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RESUMO 

 

O presente estudo analisa os desafios e as possibilidades da efetivação do direito à educação aos 

adolescentes e aos jovens internos no sistema socioeducativo do estado do Ceará e em 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação ou de semiliberdade, especialmente. Tal 

estudo se delimita no período compreendido entre a crise enfrentada pelo referido Sistema 

Estadual, sobretudo nos anos de 2014 e de 2015; perpassando pela criação, por ato do Poder 

Executivo Estadual, da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo 

(Seas) em meados de 2016, e dos primeiros semestres de atuação desta e o presente momento, o 

início do ano de 2018. O período de análise escolhido ilustra certas mudanças ocorridas no 

tratamento aos adolescentes e aos jovens em conflito com a lei quanto à efetivação do direito à 

educação destes. Busca, pois, demonstrar a evolução da execução das políticas públicas 

relacionadas à efetivação do direito à educação na forma em que ocorria anteriormente, bem como 

na forma concretizada por esta superintendência, a quem atualmente compete a gestão dos Centros 

Socioeducativos do Ceará. Além disso, busca compreender como estas políticas públicas 

propiciariam, de fato, a tais adolescentes e jovens uma ambiência para que estes sejam titulares de 

uma cidadania fortalecida, a partir de um processo de ressocialização pedagógico no cumprimento 

das medidas socioeducativas, conforme a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo preceituam. Para tanto, a 

metodologia abordada na pesquisa é de natureza qualitativa, bibliográfica e normativa, com a utilização 

e a disposição crítica de doutrina e de diplomas normativos paradigmáticos sobre o assunto; de 

quantitativos acerca da oferta de educação formal e de atividades externas, como a 

profissionalização, nos Centros Socioeducativos cearenses, por exemplo; de publicações e de 

notícias veiculadas em sites, proporcionando elementos para proposições à problemática 

apresentada, a exemplo do fortalecimento de uma rede socioeducativa interinstitucional, do 

fortalecimento de outras medidas socioeducativas que não sejam a medida de internação, bem 

como a inserção de práticas da justiça restaurativa neste sistema socioeducativo cearense. 

Palavras-chave: Direito à educação. Adolescentes e jovens em conflito com a lei. Sistema 

socioeducativo. Estado do Ceará. Cidadania fortalecida. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study analyzes the challenges and possibilities of carrying out the right to 

education to the adolescents and to the young people in detention under the socio-educational 

system of the state of Ceará and in compliance with socio-educational measures of detention 

and semi-liberty detention, especially. This study encompasses the period between the crisis 

faced by the State System, particularly in the years 2014 and 2015; including the creation of 

the State Executive Branch, the Superintendency of the State System of Socio-Educational 

Assistance (Seas) in mid-2016, and the first semesters of its activity and the present time, the 

beginning of 2018. The chosen period of this analysis illustrates particular changes that have 

occurred in the treatment of adolescents and of young people in conflict with the law 

regarding the effectiveness of their right to education. It aims, thus, to demonstrate the 

evolution of the execution of the public policies related to the realization of the right to 

education in the form that it occurred previously, as well as in the form concretized by this 

superintendency, which currently is under the management of the Socio-Educational Centers 

of Ceará. In addition, it is an attempt to understand how these public policies would be 

effective, in fact, to provide such adolescents and young people with an ambience so that they 

become holders of a strengthened citizenship, starting from a process of pedagogical 

resocialization in the fulfillment of socio-educational measures, according to the Federal 

Constitution of 1988, the Statute of the Child and Adolescent and the National System of 

Socio-Educational Assistance prescription. To do so, the methodology addressed in the 

research is qualitative, bibliographic and normative, with the use and the critical disposition of 

doctrine and normative diploma on the subject; of quantitative information about the offer of 

formal education and external activities, such as professionalization, in the Socio-educational 

Centers of Ceará, for instance; of publications and news published on websites, providing 

elements for propositions to the problem presented, such as the strengthening of an 

interinstitutional socio-educational network, the strengthening of other socio-educational 

measures other than the detention, as well as the insertion of restorative justice practices in 

this socio-educational system in Ceará. 

Key-words: Right to education. Adolescents and young people in conflict with law. Socio-

educational system. State of Ceará. Strengthened citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crise do sistema socioeducativo do estado do Ceará, cujo ápice ocorreu em 2014 e 

em 2015, evidenciou um cenário bastante problemático a esta realidade regional, especialmente 

marcado pela violação sistemática a diversos direitos dos adolescentes e dos jovens em conflito 

com a lei internos aos centros socioeducativos cearenses,1 entre os quais o direito à educação.2 A 

análise sobre os desafios e as possibilidades à efetivação deste direito, neste contexto, é o objeto 

deste trabalho. 

Em resposta à referida crise do sistema socioeducativo cearense, o Poder Executivo 

do Ceará criou, em meados de 2016, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo (Seas),3 através da Lei Estadual nº 16.040, de 28 de junho de 2016.4 Esta 

Superintendência é, até a atualidade, responsável pela gestão dos centros socioeducativos do 

estado em substituição à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do estado (STDS), a 

qual anteriormente competia tais atribuições. 

Desta forma, este trabalho se justifica por discutir a realização do direito à educação 

a um grupo socialmente vulnerável, quais sejam, os adolescentes e os jovens autores de atos 

infracionais. A efetivação deste direito, pois, deverá ser discutida, dimensionando-se quais são as 

políticas atualmente adotadas, quais são os desafios à efetivação e à implantação destas e quais 

são as possibilidades futuras neste campo. 

Assim, analisa a realidade do sistema estadual de atendimento socioeducativo do 

Ceará quanto ao direito à educação dos adolescentes e dos jovens internos nas unidades de 

internação e de semiliberdade gestadas hodiernamente pela Seas; concentra-se no período 

compreendido entre o biênio de 2014 e 2015 e os primeiros meses de 2018; sem, contudo, limitar 

                                                      
1 COMITÊ de Combate à Tortura denuncia violações graves em centros educacionais. Grupo de Pesquisa 

sobre Tráfico de Pessoas, Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescentes - VIOLES. 
Brasília, DF, fev. 2015. Disponível em: <http://grupovioles.blogspot.com.br/2015/02/comite-de-combate-
tortura-denuncia.html>. Acesso em: 17 jan. 2017. 

2 FÓRUM DCA. Relatório de Inspeções. Unidades de internação do sistema socioeducativo do Ceará. 
Fortaleza: Fórum DCA, 2016. Disponível em: <http://www.cedecaceara.org.br/wp-
content/uploads/2016/02/Relatorio_Inspecoes_2016-V3.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2017. 

3 CEARÁ ganha Superintendência do Sistema Socioeducativo. Governo do Estado do Ceará. Fortaleza, 28 
jun. 2016. Disponível em: <http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/17096-ceara-ganha-
superintendencia-do-sistema-socioeducativo>. Acesso em: 10 jan. 2017.  

4 CEARÁ. Lei nº 16.040, de 28 de junho de 2016: Cria a Superintendência do Sistema Estadual de 
Atendimento Socioeducativo, os cargos de Superintendente e Superintendente Adjunto, o Conselho Gestor 
da Superintendência, cargos efetivos, a comissão para a elaboração do plano estadual decenal de 
atendimento socioeducativo, institui e autoriza a concessão de gratificações. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20160630/do20160630p01.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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a evolução do direito à educação aos adolescentes e aos jovens em conflito com a lei a este 

período, que é breve dentro de todo o processo que fundamenta a relevância deste direito. 

O recorte temporal indicado se justifica, sobretudo, por ilustrar de melhor forma 

certas mudanças perceptíveis na forma em que a política pública na seara da educação para os 

adolescentes e para os jovens autores de atos infracionais é pensada, executada, analisada e 

direcionada. Também serve à percepção sobre a forma em que estes sujeitos de direito em 

desenvolvimento e em situação de vulnerabilidade são tratados quando desta prestação de direito 

à educação.  

Além disso, o período em que se concentra a pesquisa facilita a compreensão sobre 

como as políticas públicas aplicadas aos adolescentes e aos jovens autores de atos infracionais 

estão propiciando, ou poderiam propiciar, um cenário que torne os adolescentes e os jovens 

titulares de uma cidadania fortalecida. Esta cidadania, oportunizada pelo acesso à educação, 

deverá vir em observância ao prelecionado pelo ordenamento jurídico brasileiro a este respeito e 

em consonância com os fins pedagógicos idealizados quando da execução das medidas 

socioeducativas. 

O presente estudo objetiva, assim, de forma geral, compreender se o sistema de 

atendimento socioeducativo do estado do Ceará, através das políticas públicas hoje 

desenvolvidas e executadas pelo Poder Executivo estadual e pelo Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente (SGD), proporciona eficaz e eficientemente o direito à 

educação e, consequentemente, o fortalecimento e a restauração da cidadania dos 

adolescentes e dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas no estado, em lapso 

temporal que se focará nos primeiros meses de funcionamento da superintendência, criada 

em resposta à crise do sistema socioeducativo no biênio de 2014-2015, entre 2017 e 2018.  

