/12 (SINASE) e o art. 54 das Diretrizes de Riad, 
que internalizou que, pelo princípio da legalidade, um adolescente não pode receber 
tratamento mais gravoso do que o adulto. Assim, considerando todas as convenções 
assinadas pelo Brasil, bem como a internalização da doutrina da proteção integral 
em dispositivos constitucionais e legais, as medidas socioeducativas aplicadas aos 
adolescentes que cometem atos infracionais análogos aos crimes de menor 
potencial ofensivo não podem ser mais severas do que as penas aplicadas no 
Juizado Especial Criminal.   
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INTRODUÇÃO  

Quando um adolescente comete um ato infracional, independentemente 

de qual seja, é levado à delegacia para confecção do Boletim de Ocorrência 

Circunstanciado e posteriormente é ouvido no Ministério Público, em Oitiva Informal, 

ocasião em que o promotor de justiça tem a possibilidade de lhe oferecer uma 

remissão cumulada ou não com medidas socioeducativas, na forma do art. 112 do 

ECA. Se aceita, essa remissão pode ser homologada pelo Juiz de Direito e a medida 

é aplicada ao adolescente e, uma vez cumprida, o procedimento é arquivado. 

De forma análoga, quando um adulto comete um crime de menor potencial 

ofensivo , o Boletim de Ocorrência é encaminhado ao Juizado Especial Criminal, 

onde o Ministério Público pode oferecer ao noticiado, em audiência preliminar, a 

composição dos danos civis ou ainda uma transação penal, que, uma vez aceita e 

homologada pelo juiz, ensejará o arquivamento do processo. 

 Analisando esses dois procedimentos, ora os processos da Vara da 

Infância, ora os do Juizado Especial Criminal, percebe-se que, essa composição civil 

no JECRIM tem sido um pedido de desculpas por parte do agressor, quando crime 

de lesão corporal, dano ou ameaça, uma advertência e uma orientação, quando o 

crime de posse de drogas para consumo pessoal ou uma prestação pecuniária, que 

pode ser parcelada, quando o crime cometido foi o de desacato. Chama atenção 

que, quando o noticiado se retrata de sua ação, a vítima renuncia seu direito de 

representação, por tratar-se de crimes cuja ação penal é condicionada a 

representação, e tudo acaba ali mesmo. Em contrapartida, na Vara da Infância e 

Juventude, quando o adolescente comete um ato infracional análogo aos crimes 

citados, é-lhe oferecida a medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 

Comunidade, variando de 01 a 04 meses, normalmente com jornada semanal de 04 

horas. Não há possibilidade de um pedido de desculpas a vítima, nem dessa 

renunciar sua direito, vez que no direito da Infância e Juventude a ação 

socioeducativa é sempre, pública incondicionada a representação. Portanto, é logo 

aplicada a medida socioeducativa. 

Assim, é possível perceber a aplicação de medidas socioeducativas 

severas oferecidas aos adolescentes pelo Representante do Ministério Público, 



 

 
 

 
 

quando cometem atos infracionais análogos aos crimes de menor potencial ofensivo, 

por atos que, se cometidos por adultos, a pena aplicada é menos gravosa. Essa 

constatação viola nosso ordenamento, que se funda na Doutrina da Proteção 

Integral, pela qual o adolescente é um sujeito de direito, numa fase peculiar de 

desenvolvimento, devendo sua situação ser analisada como tal e nunca devendo ser 

tratado de forma mais severa do que o adulto. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo o artigo 2º da Lei 8.069/1990, considera-se criança a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 

de idade. Importante frisar, já de início, que a criança e o adolescente, sujeitos 

direitos, gozam de todos os direitos e garantias de que se valem os adultos e que 

o Estatuto da Criança e do Adolescente abrange todos aqueles menores de 18 

anos, independentemente de sua situação de vida, aspecto importante do 

chamado Princípio da Proteção Integral. 