A realização deste objetivo geral dependerá da consecução de alguns objetivos 

específicos, delineados nos eixos nos quais se fundamenta este trabalho. O direito à educação 

a tais adolescentes e jovens estará, pois, fundamentado em três eixos, o eixo institucional, o eixo 

normativo e o eixo de fortalecimento da cidadania do adolescente em conflito com a lei.  

Primeiramente, haverá a abordagem no eixo institucional. Nele, compreender-se-ão 

os impactos e a possível contribuição à realização dos direitos à educação e à cidadania dos 

adolescentes e dos jovens internos nas unidades do sistema de atendimento socioeducativo 

do Ceará das políticas públicas executadas pelo Poder Executivo estadual em contextos 

anterior, durante e posterior à implantação da superintendência. 



15 
 

Busca a identificação dos fatores motivadores da crise do sistema socioeducativo e 

como deve se direcionar o esforço institucional para superar suficiente, eficiente e 

eficazmente tal crise no campo da educação nos centros socioeducativos.  

Isso porque, por mais que se compreenda que a negação do direito à educação 

não foi a única violação detectada durante o ápice da visibilidade da crise do sistema 

socioeducativo do Ceará, elegeu-se o direito à educação por se compreender que este é 

instrumental a diversos outros direitos, entre os quais o direito à cidadania. 

Neste ponto, fica evidenciado que o direito à educação está concebido no âmbito das 

discussões, das audiências, dos encontros descentralizados e da adoção de políticas públicas neste 

campo pelo Poder Executivo, contando com a colaboração dos órgãos do Sistema de Justiça e 

com todo o SGD. 

Ainda quanto à abordagem no eixo institucional, o direito à educação aos 

adolescentes e aos jovens autores de atos infracionais e a falta de efetivação a este são 

utilizados como embasamento à resposta institucional ao contexto de crise do sistema 

socioeducativo do Ceará no biênio de 2014-2015 dada pelo Governo do Estado com a 

criação de uma superintendência mais diretamente responsável pela gestão dos centros 

socioeducativos em meados do ano de 2016.  

Os problemas do sistema socioeducativo do Ceará, contudo, são bem mais 

amplos e conjunturais que o contexto de criação e de início de atuação da superintendência. 

Apesar de a criação ter sido uma resposta necessária e válida, localiza-se como mais um dos 

momentos na trajetória complexa que envolve a crise e a negação a direitos de 

socioeducandos no sistema socioeducativo cearense. 

Tal órgão de estado executa políticas públicas relacionadas à garantia deste 

direito diante das atribuições que a legislação estadual indica e que será apontada; a 

discussão neste trabalho perpassará pelo período anterior, durante e posterior à implantação 

desta superintendência.  

Questiona-se se, com sua estrutura, suas competências e sua atuação, já 

consegue promover, após os primeiros meses de seu funcionamento, mudanças perceptíveis 

quanto ao atendimento socioeducativo na seara educacional; além de se discutir a 

necessidade, as possibilidades e os desafios para alcançar o ideal de restauração ou de 

construção de um exercício de cidadania para os adolescentes e para os jovens autores de 

atos infracionais em seu processo de ressocialização.  

Também estará tal direito fundamentado no eixo normativo, a partir da construção e 

da evolução do direito à educação aos adolescentes e aos jovens no âmbito do sistema 
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socioeducativo, seja no tratamento internacional, além do previsto em diplomas como a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; a Lei do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), Lei Federal nº 12.594, de 18 de 

janeiro de 2012; além da normativa do estado do Ceará quanto à criação e à regulamentação 

da Seas, a qual será delineada mais adiante; contando, pois, com indicações a todo o 

arcabouço protetivo presente nestas normativas e que embasam o direito à educação aos 

adolescentes e aos jovens em conflito com a lei. 

Conta, desta forma, com a investigação de possíveis discrepâncias entre 

previsões normativas relacionadas ao direito à educação, e, consequentemente, ao direito à 

cidadania inseridos no sistema socioeducativo, e a realização prática destes direitos na 

execução de medidas socioeducativas no Ceará, especialmente de internação e de 

semiliberdade. Visa, assim, identificar violações aos direitos e se as previsões destes 

poderiam se concretizar de melhor forma.  

Com efeito, o direito à educação dos adolescentes e dos jovens está amplamente 

previsto desde as tratativas internacionais, a partir dos regramentos protetivos à infância e à 

adolescência desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) da Organização das Nações Unidas (ONU) na 

Resolução 217 A (III) em 1948.5  

Quanto ao desenvolvimento internacional da Doutrina da Proteção Integral, 

referencial obrigatório ao tratar de direitos da infância e da adolescência, vários documentos 

emitidos pela ONU, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 

1989,6 merecem destaque. 

Em contexto mais continental, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a 

qual produziu o Pacto de San Jose da Costa Rica em 1969,7 ratificado pelo Brasil em 06 de 

novembro de 1992 pelo Decreto nº 678,8 veio a tratar de diversos direitos humanos, focando em 

                                                      
5 UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Representação da UNESCO no Brasil: Brasília, 

DF, 1998. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf >. Acesso em: 
21 fev. 2017. 

6 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança. Brasília: UNICEF, 1989. 
7 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Pacto San José da Costa Rica. San Jose, 

1969. Disponível em: <http://www.6.senado.gov.br/sicon/ExecutaPesquisaLegislacao.action>. Acesso em: 
21 fev. 2017. 

8 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992: Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Brasília, DF, 1992. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 21 fev. 2017. 
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questões como a justiça social e, quanto à proteção ao direito infantojuvenil, os artigos 4º e 19 

trazem previsões mais direcionadas.  

Outros regramentos surgidos ao longo dos anos 1980 e 1990 somaram-se aos 

anteriores e consolidaram a importância da garantia de direitos no campo da infância e da 

juventude, a exemplo das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da 

Infância e da Juventude, também conhecidas como Regras de Beijing, de 1985; além das 

Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, doravante chamadas de 

Diretrizes de Riad, delineadas entre 1988 e 1990.9  

Apesar de suas disposições não possuírem força normativa no Brasil, serviriam de 

base para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, sendo marco importante 

em matérias como os preceitos específicos do ambiente familiar, da educação e dos meios de 

comunicação em relação à infância e à juventude, que influenciam na formação psíquica destes.10 

Além do tratamento internacional, o direito dos adolescentes e dos jovens à educação 

também encontra previsões no ordenamento jurídico brasileiro, a se iniciar pelo regramento 

apresentado na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 

(CF/1988).11  

Também está presente, infraconstitucionalmente, assegurado aos adolescentes em 

geral nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990;12 bem como a adolescentes aos quais se atribui a prática de ato infracional nas 

diversas medidas socioeducativas. Da mesma forma, também está infraconstitucionalmente 

presente em dispositivos da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.13 

Também quanto aos adolescentes e quanto aos jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas, o direito à educação está previsto em diversos artigos da Lei do Sistema 

                                                      
9 FUNDAÇÃO CASA. Medidas socioeducativas em meio aberto. São Paulo: Fundação Casa, 2010, p. 15. 
10 FERRANDIN, Mauro. Ato penal juvenil – aplicabilidade dos princípios e garantias do ato penal. Curitiba: 

Juruá, 2009, p. 32. 
11 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicao.htm>. Acesso em: 14 jan. 
2017. 

12 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

13 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 15 
jan. 2017. 
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Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 

2012.14 

Desdobramento do Sinase, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, a ser 

elaborado e executado a cada década, é igualmente relevante e também indicativo do direito à 

educação a tais adolescentes e jovens, já que é expressão operacional dos marcos legais do 

sistema socioeducativo apresentados anteriormente, contando com matriz de responsabilidades e 

dispondo os eixos de ação orientadores do planejamento, da construção, da execução, do 

monitoramento e da avaliação dos planos decenais do Sinase elaborados por Estados-Membros, 

por Distrito Federal e por Municípios.15 O plano nacional decenal atual compreende a década de 

2013-2022. 

Nesta perspectiva, o plano decenal do Ceará, em consonância ao que estabelecia o 

plano nacional, também disciplinaria sobre a expressão operacional do sistema estadual de 

atendimento socioeducativo, inclusive no tocante ao direito à educação dos adolescentes e dos 

jovens autores de atos infracionais para o mesmo decênio, de 2013-2022.16 

De todo o apresentado pela base institucional e normativa, extrai-se que a uma série 

de atores, como família e Estado, compete conjuntamente o dever de prestar a educação; 

particularmente quanto aos adolescentes e aos jovens em conflito com a lei, caberá a uma rede de 

atores essa prestação, bem como a vários outros atores, integrantes do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente (SGD), a defesa e o fomento a tal direito. 

Assim, não somente ao Poder Público cabe a execução e a promoção de tais ações, 

mas também a outras instituições, aos órgãos integrantes do Sistema de Justiça e aos órgãos 

protetivos dos direitos da criança e dos adolescentes, particularmente, todos estes componentes 

do SGD. 

                                                      
14 BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012: Institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente 
que pratique ato infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de 
novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-
Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Brasília, DF, 2012. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em: 
14 jan. 2017. 

15 PLANO Nacional de Atendimento Socioeducativo: Objetivos, Metas, Períodos e Responsáveis. Ministério 
Público do Paraná: Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente. Curitiba, 
20 nov. 2013. Disponível em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/legis/conanda/plano_nacional 
 _de_atendimento_socioeducativo_nov2013.PDF>. Acesso em: 09 out. 2017. 

16 PLANO Estadual de Atendimento Socioeducativo. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social: 
Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará. 20 nov. 2013. Disponível em: 
<http://www.proares.ce.gov.br/index.php/plano-estrategico-estadual?download=108%3Aplano-estadual-
de-atendimento-socioeducativo>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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Por fim, está este direito fundamentado no eixo do fortalecimento da cidadania dos 

adolescentes e dos jovens autores de atos infracionais. Compreende-se, assim, que o direito à 

educação, instrumental ao fortalecimento da cidadania e do direito a esta, tem sua relevância 

reforçada quando seus titulares são os adolescentes e os jovens autores de atos infracionais.  

Isto porque os fins pedagógicos das medidas socioeducativas aos quais os 

adolescentes e os jovens estão submetidos visando suas ressocializações são prementes; como é 

premente a vulnerabilidade deste grupo social. Com este eixo, busca-se compreender como os 

investimentos e a política pública executada pelo Estado na seara educacional, especialmente na 

educação formal e na educação profissionalizante, podem contribuir para a formação de um 

cidadão mais autônomo, que disponha, pois, de uma cidadania mais fortalecida, reforçada e 

restaurada. 

O trabalho avalia, neste ponto, se a política pública relacionada ao direito à educação 

para a sua operacionalização, seja a educação formal, a educação de profissionalização, aquela 

voltada para atividades externas, como culturais, esportivas e de lazer, estaria sendo 

adequadamente efetivadas na política de ressocialização do adolescente e do jovem em conflito 

com a lei e interno no sistema socioeducativo cearense e quais os desafios e possibilidades 

relacionados a esta efetivação a partir da análise dos prováveis casos de insuficiência, de 

ineficiência e de ineficácia quanto à prestação dos direitos à educação e à cidadania pelos 

trabalhos da superintendência e no contexto de crise anteriormente referido. 

Servirá, assim, à identificação de quais alternativas, em acréscimo às ações 

preexistentes ou as substituindo, poderiam ser adotadas para uma concretização ampla do 

direito à educação, que efetivamente ressocialize os adolescentes e os jovens autores de atos 

infracionais e em cumprimento de medidas socioeducativas neste sistema estadual e que, 

consequentemente, contribua com o fortalecimento da cidadania destes. 

Para tanto, a metodologia abordada na pesquisa é de natureza qualitativa, bibliográfica e 

normativa, com a utilização e a disposição crítica de doutrina e de diplomas normativos 

paradigmáticos sobre o assunto; de quantitativos acerca da oferta de educação formal e de 

atividades externas, como a profissionalização, nos Centros Socioeducativos cearenses, por 

exemplo; de publicações e de notícias veiculadas em sites, proporcionando elementos para 

proposições à problemática apresentada. 

O primeiro capítulo estará focado em abordar o eixo institucional, ao apresentar o 

contexto de crise do sistema socioeducativo do Ceará e a resposta institucional fornecida pelo 

poder executivo estadual com a criação da Seas e com o início da atuação desta diante do cenário 

que se apresentava.  
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Já o segundo capítulo trará o eixo normativo e apresentará o arcabouço normativo 

internacional e nacional acerca do direito da criança e do adolescente e, especialmente, do direito 

dos adolescentes e dos jovens autores de atos infracionais à educação; buscando perceber as 

negações a esse direito e as discrepâncias entre as previsões normativas e a prática. 

Por fim, o terceiro capítulo apresentará um recorte do direito à cidadania, que  nesta 

pesquisa será abordado como fim propiciado pelo direito à educação, que será instrumental à 

cidadania em uma categoria inclusiva. 

Com efeito, serão apresentados como principais argumentos as ideias da inserção de 

práticas da justiça restaurativa e o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e de uma rede 

socioeducativa interinstitucional como forma de assegurar uma cidadania fortalecida aos 

socioeducandos capaz de integrá-los, reintegrá-los e ressocializá-los efetivamente no cumprimento 

de suas medidas socioeducativas, especialmente as de internação e de semiliberdade. 
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2 O DIREITO DOS ADOLESCENTES E DOS JOVENS À EDUCAÇÃO: DA CRISE 

DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO CEARÁ ÀS POLÍTICAS 

PÚBLICAS ADOTADAS APÓS A CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO 

SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

Nos anos de 2014 e de 2015, aprofundou-se um cenário de crise no sistema 

socioeducativo do Ceará. Tratava-se de um processo de instabilidade enfrentado por este sistema, 

resultando em interdições de algumas unidades, a exemplo da requisitada e ocorrida com o prazo de 

trinta dias no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré (CSPA), destinado a adolescentes do sexo 

masculino à medida socioeducativa de internação por sentença judicial, por decisão do Poder 

Judiciário em 2014.17  

À época, entendeu o magistrado emissor da decisão de interdição como caótica a 

situação daquela unidade socioeducativa, cuja superlotação teria resultado em um grande 

quantitativo de rebeliões e de fugas que ocorriam não apenas desta, mas também de muitas outras 

unidades integrantes deste sistema.18 

Além disso, a crise do sistema socioeducativo do Ceará tornou-se ainda mais notória 

com a realização de algumas inspeções, como as ocorridas entre meados de 2015 e início de 2016, 

em ação conjunta do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (CEDECA Ceará), do 

Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Fórum 

DCA) e da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPGE-CE), especialmente a partir de seu 

Núcleo de Defesa dos Adolescentes em Conflito com a Lei (Nuaja) nas unidades de atendimento 

dessa natureza.19 

Somada às conclusões destas inspeções, as quais foram no sentido de constatarem as 

superlotações em diversas unidades de atendimento socioeducativo cearenses, foram 

registradas denúncias de comitês especializados no combate à tortura nos centros socioeducativos do 

estado do Ceará, com a elevação do número de casos de maus tratos, de tortura, de agressões e de 

violência física e psicológica contra os socioeducandos, por exemplo, reforçando a repercussão do 

cenário de crise deste sistema.20  

                                                      
17 JUIZ interdita Centro Educacional por 30 dias. Diário do Nordeste. Fortaleza, 17 nov. 2014. Disponível 

em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos/policia/juiz-interdita-centro-educaciona 
l-por-30-dias-1.1152654>. Acesso em: 23 jan. 2017.  

18 Ibid., loc. cit. 
19 FÓRUM DCA. Relatório de Inspeções. Unidades de internação do sistema socioeducativo do Ceará. 

Fortaleza: Fórum DCA, 2016. Disponível em: <http://www.cedecaceara.org.br/wp-
content/uploads/2016/02/Relatorio_Inspecoes_2016-V3.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2017. 

20 Ibid., loc. cit. 



22 
 

Outro ponto comum às inspeções realizadas em vários centros socioeducativos, 

conforme se apontará mais pormenorizadamente adiante, foi a ausência ou a deficiência na oferta de 

educação formal e de atividades externas, como a profissionalização, as atividades culturais e de 

lazer. Tal fato importava uma reclusão quase integral destes adolescentes e destes jovens; privando-

os não somente do direito à liberdade, mas de uma série de outros direitos não limitados pelas 

medidas socioeducativas a estes impostas.21  

Estas violações a direitos, problemas detectados no contexto da crise do sistema 

socioeducativo cearense, representavam ilegalidades. Com efeito, contrariavam o disposto, por 

exemplo, no artigo 49, inciso III,22 da Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(Sinase), Lei Federal nº 12.594, de 12 de janeiro de 2012, que impõe ser direito do adolescente e do 

jovem submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros 

previstos em lei, ser respeitado em todos os direitos não expressamente limitados na 

sentença, entre os quais, no caso, os direitos à educação formal, a realizar atividades 

externas, à profissionalização e ao acesso a atividades culturais e de lazer. 

Em cenário de superlotação, como o constatado no CSPA e em outros centros 

socioeducativos, ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, também se desobedecia quanto à obrigatoriedade, prevista em seu artigo 123,23 

de distribuição dos adolescentes e dos jovens autores de atos infracionais nas unidades 

socioeducativas de acordo com suas características, como idade e compleição física, e de 

acordo com gravidade do ato infracional por estes cometidos. 

Também se ofendia o § 1º do artigo 49 da Lei do Sinase,24 pois ocorria a 

carência de importantes garantias processuais destinadas aos adolescentes e aos jovens 

autores de atos infracionais previstas no ECA/1990, as quais deveriam ser aplicadas 

integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo, 

a exemplo da assistência técnica. 

                                                      
21 Ibid., passim. 
22 Art. 49.  São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo 

de outros previstos em lei: (omissis) 
 III - ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os 

direitos não expressamente limitados na sentença;  
23 Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto 

daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 
gravidade da infração. 