 

Diferentemente do Código de Menores que se destinava ao 

menor abandonado ou em situação irregular, o Estatuto se 

aplica a toda e qualquer criança ou adolescente [...]. Um dos 

princípios exclusivos do âmbito da tutela jurídica da criança e 

do adolescente é o da proteção integral [...] além de todos os 

direitos assegurados aos adultos, afora as garantias 

colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e 

os adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela 

completa e indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida 

digna e próspera, ao menos durante a fase de seu 

amadurecimento. [...] A proteção integral é o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) levado ao 

extremo quando confrontado com idêntico cenário em relação 

aos adultos (NUCCI, 2014, p. 6) 

 



 

 
 

 
 

 No nosso ordenamento, para fins penais, são considerados inimputáveis3 os 

menores de 18 anos4, não sendo penalizados e julgados pela norma penal. 

Contudo, o adolescente que comete ato infracional, está sujeito à 

responsabilização de seus atos, através dos mecanismos presentes no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

2.1 – Procedimentos adotados quando do cometimento de crimes de menor 

potencial ofensivo ou atos infracionais análogos, no Juizado Especial 

Criminal e na Vara da Infância e Juventude 

 As contravenções penais, quando praticadas por adultos, são levadas ao 

Juizado Especial Criminal, onde são processadas pelo rito sumariíssimo e em sua 

grande maioria, trata-se de ações penais privadas ou sujeitas à representação da 

vítima. O primeiro ato do procedimento é uma audiência preliminar na presença do 

Representante do Ministério Público e do Magistrado, onde o primeiro pode 

oferecer ao ofensor uma transação penal, que quando aceita e homologada pelo 

juiz, leva ao arquivamento do procedimento. A audiência Preliminar é feita na sala 

de audiências do Juizado Especial Criminal e o noticiado deve estar acompanhado 

por um defensor, seja constituído ou dativo. Sem a presença do advogado, a 

transação penal não pode ser homologada, por ofensa ao princípio da ampla 

defesa e do contraditório (Art. 5, inciso LV da CF/88). Essa transação penal 

consiste, muitas vezes, em um pedido de desculpa à vítima (quando o crime de 

Lesão Corporal Leve ou ameaça – Artigos 129 e 147 do Código Penal), em 

reparação do dano causado (Crime de dano – artigo 163 do Código Penal) ou 

apenas em uma advertência (Posse de Drogas para Consumo Pessoal – Artigo 28 

da Lei 11.343/2006).  

No âmbito da Vara da Infância e Juventude, quando o adolescente comete o 

ato infracional análogo ao crime de menor potencial ofensivo, pode o Ministério 

Público, em sede de Oitiva Informal (Art. 179 do ECA), aplicar ao adolescente, 

uma das medidas previstas nos incisos I a IV do artigo 112 do ECA, dependendo 

                                                 
3
  “Para efeitos penais, imputável é a pessoa que tem condições de entender o caráter ilícito do fato e comportar-

se de acordo com esse entendimento [...] Portanto, afastam-se do Direito Penal os menores de 18 anos pela 

presunção absoluta de imaturidade e falta de compreensão integral do ilícito (NUCCI, 2014, p. 361 e 362); 
4
 Art. 27 do Código Penal Brasileiro - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial; Art. 228. Constituição Federal - São penalmente 

inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. 



 

 
 

 
 

de qual foi o ato praticado. As medidas que podem ser aplicadas aos adolescentes 

em conflito com a lei5, podem ser de caráter socioeducativo ou protetivo, estas 

últimas não tendo caráter punitivo, podendo ser aplicadas cumulativamente às 

medidas socioeducativas. A Oitiva Informal é feita no Ministério Público, sem a 

presença do Juiz e muito menos de um Advogado. Ainda que aos adolescentes 

sejam dadas as mesmas garantias do que aos adultos, o princípio constitucional 

da ampla defesa não está presente em sede de remissão ministerial, vez que o 

adolescente vai acompanhado apenas por seu(s) responsável(s) e é levado a 

aceitar a remissão ministerial como sendo um benefício, sem a chance da 

presença de um advogado para lhe dar a certeza de que nenhum de seus direitos 

está sendo violado. 