24 Art. 49.  (omissis) § 1o  As garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas 
na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicam-se integralmente 
na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo.  
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É cediço considerar que à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará 

(STDS), desde 2010,25 através de sua Coordenadoria de Proteção Social Especial (CPSE), cabia a 

gestão dos centros socioeducativos do Ceará até meados de 2016, quando a gestão dos Centros 

Socioeducativos do Ceará passou à atribuição da Superintendência do Sistema Estadual de 

Atendimento Socioeducativo (Seas), criada pela Lei Estadual nº 16.040, de 28 de junho de 2016.26  

Anteriormente, desde 2002, as políticas públicas voltadas ao atendimento 

socioeducativo no estado do Ceará seguiam a “Proposta de Atendimento ao Adolescente em Conflito 

com a Lei”, as quais, em consonância com as “Diretrizes Gerais para o Atendimento Socioeducativo 

dos Adolescentes Autores de Ato Infracional”, estabelecidas pela Resolução nº 41/2002 do Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará (CEDCA/CE), de 20 de novembro de 

2002.27 

Tais diretrizes do CEDCA/CE são constantemente atualizadas para se adequarem à 

realidade hodierna e se aproximarem ainda mais das práticas do atendimento socioeducativo. Por 

meio da Resolução nº 331, de 25 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de 

julho de 2016, inclusive, que esteve previsto para os anos de 2016 e de 2017, disciplinou acerca das 

diretrizes básicas para o atendimento integral dos adolescentes no Ceará.28 

O CEDCA/CE, inclusive, desempenha importantes funções por se tratar de órgão 

criado objetivando o controle social das ações públicas governamentais e não-governamentais; a 

normalização da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme preceitua 

o artigo 86 do ECA/1990;29 bem como a articulação e a mobilização em relação a todo o 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGD), o que incluiria 

conselhos tutelares, conselhos dos direitos, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria 

                                                      
25 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas e Possibilidades para um Novo Modelo de Gestão. Seas - 

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: 
Institucional. Fortaleza, 01 dez. 2016. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/institucional/ 

 2017-04-25-12-03-54?download=34%3A2017-04-25-12-38-50>. Acesso em: 20 dez. 2017, p. 17. 
26 CEARÁ. Lei nº 16.040, de 28 de junho de 2016: Cria a Superintendência do Sistema Estadual de 

Atendimento Socioeducativo, os cargos de Superintendente e Superintendente Adjunto, o Conselho Gestor 
da Superintendência, cargos efetivos, a comissão para a elaboração do plano estadual decenal de 
atendimento socioeducativo, institui e autoriza a concessão de gratificações. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20160630/do20160630p01.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

27 Ibid., loc. cit. 
28 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ – 

CEDCA/CE. Resolução 331 – CEDCA-CE, de 25 de maio de 2016: Aprova as diretrizes básicas para o 
atendimento integral dos direitos de crianças e adolescentes no estado do Ceará para o biênio 2016/2017. 
Fortaleza, 14 jul. 2016. Disponível em: <http://www.cedca.ce.gov.br/index.php/biblioteca-publicacoes> 
Acesso em: 12 dez. 2017. 

29 Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 
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Pública, polícia, serviços de proteção especial e socioeducativos, programas de saúde, de 

assistência social, de educação, de cultura, entre outros.30 

A gestão do sistema socioeducativo, que desde 2010 fora atribuída à STDS, revelava-se, 

conforme aludido anteriormente, bastante problemática, com crises recorrentes evidenciadas por 

documentos como os relatórios de inspeções de unidades socioeducativas realizados pelo Fórum 

DCA em parceria com o CEDECA Ceará e com outros órgãos, bem como com os relatórios de 

visitas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.31 

Estes documentos, conforme seria descrito no contexto situacional encontrado pela 

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) quando esta recém-

criada pasta do governo assumiria, em meados de 2016, a gestão dos centros socioeducativos do 

Ceará, entendiam que existiria uma “frágil estrutura administrativa” na política de internação para os 

adolescentes em conflito com a lei, descrevendo que, mesmo contando com mais de oitocentos 

adolescentes, com mais de quinze unidades de internação, com aproximadamente setecentos 

funcionários, possuía apenas uma coordenadoria, a CPSE, com pouca estrutura e com poucas 

possibilidades administrativas para lidar com esta gestão, que exigia toda uma atenção diferenciada 

por conta das nuances e variantes relacionadas à vulnerabilidade dos socioeducandos, com os quais 

se tratava.32 

Os relatórios e demais documentos elaborados pelos órgãos de combate à tortura e pelos 

órgãos de proteção aos direitos da criança e do adolescente compreendiam, ainda, que haveria a 

carência de canais de denúncias oficiais e de meios jurídicos e legais para averiguar e processar 

administrativamente trabalhadores que possam cometer excesso no exercício da função. E, ainda, 

asseveravam que essa estrutura não poderia ser cobrada das próprias unidades socioeducativas e de 

suas direções, mas sim do Governo do Estado do Ceará e da estrutura que administra o sistema 

socioeducativo.33 

Com referência ao ano de 2015, simbólico no ápice de vários problemas enfrentados no 

contexto de crise do sistema socioeducativo do Ceará, os documentos indicaram os registros de mais 

de 60 (sessenta) rebeliões, motins e episódios conflituosos envolvendo todas as unidades do 

sistema socioeducativo cearense destinadas a socioeducandos do sexo masculino em 

Fortaleza.34 

                                                      
30 OBJETIVOS. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDCA/CE: 

Institucional. Fortaleza, 19 jun. 2017. Disponível em: <http://www.cedca.ce.gov 
.br/index.php/institucional/objetivos> Acesso em: 12 dez. 2017. 

31 SISTEMA Socioeducativo: ..., op. cit., 2016, p. 17. 
32 Ibid., op. cit., 2016, p. 18. 
33 Ibid., loc. cit. 
34 Ibid., loc. cit. 
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 Com efeito, o Governo do Estado, seja anteriormente, através da STDS, ou 

atualmente, através da Seas, muitas vezes, apropria-se destes vultosos quantitativos de 

eventos conflituosos havidos nas unidades socioeducativas do estado para se referirem a 

estes como as causas da crise do sistema socioeducativo cearense; o que, na verdade, 

representa um equívoco, conforme se delineará e desenvolverá adiante.  

Estes episódios são, na verdade, comportamentos reativos dos adolescentes e dos 

jovens autores de atos infracionais internos ao sistema socioeducativo do Ceará. São 

respostas destes socioeducandos às ofensas e às violações a diversos direitos humanos, a 

exemplo da falta generalizada de insumos básicos, como colchões, toalhas e lençóis; da 

restrição ao acesso à água e ao direito a visitas; além da ausência sistemática à escolarização 

e à profissionalização, bem como a atividades externas, culturais, esportivas e de lazer; à 

tortura, às agressões e aos maus tratos por estes sofridos; ao cenário de superlotação, com 

unidades desta natureza chegando a atingir o percentual de 400% (quatrocentos por cento) 

de suas respectivas capacidades, dentre outras violações a seus direitos.35 

Portanto, compreender as rebeliões, as fugas e os demais eventos conflituosos 

como causas da crise e dos problemas a serem enfrentados pelas políticas públicas voltadas 

ao sistema socioeducativo implica uma dupla punição aos socioeducandos; que, além de 

terem sua liberdade limitada pelas sentenças que recebem em consequência dos atos 

infracionais por estes cometidos, ainda são responsabilizados por serem eles os causadores e 

não as vítimas de um sistema socioeducativo que ofende e que nega diversos direitos seus. 

O ano de 2015 foi mesmo bastante representativo no contexto da crise do 

sistema socioeducativo. Em março do referido ano, diante do agravamento da violação a 

diversos direitos humanos dos socioeducandos inseridos no sistema socioeducativo do Ceará 

e da ausência de respostas efetivas por parte do Poder Executivo estadual, o Fórum DCA 

protocolizou petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a qual daria 

azo para a determinação de Medidas Cautelares a serem adotadas no âmbito do sistema 

socioeducativo do Ceará.36 

À época do agravamento inicial da crise do sistema socioeducativo cearense, em 

2014, o governador Cid Gomes foi quem esteve à frente do Poder Executivo estadual, com a 

competência de gestão deste sistema cabendo à STDS, conforme anteriormente referido. Já no início 

do governo de Camilo Santana, em 2015, a petição do Fórum DCA protocolizada na CIDH e os 

                                                      
35 Ibid., loc. cit. 
36 Ibid., loc. cit. 
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compromissos assumidos pelo Governo do Estado do Ceará conduziram ao processo de criação da 

Seas em meados de 2016. 

A criação desta superintendência estadual, por ato do Poder Executivo do Ceará,37 

representa uma resposta ao contexto de crise do sistema socioeducativo do Ceará, cabendo a esta, 

entre outras atribuições, na forma em que está prevista no § 1º do artigo 1º da Lei Estadual de nº 

16.040, 38 de 28 de junho de 2016, a incumbência de coordenar a gestão e a execução da política de 

atendimento socioeducativo no estado do Ceará, em conformidade com as diretrizes do Sinase em 

substituição à STDS, a quem anteriormente cabia esta tarefa. 

O rearranjo proposto pelo Poder Executivo estadual, portanto, em resposta ao cenário de 

crise no sistema socioeducativo do estado, no curso de 2014 e 2015, visaria a implantar no Ceará 

um novo modelo de gestão, mais focado em resultados e em consonância, pelo menos idealmente, 

com os ditames constitucionais, do ECA/1990 e da Lei do Sinase. 

Ainda que tenha decorrido pouco tempo desde sua criação e suas duas 

regulamentações, sendo a segunda regulamentação39 em substituição à primeira,40 a qual revogou, 

será possível a análise dos primeiros meses de atuação desta superintendência, entre meados de 2016 

e início de 2018, sobretudo diante do recente Relatório de Monitoramento das Medidas Cautelares 

60-15 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) outorgadas em face das violações 

de direitos humanos do sistema socioeducativo do estado do Ceará, de outubro de 2017, elaborado 

pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Conanda),41 bem como do igualmente recente 4º Relatório de 

                                                      
37 CEARÁ ganha Superintendência do Sistema Socioeducativo. Governo do Estado do Ceará. Fortaleza, 28 

jun. 2016. Disponível em: <http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/17096-ceara-ganha-
superintendencia-do-sistema-socioeducativo>. Acesso em: 10 jan. 2017.  

38 Art. 1º (omissis) §1º Compete à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo: 
coordenar a gestão e a execução da política de atendimento socioeducativo no Estado do Ceará, em 
conformidade com as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase, e com foco 
na gestão por resultados; 

39 CEARÁ. Decreto nº 32.419, de 13 de novembro de 2017: Aprova o regulamento e a estrutura 
organizacional, e dispõe sobre a estrutura organizacional, e dispõe sobre a distribuição e a denominação 
dos cargos de provimento em comissão da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo (Seas) e dá outras providências. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20171116/do20171116p01.pdf>. Acesso em: Acesso em: 16 jan. 
2018. 

40 CEARÁ. Decreto nº 31.988, de 12 de julho de 2016: Dispõe sobre a estrutura organizacional, o 
regulamento, a distribuição e a denominação dos cargos de provimento em comissão da Superintendência 
do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) e dá outras providências. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20160713/do20160713p01.pdf>. Acesso em: Acesso em: 16 jan. 
2017. 

41 CNDH; CONANDA. Relatório de Monitoramento das Medidas Cautelares 60-15 da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) outorgadas em face das violações de direitos humanos do 
Sistema Socioeducativo do estado do Ceará. Fortaleza: CNDH; CONANDA, 2017. Disponível em: < 
http://www.cedecaceara.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Relatorio-CNDH-PFDC-e-CONANDA-sobre-
medidas-cautelares-socioeducativo-Ceara.pdf >. Acesso em 15 jan. 2018. 
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Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará: Meio Fechado, Meio Aberto e Sistema 

de Justiça Juvenil (2017), elaborado pelo Fórum DCA.42 

Ambos os Relatórios de Monitoramento referidos representam importantes diagnósticos 

sobre como tem atuado esta pasta recém-criada pelo Governo do Estado do Ceará. Conduzirá a 

discussão no sentido de serem analisadas as políticas públicas já adotadas por esta superintendência, 

quais suas insuficiências e, diante deste cenário de desafios, que outras possibilidades haveria, em 

acréscimo ou em substituição às políticas preexistentes, no caso da presente pesquisa, 

especificamente, quanto à efetivação do direito à educação dos adolescentes em conflito com a lei do 

estado do Ceará. 

Além disso, ao longo deste capítulo, evidenciar-se-á que a criação da Seas apontou para 

a necessidade de robustecer o Sistema de Garantia de Direitos, integrando não apenas o Poder 

Executivo e os órgãos do Sistema de Justiça; mas também conselhos tutelares; instituições 

essenciais, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, além de organismos, órgãos, 

Organizações Não Governamentais de defesa, entre outros atores, com vistas a se articularem em 

rede para que o atendimento socioeducativo seja prestado de forma mais integradora, que humanize 

e que seja efetiva na garantia do direito à educação aos socioeducandos do Ceará.  

Nesta perspectiva, deverá estar voltada aos fins de ressocialização e pedagógicos das 

medidas socioeducativas, direcionadas ao preparo para o exercício cidadão a que a Constituição 

Federal de 1988, o ECA/1990 e a Lei do Sinase, especialmente, fazem menção. 

 

2.1 A Crise do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará e as Violações quanto ao 

Direito à Educação dos Adolescentes e dos Jovens em Conflito com a Lei Ocorridas até 

o Ano de 2016 

 

A crise do sistema socioeducativo do Ceará, motivada, sobretudo, pelo contexto 

de superlotação e de violação sistemática a direitos humanos dos adolescentes e dos jovens 

internos às unidades de atendimento socioeducativo do estado, implicou considerável 

instabilidade neste Sistema e a premência de restruturação do atendimento socioeducativo 

no estado, conforme anteriormente apontado, ganhou relevo.  

As fugas, as rebeliões e os eventos conflituosos envolvendo socioeducandos das 

unidades socioeducativas cearenses, pois, surgiram como reações ao caos vivenciado neste 

                                                      
42 FÓRUM DCA. 4º Relatório de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará: Meio Fechado, Meio 

Aberto e Sistema de Justiça. Fortaleza: Fórum DCA, 2017. Disponível em: 
<http://www.cedecaceara.org.br/wp-content/uploads/2013/12/4-Monitoramento-SSE-final.pdf >. Acesso 
em 15 jan. 2018. 
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sistema. A interdição do Centro Socioeducativo Patativa do Assaré (CSPA) por decisão do 

Poder Judiciário em 201443 foi fato ilustrativo deste contexto de colapso que apontou para 

tal relevância da discussão de rearranjos institucionais. 

Entre os principais motivos que redundaram na interdição do CSPA em 

novembro de 2014, segundo o juiz titular da 5ª Vara da Infância e Juventude, Dr. Manuel 

Clístenes de Façanha e Gonçalves, figurava a incidência de inúmeras rebeliões e de fugas 

empreendidas deste Centro Socioeducativo. À época, durante trinta dias, o CSPA não pôde 

receber nenhum novo interno.44 

A título exemplificativo, o Poder Judiciário entendeu como necessárias as 

interdições no CSPA, motivado pelo fato de que, até a decisão pela interdição, apenas em 

2014, já haviam sido registradas mais de 100 (cem) fugas de adolescentes e jovens autores 

de atos infracionais, situação a qual o magistrado emissor da decisão considerou caótica.45  

Um outro motivo destacado pelo Poder Judiciário para a decisão pela interdição 

do CSPA e causa de outros problemas ali verificados foi o de superlotação dessa Unidade. À 

época, o CSPA abrigava 167 (cento e sessenta e sete) adolescentes autores de atos 

infracionais, embora sua capacidade fosse para apenas 60 (sessenta) desses 

socioeducandos.46 

Pelo perfil de faixa etária e de gravidade da medida socioeducativa a ser 

cumprida pelos adolescentes que eram para o CSPA conduzidos e nele atendidos, a referida 

unidade, quanto ao cumprimento dessas medidas, de doze a dezesseis anos, figurava como 

um dos centros socioeducativos do estado que mais demandava receber socioeducandos, o 

que teria ocasionado o cenário de superlotação na análise do magistrado.47  

Contudo, a questão é mais complexa do que tais conjecturas do referido juiz da 

5ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza. A superlotação é fator primário 

na geração dos problemas de fugas, de rebeliões e de outros episódios conflituosos 

vivenciados nesta unidade, bem como em outros centros socioeducativos do estado de forma 

assemelhada. 

O cenário de superlotação resulta da ineficiência não apenas na gestão dos 

centros socioeducativos pelo Poder Executivo estadual, mas também se relaciona com falhas 

                                                      
43 JUIZ interdita Centro Educacional por 30 dias. Diário do Nordeste. Fortaleza, 17 nov. 2014. Disponível 

em:<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos/policia/juiz-interdita-centro-educaciona 
 l-por-30-dias-1.1152654>. Acesso em: 23 jan. 2017. 

44 Ibid., loc. cit.  
45 Ibid., loc. cit.  
46 Ibid., loc. cit.  
47 Ibid., loc. cit.  
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presentes em todo o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), entre os quais figuram, 

também, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, entre outros, que, 

pela falta de celeridade no julgamento de processos ou pela defasagem de profissionais, 

sobretudo em comarcas do interior do estado, acabam contribuindo para o agravamento 

desta problemática. 

A superlotação, ao violar a dignidade dos socioeducandos e diversos direitos 

previstos constitucionalmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei do Sinase e 

em outras normas a estes protetivas presentes no ordenamento jurídico brasileiro, resvalam 

na garantia do direito à educação, conforme se detalhará mais adiante. 

À época, o juiz exaltou que, embora as medidas socioeducativas restringissem a 

liberdade dos adolescentes autores de atos infracionais, não poderiam restringir o acesso 

destes a outros direitos fundamentais, o que vinha acontecendo, nem se poderia negligenciar 

a dignidade desses adolescentes, colocando-os em risco de vida, entre outras implicações,48 

em atenção, inclusive, ao direito individual dos socioeducandos previsto no artigo 49, inciso 

III, da Lei do Sinase, já mencionado. 