João Batista Costa Saraiva, ao tratar o tema “Remissão”, afirma que, se for 

proposta uma medida socioeducativa pelo promotor de justiça, ao conceder a 

remissão ministerial, far-se-á imprescindível a presença de um advogado para o 

adolescente, em nome do contraditório, ainda que tal exigência não esteja prevista 

em lei, mas decorra dos princípios e garantias constitucionais que são 

assegurados a todos. 

“Se nesse concerto for proposta a aplicação de alguma medida 
socioeducativa, faz-se imprescindível que esteja o adolescente 
acompanhado de advogado, para assisti-lo, como forma de 
assegurar o equilíbrio da relação, sob pena de reeditarem-se 
nessa etapa pré-processual práticas nefastas de inquisitivo, do 
tempo do Código de Menores. Não mais como o Juiz de 
Menores, mas agora com o Promotor”. (COSTA SARAIVA p. 
138) 

 

 Depois de oferecida a remissão ao adolescente, cumulada ou não com a 

medida socioeducativa, e aceita, é lavrado um termo, que é assinado pelo 

adolescente e seus responsáveis e encaminhado ao juiz da Vara da Infância e 

Juventude, para homologação da remissão. Se esta for cumulada com medidas 

socioeducativas, o adolescente é encaminhado para cumpri-las junto ao órgão 

responsável, que deverá informar ao Juízo quando do término do cumprimento das 

medidas. 

                                                 
5
 “[...] Ato Infracional, no cenário do Direito da Infância e Juventude, é a conduta humana violadora da norma. 

Por isso, em alguns textos atuais de lei, tem-se referido ao adolescente em conflito com a lei, em lugar de jovem 

infrator [...]” (NUCCI, 2014, p. 352) 



 

 
 

 
 

   

2.2 – Da Doutrina da Situação Irregular e Doutrina da Proteção Integral 

 Sabe-se que as crianças e adolescentes passaram a ser considerados 

sujeitos de direitos a partir da incorporação da Doutrina da Proteção Integral na 

legislação brasileira, na Constituição Federal de 1988 e com a edição do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

 Contudo, antes de tornarem-se sujeitos de direitos, crianças e adolescentes 

já eram, de certa forma, preocupação do Estado. Estabelecia-se no Brasil, a 

Doutrina da Situação Irregular, através do Código de Menores de Mello Mattos. 

 A Doutrina da Situação Irregular, resumia-se em cuidar de crianças e 

adolescentes que estivessem em situações irregulares de forma geral, sendo 

vítimas ou fazendo vítimas, não diferenciando aqueles que eram, por exemplo, 

abandonados pela família ou perdiam os pais muito cedo, daqueles que 

praticavam atos infracionais. Eram todos “menores”. Assim, enquanto a família 

existia para cuidar e dar suporte, eram crianças e adolescentes, cujos problemas 

não eram obrigação do Estado. Quando eram abandonados, perdiam a família ou 

cometiam atos infracionais, já não eram mais adolescentes e sim, “os menores”. 

Pelo Código de Menores, a declaração da situação irregular 

tanto poderia derivar de sua conduta pessoal (caso de 

infrações por ele praticadas ou de “desvio de conduta”), como 

da família (maus-tratos) ou da própria sociedade (abandono). 