O magistrado expediria, ainda, portaria que criava Grupo de Trabalho 

interinstitucional, composto por representantes da Defensoria Pública Geral do Estado do 

Ceará, do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social do Ceará (STDS), a qual, à época, competia a gestão dos centros 

socioeducativos do estado.49  

A reunião das instituições, dos órgãos e das autoridades para discutir soluções 

práticas aos problemas urgentes que o Sistema vivenciava no contexto de crise, com ápice 

em 2014 e em 2015 e resvalando, ainda, no início de 2016, já se tornavam patentes. 

Contudo, ainda eram tímidas as articulações no sentido de integrar, em rede, os partícipes do 

SGD.  

Pelo contrário, em muitas ocasiões, os diálogos pareciam bastante dificultosos e 

desafiadores; prevalecendo uma mentalidade de troca de acusações de responsabilidade pela 

crise do sistema socioeducativo cearense sem, contudo, haver propostas efetivas e eficazes 

de soluções conjuntas e interinstitucionais às causas destas.  

É o que parece evidente ao compulsar alguns relatórios de monitoramento e de 

inspeção, quais os já referidos e que ainda serão melhor pormenorizados, elaborados pelo 

Fórum DCA em sucessivos anos, cujo conteúdo, em algumas vezes, reproduz os conteúdos 

                                                      
48 Ibid., loc. cit.  
49 Ibid., loc. cit.  
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de relatórios anteriores desapegando-se das efetivas melhorias que possam ter havido e 

modificado a realidade. 

Não se quer considerar como falsas as declarações trazidas e reiteradas pelos 

referidos relatórios do Fórum DCA. Até porque, se os eventos relacionados à crise ainda 

ocorrem e se agravaram, eles devem mais é serem reiterados nos relatórios seguintes como 

forma de cobrança de sua superação pelo poder público, competente e responsável pela 

gestão das unidades de atendimento socioeducativo. 

As repetições podem representar agravamentos, mas comprovadamente não 

representam isso às vezes, simplesmente por ignorar os avanços em matérias culturais, 

esportivas e de lazer empreendidos com a gestão Seas, conforme se apontará no terceiro 

capítulo. 

Parece que, algumas vezes, diante das rivalidades dos grupos políticos 

relacionados ao atendimento socioeducativo, não haver a preocupação em atualizar os 

apontamentos e no condizer destes com a realidade, mas sim responsabilizar o Governo do 

Estado pela prestação ausente ou ruim de direitos ou por atuar de forma violadora e ofensiva 

aos direitos dos socioeducandos. 

Ao menos no Relatório de Inspeção do Fórum DCA que será abordado neste 

tópico, referente às visitas a unidades socioeducativas do Ceará entre 21 e 29 de janeiro de 

201650 e o outro, que será abordado no último capítulo deste estudo, qual seja, o 4º Relatório 

de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará: Meio Fechado, Meio Aberto e 

Sistema de Justiça Juvenil, referente a outubro de 2017, também elaborado pelo Fórum 

DCA,51 as semelhanças deverão ser analisadas de forma crítica; o que implicará considerar 

que os dados nestes dispostos não os serão de forma isolada e sem diálogo com outras 

fontes, justamente para se aproximar de forma mais condizente com a realidade. 

De forma assemelhada, quando os juízes atuantes em varas da infância e da 

juventude, por diversos motivos, possuem resistência à aplicação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e ao que este preleciona acerca da Doutrina da Proteção Integral e da 

Prioridade Absoluta, ainda possuindo uma mentalidade retrógrada, vinculada à legislação 

menorista e à Doutrina da Situação Irregular, e, contraditória e convenientemente, exaltando 

                                                      
50 FÓRUM DCA. Relatório de Inspeções. Unidades de internação do sistema socioeducativo do Ceará. 

Fortaleza: Fórum DCA, 2016. Disponível em: <http://www.cedecaceara.org.br/wp-
content/uploads/2016/02/Relatorio_Inspecoes_2016-V3.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2017. 

51 FÓRUM DCA. 4º Relatório de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará: Meio Fechado, Meio 
Aberto e Sistema de Justiça. Fortaleza: Fórum DCA, 2017. Disponível em: 
<http://www.cedecaceara.org.br/wp-content/uploads/2013/12/4-Monitoramento-SSE-final.pdf >. Acesso 
em 15 jan. 2018. 
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o ECA/1990 e os seus princípios para exaltar sua atuação em detrimento da do Poder 

Executivo, a quem atribui, quase que exclusivamente, as responsabilidades pelas violações a 

direitos fundamentais e por problemas como o de superlotação nos centros socioeducativos, 

também se revela um ponto problemático. 

Além disso, conforme já apresentado anteriormente, problemas vivenciados no 

Poder Judiciário, para além de uma atuação ineficiente, retrógrada e mesmo malferindo o 

princípio constitucional da celeridade processual, previsto no inciso LXXVIII do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988,52 também podem contribuir com a ofensa a direitos dos 

socioeducandos e causar o cenário de superlotação vivenciado. 

Por mais que se reconheçam essas incongruências, elas não se anulam e não 

justificam que os adolescentes e os jovens autores de atos infracionais e internos no sistema 

socioeducativo do Ceará tenham a não-prestação ou a má-prestação de direitos. Apenas 

agrava a situação o fato de os diálogos interinstitucionais serem incipientes. 

Com efeito, decisões judiciais que impliquem a aplicação inadequada de 

medidas socioeducativas a adolescentes e a jovens autores de atos infracionais de menor 

potencial lesivo podem ser tão danosas quanto os problemas de gestão das unidades 

socioeducativas por parte do Poder Executivo a um contexto que possua, como 

consequência a crise do sistema socioeducativo.  

Isto porque uma atuação ineficiente do Poder Judiciário, ao longo de cada 

processo que aos magistrados atuantes em varas especializadas na execução de medidas 

socioeducativas e nos direitos da criança e do adolescente, por exemplo, tenham de analisar, 

podem, em consequência, saturar e superlotar o sistema socioeducativo.  

Além disso, há também que se considerar a possibilidade de haver defasagem de 

magistrados em certas comarcas de interior e as dificuldades consequentes à ausência da 

prestação judiciária correlatas a tal defasagem. O mesmo raciocínio serve bem a defasagens 

que se apresentam de promotores de justiça e de defensores públicos. 

Em outro sentido, o Poder Executivo estadual, muitas vezes, e isso se verificava 

tanto na atuação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) quanto na 

atuação da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) na 

gestão do sistema socioeducativo do Ceará, pode se eximir de responsabilidades ao apontar 

ineficiências na atuação de outras instituições e de outros órgãos integrantes do SGD; e, ao 

mesmo tempo, exaltarem dados positivos e quantitativos indicativos de superação de 

                                                      
52 Art. 5º (omissis) LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
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problemáticas como as de crise aqui abordadas, sem que, contudo, estas informações sejam 

condizentes com a realidade.  

Há que se considerar que o Poder Executivo é um poder político e, como tal, 

pode atuar de forma a angariar apoio às suas políticas públicas a partir de estatísticas que o 

beneficie mas que não tenham compromisso com a verdade real. Desta forma, os dados 

apresentados pelo Poder Executivo, especialmente pela Seas, em resposta ao cenário de crise 

enfrentado, também serão analisados com criticidade e ponderados com outros dados, com 

os quais se promoverão diálogos. 

Nesta perspectiva, e indo de encontro ao reconhecimento da corresponsabilidade 

pela crise do sistema socioeducativo, cujo ápice foi verificado entre 2014 e 2015, as 

respostas do governo do estado através da STDS, pasta gestora dos centros socioeducativos 

do Ceará, à época, da interdição do CSPA, foram no sentido de reafirmar sua competência 

de coordenação de 15 (quinze) centros socioeducativos, sendo 9 (nove) destes em Fortaleza 

e mais 6 (seis) no interior do Ceará.53 

Comunicou, ainda, na notícia, acerca a assinatura de contratos de construção de 

3 (três) novos centros socioeducativos, sendo um em Fortaleza, um em Juazeiro do Norte e 

outro em Sobral. Frisou, por fim, acerca do recrutamento e da seleção de novos 

socioeducadores para todos os centros socioeducativos e que 300 (trezentos) 

socioeducadores passariam por capacitação e por adequação de perfil para as unidades do 

sistema socioeducativo do estado.54 

Tais respostas, que exaltam os quantitativos de unidades existentes e a serem 

edificadas e que indicam acerca de recrutamento, de seleção e de capacitação de 

socioeducadores, servem para mascarar e desagravar um cenário que não deixa de ser 

preocupante, como o da superlotação, uma das principais causas da crise do sistema 

socioeducativo do Ceará.  

As respostas do Poder Executivo estadual não resolvem, pois, a questão. Como 

se indicará mais adiante, não foi exclusividade da STDS este tipo de respostas. A Seas, 

também, agiria de forma semelhante. 