Haveria uma situação irregular, uma “moléstia social”, sem 

distinguir, com clareza, situações decorrentes da conduta do 

jovem ou daqueles que o cercam (COSTA SARAIVA, P. 24) 

 

 O professor João Batista Costa Saraiva, utilizando-se das palavras da 

professora Mary Beloff, traz as principais características da chamada Doutrina da 

Situação Irregular em seu livro “Compêndio de Direito Penal Juvenil – Adolescente 

e Ato Infracional”. Os adolescentes eram tratados como objetos de proteção, 

incapazes e nessa fase, a lei não era para todas as crianças e adolescentes, mas 

sim para os “menores”, ou seja, aqueles em situação irregular. Além disso, o 

problema, a “situação irregular” não estava no estado, na família ou na sociedade, 



 

 
 

 
 

estava no próprio adolescente ou na própria criança. Essa “proteção” dada aos 

“objetos de proteção”, como eram considerados, viola ou restringe direitos e por 

fim, o “Juiz de Menores” deveria preocupar-se, não só com as questões judiciais, 

mas também “suprir a falta de políticas públicas [...]”. 

 Ressalta-se que, na Doutrina da Situação Irregular, adolescentes eram 

constantemente privados de sua liberdade sob a ótica da proteção, “prender para 

proteger”. 

 Com o advento das Leis Internacionais incorporadas no Direito Brasileiro e 

da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil passou a adotar a 

Doutrina da Proteção Integral.  

 Entre as características citadas pelos doutrinadores da Doutrina da Proteção 

Integral, está que não existe mais a figura dos “menores”. A lei agora se aplica a 

todas as crianças e adolescentes, estando elas privadas de seus direitos ou não. 

Pela Doutrina da Proteção Integral, se há um problema, ele decorre da ação ou 

omissão do Estado, da família ou da sociedade e não mais do adolescente, por 

exemplo. Eles passam a ser tratados como sujeitos de direitos e não mais objetos 

de proteção. Os juízes de direito detêm-se na sua função jurisdicional, 

preocupando-se apenas com essas questões, seja no âmbito infracional ou civil e 

não necessitando mais suprir a falta das políticas públicas. 

 Por fim, destaca-se uma das características da Doutrina da Proteção 

Integral, segundo o professor Costa Saraiva 

Na questão do adolescente em conflito com a lei, enquanto 

autor de uma conduta tipificada como crime ou contravenção, 

reconhecem-se todas as garantias que correspondem aos 

adultos nos juízos criminais, segundo as constituições e os 

instrumentos internacionais pertinentes, mais garantias 

especificas. Desta, a principal é que os adolescentes devem 

ser julgados por tribunais específicos, com procedimentos 

próprios, e que a responsabilidade do adolescente pelo ato 

cometido resulte na aplicação de sanções distintas daquelas 

do sistema de adultos, estabelecendo, deste ponto de vista, 

uma responsabilidade penal juvenil, distinta daquela do adulto. 



 

 
 

 
 

(COSTA SARAIVA, p. 27) 

 

2.3- Das medidas socioeducativas 

 No que concerne às tão citadas medidas socioeducativas, são aquelas 

atividades voltadas à reestruturação do adolescente à sociedade, de forma a 

conduzi-lo no seu processo de desenvolvimento e de entendimento do certo e 

errado e adaptação na sociedade em que vive. Nesse sentido,  

 

Os métodos para aplicação das medidas socioeducativas são 

pedagógicos, sociais, psicológicos e psiquiátricos, visando, 

sobretudo, à integração do adolescente em sua própria família 

e na comunidade, incentivando-o a reconstruir os valores 

violados. [...] a proposta apresentada pela Doutrina da 

Proteção Integral é a de que o adolescente receba medidas 

socioeducativas com o fim de interferir no seu processo de 

desenvolvimento, para conduzi-lo a uma melhor compreensão 

da realidade e efetiva integração social (LIBERATI, 2012, p. 

117). 

  

 O tratamento dado às crianças e adolescentes é cercado de princípios 

norteadores, que foram abrangidos pela nossa Constituição Federal e pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, entre eles, o Princípio da Legalidade, 

exposto no artigo 35, inciso I da Lei nº 12.594/12 (SINASE) e art. 54 das Diretrizes 

de Riad. 

“Com o objetivo de impedir que se prossiga a estigmatização, 

à vitimização e à incriminação dos jovens, deverá ser 

promulgada uma legislação pela qual seja garantido que todo 

ato que não seja considerado um delito, nem seja punido 

quando cometido por um adulto, também não deverá ser 

considerado um delito, nem ser objeto de punição quando for 

cometido por um jovem” (Artigo 54 das Diretrizes das Nações 

Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil/Diretrizes 



 

 
 

 
 

de Riad). 

 Então, tendo a nossa legislação abarcado o princípio da legalidade, o 

adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que o concedido ao 

adulto, principalmente por se tratar de “pessoa em situação peculiar de 

desenvolvimento”. Nesse aspecto, portanto, causa estranheza que, no âmbito das 

contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo, o adolescente seja 

responsabilizado com uma medida mais gravosa e severa, do que o adulto que 

cometeu o mesmo ato ou ainda, seja responsabilizado por atos que se cometidos 

por maiores de 18 anos, resultariam em, no máximo, uma advertência, 

evidentemente violando o princípio da legalidade, indo contra à nossa própria lei. 

 

2.4 – Aplicação das medidas socioeducativas e das transações penais 

 Em análise aos processos relativos a Vara da Infância e Juventude e no 

Juizado Especial Criminal e, comparando o aplicado em cada juizado, denota-se 

que em Toledo, as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes no 

período compreendido entre 2012-2014, quando o promotor de justiça era o 

mesmo responsável pelos dois juízos, foram mais gravosas do que aquelas 

aplicadas aos adultos, quando o ato infracional se equivalia aos crimes de menor 

potencial ofensivo, conforme quadro comparativo do item 2.5. 

 É possível perceber que grande parte das infrações de menor potencial 

ofensivo pesquisadas são de ação penal pública condicionada a representação ou 

privadas e que, portanto, estão sujeitas ao perdão do ofendido e a renúncia ao 

direito de representação, excluindo-se a punibilidade do agente (artigo 107, inciso 

V, do Código Penal Brasileiro)6. Tais institutos não estão previstos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de forma que muitos negam a aplicabilidade da lei 

9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais) aos processos da Infância e Juventude, o 

que torna mais rigoroso o tratamento dispensado aos adolescentes nos casos de 

atos infracionais análogos aos crimes de menor potencial ofensivo, violando o 

artigo 54 das Diretrizes de Riad. 

 Essa aplicação mais gravosa dos institutos penais aos adolescentes, 

                                                 
6
  Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes 

de ação privada; 



 

 
 

 
 

remonta a Doutrina da Situação Irregular, quando os direitos dos adolescentes 

praticamente não existiam, quando não se observava nenhuma regra nesse 

sentido, é um retrocesso na matéria de Infância e Juventude, onde temos 

novamente a ideia de medidas mais graves sob a ótica da proteção. 

  

2.5 – Quadro comparativo entre processos do Juizado Especial Criminal e 

Vara da Infância 

 A pesquisa foi realizada com os processos distribuídos na Vara da Infância e 

Juventude e no Juizado Especial Criminal, no período de 01/01/2012 à 

31/12/2014. 

Os crimes/atos infracionais selecionados, quais sejam, Lesão Corporal Leve 

(artigo 129 do Código Penal), Dano (artigo 163 do Código Penal), Ameaça (artigo 

147 do Código Penal), Desacato (artigo 331 do Código Penal) e Posse de Drogas 

para Consumo Pessoal (artigo 28 da lei 11.343/2006), foram escolhidos por serem 

de crimes/atos infracionais de menor potencial ofensivo e por sua grande 

ocorrência, principalmente no âmbito do Juizado Especial. 

Foram localizados na Vara da Infância e Juventude: 37 processos de lesões 

corporais, 42 processos de dano, 114 processos de ameaça, 110 processos de 

desacato, e 199 processos de posse de drogas para consumo pessoal. 