Ainda assim, a situação havida no CSPA mostra-se bastante ilustrativa do 

contexto de crise vivenciado no sistema socioeducativo do estado do Ceará no ano de 2014, 

o que implicou uma decisão de interdição desta unidade por determinação de um 

magistrado, demonstrando a gravidade da situação; bem como implicou a composição de um 

                                                      
53 Ibid., loc. cit.  
54 Ibid., loc. cit.  
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Grupo de Trabalho envolvendo diversas instituições do Poder Público em âmbito estadual 

visando à normalização da situação e superação dos referidos problemas neste centro 

socioeducativo. 

Contudo, adiante, a realização de novas visitas e de novas inspeções, a exemplo 

das ocorridas em 2015, por iniciativa conjunta do Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente do Ceará (CEDECA Ceará), do Fórum DCA, do Núcleo de Defesa dos 

Adolescentes em Conflito com a Lei (Nuaja), núcleo este da Defensoria Pública do Estado 

do Ceará, a unidades de atendimento socioeducativo do Estado resultou no primeiro 

Relatório de Monitoramento ao qual se fará referência.55 

Também repercutiram denúncias de comitês especializados no combate à 

tortura.56 Por meio dos dados apresentados, o cenário pareceu se revelar problemático 

também no ano de 2015. 

Assim, as diversas instituições mencionadas consideraram haver graves violações aos 

direitos humanos dos adolescentes e dos jovens internos ao sistema socioeducativo no Ceará. Entre 

os principais problemas identificados à época, figuravam a superlotação enfrentada em unidades 

socioeducativas, que redundaram em interdições parciais ou totais de algumas destas; a precariedade 

estrutural destes recintos; a prática de tortura e maus-tratos sobre os socioeducandos; a falta de 

assistência psicossocial aos adolescentes e jovens; sua evasão escolar, a qual se distingue do 

problema da negativa do direito à educação; a dependência química enfrentada por estes, entre 

outros problemas.57 

No início de 2015, as denúncias apontavam que o Ceará superava a média nacional de 

superlotação nos centros socioeducativos, totalizando, naquele tempo, mais de 1000 (mil) 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas tendo de conviver com 

problemas anteriormente listados.  

Em entrevista à Adital, Sergio Silva dos Santos, à época membro da equipe jurídica da 

Pastoral Carcerária do Ceará e presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, 

relatou que as visitas a dois centros do sistema socioeducativo do estado do Ceará, quais sejam o 

Centro Socioeducativo Patativa do Assaré (CSPA) e o Centro Socioeducativo São Miguel (CSSM), 

ambos localizados na periferia de Fortaleza, entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, revelaram a 

gravidade dos problemas enfrentados.58 

                                                      
55 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016. 
56 COMITÊ…, op. cit., 2015. 
57 JUIZ…, op. cit., 2014. 
58 COMITÊ…, op. cit., 2015. 
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Em geral, o cenário de dificuldade familiar, de evasão escolar e de dependência química 

vivenciado pelos adolescentes e pelos jovens internos nos centros socioeducativos preocupou 

diversas instituições e contribuiu para uma atenção especial que veio sendo crescentemente conferida 

ao sistema socioeducativo. Diversas instituições, pois, se mobilizaram para a realização de 

inspeções periódicas nas unidades socioeducativas, diante da barbárie que se verificava na ampla 

negação a direitos e nos principais problemas diagnosticados. 

A determinação de interdições parciais em alguns centros socioeducativos, a exemplo 

da ocorrida do CSPA em 2014, conduziu a remanejamentos de adolescentes entre os centros 

socioeducativos. Desta forma, o CSSM e outras unidades de atendimento socioeducativo também 

enfrentaram superlotações. Houve épocas em que o CSSM contava com mais de 200 (duzentos) 

adolescentes internos, quando sua capacidade era para apenas 60 (sessenta) destes.59  

Centros socioeducativos como o CSSM, o CSPA e também os Centros Socioeducativos 

Dom Bosco (CSDB) e São Francisco (CSSF), conhecidos por enfrentarem frequentes superlotações, 

são exemplos paradigmáticos deste contexto caótico. Este cenário conduziu a um processo mais 

atento de inspeções nestas unidades. 

Dado alarmante apresentado pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará 

(SEJUS) asseverou que, enquanto os gastos do Ceará com um preso adulto eram de até, 

aproximadamente, R$ 1,5 mil (mil e quinhentos reais), cada adolescente ou jovem interno no 

sistema socioeducativo onerava o erário público, em média com quase o dobro deste valor, ou seja, 

R$ 2,9 mil (dois mil e novecentos reais).60  

Ou seja, a superlotação, além de malferir, de forma imediata, a dignidade destes 

adolescentes e destes jovens, ainda tinha, por consequência, captar vultosos valores do dinheiro 

público para a manutenção destes seres humanos em condições de extrema negação aos seus 

direitos. 

A transferência de adolescentes e de jovens provenientes de municípios do interior do 

estado para as unidades de atendimento socioeducativo de Fortaleza, segundo informações 

apresentadas pelo Comitê de Combate à Tortura, também contribuem para a superlotação da 

estrutura do sistema socioeducativo.61  

Alguns dos adolescentes e dos jovens referidos, inclusive, passariam mais tempo do que 

o determinado legalmente, no caso da internação provisória, ou fixada judicialmente para o 

cumprimento das medidas socioeducativas, como internação e semiliberdade a eles impostas. O 

                                                      
59 Ibid., loc. cit.  
60 Ibid., loc. cit. 
61 Ibid., loc. cit. 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), inclusive, é bastante elucidativo ao tratar dos prazos 

relacionados à medida socioeducativa de internação e de determinar que, em geral, não haja prazos 

mínimos para que se processe. O que há é, a depender do caso, prazos máximos de tempo para sua 

aplicação devida e que não deverão ser extrapolados, sob pena de ilegalidade.  

Da leitura combinada do “caput” e do parágrafo único do artigo 108 com os artigos 174, 

183 e “caput” do artigo 184, todos do ECA/1990, depreende-se que o prazo da internação provisória 

seria de quarenta e cinco dias, prazo máximo no qual o adolescente, quando justificada e 

fundamentada a real necessidade de tal medida, permanecerá privado de liberdade aguardando a 

sentença da autoridade competente. A referida decisão deverá ser fundamentada e se basear em 

indícios suficientes de autoria e de materialidade, hábeis a demonstrar a necessidade da aplicação da 

medida.62 

É cediço que a medida de internação é considerada a mais gravosa entre as medidas que 

podem ser impostas aos adolescentes autores de atos infracionais. Mesmo que o ECA/1990 enfatize 

os aspectos pedagógicos quando da aplicação das medidas socioeducativas em detrimento de 

aspectos punitivos ou repressivos, a medida de internação possui conotações coercitivas e 

educativas.63  

Com efeito, a internação somente deve ser aplicada se for a medida adequada, por força 

do § 2º do artigo 122 do ECA/1990,64 ou seja, quando se configurar ato infracional cometido 

mediante grave ameaça e violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações 

graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, segundo 

o que prelecionam os incisos, I, II e III do artigo 122 do ECA/1990, respectivamente.65 

                                                      
62 Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco 

dias. 
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e 
materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. 
(...) 
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela 
autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do 
Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela 
gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para 
garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 
(...) 
Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente 
internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias. 
Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do 
adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto 
no art. 108 e parágrafo. 

63 VOLPI, Mário. (Org.) O adolescente e o ato infracional. 9ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 27. 
64 Art. 122. (omissis) § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. 
65 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. 
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Da leitura, especificamente, do artigo 122, inciso III, combinada ao § 1º do mesmo 

artigo,66 ambos do ECA/1990, há uma segunda possibilidade de prazo relacionada à medida de 

internação. Será de, no máximo, três meses, ou noventa dias, no caso descumprimento reiterado e 

injustificável da medida anteriormente imposta. 

Finalmente, o § 2º do artigo 121 do ECA,/1990 o qual também trata da medida de 

internação, esclarece que esta medida privativa de liberdade não possuirá prazo determinado, 

devendo a manutenção do adolescente nesta ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, a  cada 

seis meses, mas que não poderá, por força do § 3º, exceder três anos e a liberação será compulsória, 

de acordo com o § 4º, quando o sujeito atingir 21 anos de idade.67  

Isso coaduna com o recente enunciado da Súmula nº 605 do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), que, firmando entendimento neste sentido em 19 de março de 2018, entendeu que a 

superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na 

aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não 

atingida a idade de 21 anos.68 

Além disso, em atenção ao que preleciona o “caput” do artigo 123 do mesmo 

ECA/1990,69 a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local 

distinto do destinado ao abrigo e obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição 

física e gravidade da infração. Esta separação dos adolescentes, como a que se verifica entre 

internação provisória e definitiva, além de prevista no ECA/1990, consta também das Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade, ou Regras 

de Beijing,70 senão vejamos:  

 
III - MENORES SOB DETENÇÃO OU QUE AGUARDAM JULGAMENTO 

                                                      
66 Art. 122. (omissis) § 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior 

a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.       
67 Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.                          
(...)                                               
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão 
fundamentada, no máximo a cada seis meses.  
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 

68 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 605, de 19 de março de 2018. In: Superior Tribunal de 
Justiça: Súmulas do STJ. DJe, Brasília, 19 mar. 2018. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/enunciados.jsp>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

69 Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto 
daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 
gravidade da infração. 