No Juizado Especial Criminal: 230 processos de lesões corporais, 63 processos de 

dano, 394 processos de ameaça, 164 processos de desacato e 249 processos de 

posse de drogas para consumo pessoal.  

 A pesquisa foi realizada com processos arquivados, excluindo-se aqueles 

extintos pela prescrição da ação, incompetência do juízo, conexão de crimes ou 

ainda pelo noticiado ou infrator estar em local incerto e não sabido. Foram 

excluídos, também, os processos em que houve denúncia no Juizado Especial 

Criminal ou representação da Vara da Infância e Juventude. 

Da análise dos processos selecionados, constatou-se que, regra geral, a 

medida aplicada na Vara da Infância, em sede de remissão ministerial, foi a de 

Prestação de Serviços à Comunidade, com prazos variando de 01 (um) mês à 06 

(seis) meses, enquanto no Juizado Especial, quando não houve o perdão do 

ofendido, foi oferecida a transação penal, na forma de prestação pecuniária.  



 

 
 

 
 

Ainda, as variantes utilizadas pelo Ministério Público, foram o tipo penal e se o 

noticiado ou o adolescente tinham ou não antecedentes criminais ou infracionais. 

Para fins exemplificativos, foram selecionados 10 processos, dentro de todos 

os analisados, especificadamente 2 de cada tipo penal, um onde o noticiado ou 

adolescente era primário e outro onde o noticiado ou adolescente possuía 

antecedentes criminais ou infracionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Comparação das medidas socioeducativas aplicadas em sede de remissão ministerial na Vara da 

Infância e Juventude e das transações penais aplicadas no Juizado Especial Criminal, ambos da 

cidade de Toledo/PR, nos anos de 2012-2014, quando o promotor de justiça responsável era o 

mesmo pelos dois juízos. 

Vara da Infância e Juventude Juizado Especial Criminal 

Autos: ***0-30.2013 

Ato Infracional: Lesões Corporais 

Antecedentes: Não 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 02 (dois meses) e jornada 

semanal de 04 (quatro) horas. 

Advogado: Não 

Autos: 000*-8*.2014 

Crime: Vias de Fato/Lesões corporais 

Antecedentes: Não 

Transação penal: Não foi oferecida 

nenhuma transação penal a parte, em 

vista do perdão da vítima, ou seja, 

renuncia ao direito de representação, com 

consequente extinção da punibilidade do 

infrator e do processo. 

Advogado: Sim 

Autos: **20-*9.2014 

Ato Infracional: Lesões Corporais 

Antecedentes Infracionais: Sim 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 04 (quatro meses) e 

jornada semanal de 04 (quatro) horas.  

Advogado: Não 

Autos: *09-*6.2012 

Crime: Lesões Corporais 

Antecedentes: Sim 

Transação penal: Foi oferecida a 

transação penal consistente em 

prestação pecuniária do valor de 

R$800,00 (oitocentos reais), parcelado 

em 10 vezes de R$80,00 (oitenta reais). 

Não houve denuncia, a transação foi 

ofertada em sede de audiência preliminar. 

Com o pagamento das parcelas, o 

processo foi arquivado. 

Advogado:  Sim 

Autos: *46-7*.2014 

Ato Infracional: Posse de Drogas para 

Autos: 000*4-8*.2013 

Crime: Posse de Drogas para Consumo 



 

 
 

 
 

Consumo Pessoal 

Antecedentes: Não 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 02 (dois meses) e jornada 

semanal de 04 (quatro) horas 

Advogado: Não 

Pessoal 

Antecedentes: Não 

Transação penal: Não houve. O 

noticiante foi advertido acerca dos 

malefícios do uso de entorpecentes e 

orientado a procurar ajuda junto de seus 

familiares. Extinto o processo. 

Advogado: Sim 

Autos: 1*5*-8*.2013 

Ato Infracional: Posse de Drogas para 

Consumo Pessoal 

Antecedentes: Sim 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 02 (dois meses) e jornada 

semanal de 04 (quatro) horas 

Advogado: Não 

Autos: 393-**.2014 

Crime: Posse de Drogas para Consumo 

Pessoal 

Antecedentes: Sim 

Transação penal: Não houve. O 

noticiante foi advertido acerca dos 

malefícios do uso de entorpecentes e 

orientado a procurar ajuda junto de seus 

familiares. Extinto o processo. 

Advogado: Sim 

Autos: *4*4-*6.2013 

Ato Infracional: Ameaça 

Antecedentes: Não 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Advertência.  

Advogado: Não 

Autos: 01*4-2*.2013 

Crime: Ameaça 

Antecedentes: Não 

Transação penal: Não foi oferecida 

nenhuma transação penal a parte, em 

vista do perdão da vítima, ou seja, 

renuncia ao direito de representação, com 

consequente extinção da punibilidade do 

infrator e do processo. 

Advogado: Sim 



 

 
 

 
 

Autos: *19-*9.2013 

Ato Infracional: Ameaça 

Antecedentes: Sim 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 04 (quatro meses) e 

jornada semanal de 04 (quatro) horas. 

Advogado: Não 

Autos: 2**-65.2014 

Crime: Ameaça 

Antecedentes: Sim 

Transação penal: Não houve. O 

noticiado possuía antecedentes criminais, 

mas, diante do perdão da vítima e 

renuncia ao direito de representação, os 

autos foram arquivados e foi extinta a 

punibilidade do infrator. 

Advogado: Sim 

Autos: 10**-*5.2013 

Ato Infracional: Desacato 

Antecedentes: Não 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 02 (dois) meses e jornada 

semanal de 04 (quatro) horas, bem como 

as medidas protetivas de Matricula e 

Frequência Escolar Obrigatórias e 

Orientação, Apoio e Acompanhamento. 

Advogado: Não 

Autos: **3-72.2014 

Crime: Desacato 

Antecedentes: Não 

Transação penal: Foi oferecida a 

transação penal consistente em 

prestação pecuniária do valor de 

R$800,00 (oitocentos reais), parcelado 

em 16 vezes de R$50,00 (cinquenta 

reais). Não houve denuncia, a transação 

foi ofertada em sede de audiência 

preliminar. Com o pagamento das 

parcelas, o processo foi arquivado. 

Advogado: Sim 

Autos: **2-89.2012 

Ato Infracional: Desacato 

Antecedentes: Sim 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 04 (quatro meses) e 

Autos: 10**-64.2013 

Crime: Desacato 

Antecedentes: Sim 

Transação penal: Foi oferecida a 

transação penal consistente em 

prestação pecuniária do valor de 

R$800,00 (oitocentos reais), parcelado 

em 10 vezes de R$80,00 (oitenta reais). 



 

 
 

 
 

jornada semanal de 04 (quatro) horas. 

Advogado: Não 

Não houve denuncia, a transação foi 

ofertada em sede de audiência preliminar. 

Com o pagamento das parcelas, o 

processo foi arquivado. 

Advogado: Sim 

Autos: 6**-8*.2013 

1º Adolescente 

Ato Infracional: Dano 

Antecedentes: Sim 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 04 (quatro meses) e 

jornada semanal de 04 (quatro) horas.  

Advogado: Não 

2º Adolescente 

Antecedentes: Não 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 02 (dois meses) e jornada 

semanal de 04 (quatro) horas. 

Advogado: Não. 

Autos: ***-49.2014 

Crime: Dano 

Antecedentes: Sim 

Transação penal: Não houve. O 

noticiado possuía antecedentes criminais, 

mas, diante do perdão da vítima e 

renuncia ao direito de representação, os 

autos foram arquivados e foi extinta a 

punibilidade do infrator. 

Advogado: Sim 

Autos: **4-*7.2013 

Ato Infracional: Dano 

Antecedentes: Não 

Medida Socioeducativa: Foi oferecida 

remissão ao (a) adolescente, cumulada 

com a medida socioeducativa de 

Autos:  *32*-11.2013 

Crime: Dano 

Antecedentes: Não 

Transação penal: O noticiado 

comprometeu-se a pagar o concerto do 

dano causado ao patrimônio do 



 

 
 

 
 

Prestação de Serviços à Comunidade 

pelo prazo de 04 (quatro meses) e 

jornada semanal de 04 (quatro) horas.  

Advogado: Não 

noticiante, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ocasionando a homologação do acordo e 

a extinção da punibilidade do infrator. O 

processo foi arquivado. 

Advogado: Sim 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as medidas socioeducativas, em sede de remissão ministerial 

aplicadas na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Toledo, para os atos 

infracionais análogos aos crimes de menor potencial ofensivo, nos anos de 2012-

2014, foram mais graves do que as transações penais aplicadas no Juizado 

Especial Criminal, conforme demonstra a pesquisa, especialmente nos crimes de 

ação penal condicionada a representação, onde o perdão da vítima acarretou na 

renuncia ao direito de representação e por consequência, ao arquivamento dos 

autos e extinção da punibilidade do agente, remontando aos tempos da Doutrina da 

Situação Irregular. 

O artigo 35 do SINASE, nos incisos II e III, rege a excepcionalidade da 

intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se os meios de 

autocomposição de conflitos, além de prioridades a praticas ou medidas 

restaurativas e que, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas, 

de forma que seria possível nos processos de atos infracionais, que a vítima 

perdoasse o adolescente, antes da concessão da remissão e aplicação das 

medidas socioeducativas. A lei do SINASE, entrou em vigor em abril de 2012, 

sendo plenamente aplicável, portanto, nos processos pesquisados neste artigo. 

São notáveis as mudanças que ocorreram dentro do Direito da Infância e 

Juventude no Brasil, contudo, muito se tem a evoluir, principalmente na 

aplicabilidade da Doutrina da Proteção Integral. É preciso deixar de lado a ótica de 

que se a medida imposta for grave, o adolescente não retornará a praticar o ato 

infracional, ou seja, que a medida vai educa-lo e que, portanto, muito mais do que 

de responsabilização, ela seria também de proteção. Muitos profissionais que 

trabalham com a Infância e Juventude ainda carecem de entender essa nova 

realidade. É preciso incorporar os direitos e garantias fundamentais do ser humano, 



 

 
 

 
 

dentro do Direito da Criança e do Adolescente, independentemente de estarem 

previstos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas porque estão previstos na 

Constituição Federal, como sendo de todos.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8.069/1990. 

 

BRASIL. SINASE- Sistema Nacional Socioeducativo. Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília, 2006. 

 

BRASIL. Juizados Especiais. Lei Federal nº 9.099/1995. 

 

BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - 1988. 

 

COSTA SARAIVA, João Batista. Compêndio de Direito Penal Juvenil – Adolescente e 

Ato Infracional. 3ª edição. Porto Alegre, 2006. Editora Livraria do Advogado. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª Edição. São Paulo, 2012. 

Editora Atlas. 

 

LIBERATI, Wilson Donizeti. Adolescente e Ato Infracional – Medida socioeducativa é 

pena? 2ª edição. São Paulo, 2012. Editora Malheiros Editores. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 1ª 

Edição. 2014. Editora Forense. 

 

ROESLER, Marli Renate von Borstel. BIDARRA, Zelimar Soares. SOCIOEDUCAÇÃO – 

Reflexões para a construção de um projeto coletivo de formação cidadã. 1ª edição. 

Cascavel, 2011. Editora Edunioeste. 

 

 

 

 

 

 