70 REGRAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PROTEÇÃO DOS MENORES PRIVADOS DE 
LIBERDADE. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do 
Estado do Ceará: Normativas - Internacional. Fortaleza, 01 fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/normativas/internacional?download=28%3Aregras-de-beijing>. 
Acesso em 21 fev. 2017, p. 6. 
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17. Os menores que estão detidos preventivamente ou que aguardam julgamento 
(não julgados) presumem-se inocentes e serão tratados como tal. A detenção antes 
do julgamento deve ser evitada, na medida do possível, e limitada a circunstâncias 
excepcionais. Devem, por isso, ser feitos todos os esforços para se aplicarem 
medidas alternativas. No entanto, quando se recorrer à detenção preventiva, os 
tribunais de menores e os órgãos de investigação tratarão tais casos com a maior 
urgência, a fim de assegurar a mínima duração possível da detenção. Os detidos 
sem julgamento devem estar separados dos menores condenados. 

 

Com efeito, por força do § 1º do artigo 112 do ECA/1990, desde a verificação da prática 

do ato infracional, a autoridade competente, na aplicação das medidas socioeducativas, levará em 

conta a capacidade do adolescente de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração,71 

mesmo porque, nos termos do inciso V do artigo 124 e do artigo 125, ambos do ECA/1990, é direito 

do adolescente privado de liberdade ser tratado com respeito de dignidade, cabendo ao Estado zelar 

por sua integridade física e mental.72  

Além disso, deve ser garantida a individualização na execução da medida 

socioeducativa ao socioeducando, considerando sua idade, suas capacidades e demais circunstâncias 

pessoais, conforme o inciso VI do artigo 35 da Lei do Sinase preleciona.73 

Com efeito, adolescentes advindos de comarcas do interior do estado, ao invés de 

cumprirem a medida de internação provisória, a qual seria mais adequada à decisão judicial aplicável 

a estes, passavam mais de quatro meses indevidamente internados.74  

Além da problemática da superlotação vislumbrada entre o final de 2014 e o início de 

2015 no CSPA, no CSSM, no CSDB e no CSSF, as inspeções do Comitê de Combate à Tortura 

constataram a existência de socioeducandos em cumprimento de regimes diferentes, quais sejam a 

internação provisória e a internação definitiva dos já sentenciados, convivendo juntos. O Comitê 

detectou, ainda, sinais de tortura e de maus-tratos nestes adolescentes.75 

O Comitê constatou, pois, ilegalidade por ofensa ao “caput” do artigo 123 do 

ECA/1990, especialmente, que estava sendo desobedecido diante do referido cenário de 

superlotação e de convivência de adolescentes de medidas socioeducativas diferentes em mesma 

unidade. 

                                                      
71 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: (omissis) 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a 
gravidade da infração. 

72 Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: (omissis) 
V - ser tratado com respeito e dignidade; (omissis) 
Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as 
medidas adequadas de contenção e segurança.   

73 Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: (omissis) 
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente;  

74 COMITÊ…, op. cit., 2015. 
75 Ibid., loc. cit. 
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Isto sem considerar que os fortes indícios de torturas e de maus-tratos por estes 

adolescentes e por estes jovens sofridos são claras violações à dignidade destes, aos direitos humanos 

que lhes assistem e a vários ditames constitucionais, a exemplo do inciso III do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988; 76 infraconstitucionais, como a Lei Federal nº 8.072, de 25 de julho de 

1990, 77 que equipara a prática de tortura aos crimes hediondos. 

Também há que se falar da Lei Federal que prevê o crime de tortura, de nº 9.455, de 7 

de abril de 1997,78 em substituição a dispositivo anterior, previsto no artigo 233 do ECA/1990, e 

mesmo indo flagrantemente de encontro a diversas Declarações e Tratados Internacionais dos quais 

o Brasil é signatário e aos quais se submete.79 

Nesta perspectiva, urge destacar que ainda ocorriam, ao tempo das denúncias, relatos 

por parte dos adolescentes e dos jovens de frequentes torturas, comprovadas não apenas por meio de 

depoimentos destes, mas também por meio de imagens e por marcas em seus corpos, a exemplos de 

hematomas, de ferimentos abertos nos joelhos, nas costas, nos braços, entre outros indícios.80  

Os adolescentes e os jovens também denunciaram a ação da Polícia Militar, cujos 

grupos táticos se encontravam no interior destes centros para inibir situações conflituosas, mas que 

agiriam com excesso do uso de força na contenção dos adolescentes e dos jovens e procedendo com 

a prática de tortura, de espancamentos e de maus-tratos aos socioeducandos. Além disso, os 

adolescentes e os jovens também denunciaram que os policiais destes grupamentos os submetiam à 

“tranca”.  

A “tranca” representa método de isolamento compulsório através de grades e de chapas 

de ferro em espaços de dimensões bastante limitadas e que não oferecem defesas aos 

                                                      
76 Art. 5º (omissis) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
77 BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990: Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, 

inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

78 BRASIL. Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997: Define os crimes de tortura e dá outras providências. 
Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm>. Acesso em: 08 
fev. 2017. 

79 Exemplos destes documentos internacionais são: a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(proclamada em 10/12/1948), em seu artigo 5º; a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991; a 
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, promulgada pelo Decreto nº 98.386, de 9 de 
novembro de 1989; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), 
promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, em seu artigo 5º, sobre o direito à integridade 
pessoal e, especialmente, no ponto 2 deste artigo; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
promulgado pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, em seus artigo 7º e 10(1); o Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional (TPI), promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, 
especialmente entre os artigos 5º, 7º e 55; o Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas 
Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou Prisão; a Convenção Europeia para a Proteção de Direitos 
Humanos e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950, em seu artigo 
3º; e, por fim, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, adotada pela Organização da Unidade 
Africana, em Banjul, em 27 de junho de 1981, em seu artigo 5º. 

80 COMITÊ…, op. cit., 2015. 
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socioeducandos. Por meio desta prática, após agredidos, os adolescentes e os jovens eram forçados a 

permanecer por horas nos referidos recintos,81 o que representa uma flagrante ilegalidade, indo de 

encontro a diversos princípios previstos em diplomas, como a CF/1988, o ECA/1990 e a Lei do 

Sinase.  

Outro ponto crucial abordado na crise do sistema socioeducativo do Ceará foi a 

condição de trabalho dos profissionais que atuam no sistema. À época, o Comitê de Combate à 

Tortura entendeu que a pouca quantidade de socioeducadores, sua baixa remuneração, a carga 

horária excessiva a que estes estavam submetidos seriam condições agravantes no contexto de caos 

do sistema socioeducativo. Como consequência, o atendimento aos adolescentes e aos jovens 

tornar-se-ia precário e reforçava o argumento do Comitê de despreparo do poder público para lidar 

com os direitos da criança e do adolescente.82 

Em maio de 2015, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) noticiou novas 

interdições em unidades do sistema socioeducativo, por decisão da juíza de direito Mabel Viana 

Maciel. Tais interdições provisórias determinavam o não recebimento de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação, quer provisória, quer sanção, quer por 

sentença de mérito, pelo prazo de trinta dias, a contar da data da decisão, no CSSF, no CSSM e 

também no Centro Socioeducativo Passaré (CSP), todos estes localizados em Fortaleza e destinados 

apenas a adolescentes do sexo masculino.83 

A notícia ainda aduz que as referidas interdições, determinadas através de liminar, foram 

a resposta do Poder Judiciário a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo MPCE, na qual atuaram os 

promotores de Justiça da Infância e Juventude Antônia Lima e Luciano Tonet em desfavor do Estado 

do Ceará.  

Problemáticas como a superlotação daquelas unidades foram, à época, detectadas. Em 

resposta a este cenário, a decisão determinou a transferência do excedente de adolescentes pelo 

Estado do Ceará para outras unidades socioeducativas.  

Contudo, o Estado do Ceará viu-se compelido a alugar imóveis capazes de acolher tais 

excedentes de socioeducandos haja vista que o cenário de superlotação generalizado no sistema 

inviabilizava o remanejamento destes a outros centros socioeducativos não interditados. Além disso, 

para atender ao preconizado pelas diretrizes do Sinase, o Ceará teria que disponibilizar efetivo de 

                                                      
81 Ibid., loc. cit. 
82 Ibid., loc. cit. 
83 JUSTIÇA interdita Centros Educacionais. Ministério Público do Estado do Ceará. Fortaleza, 6 mai. 2015. 

Disponível em: <http://tmp.mpce.mp.br/orgaos/orgaosauxiliares/cao/caopij/destaques/destaques.asp?icodi 
go=3760>. Acesso em: 17 jan. 2017. 
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pessoal necessário ao cuidado destes adolescentes e destes jovens. Após o cumprimento da 

determinação judicial, a situação foi normalizada, mas não definitivamente.84  

Também na fundamentação da decisão de interdição, o Poder Judiciário apontou que a 

prática ilegal das “trancas” ainda ocorria. Diante disso, determinou a juíza a imediata abolição desta 

prática, sobretudo pelo fato de os lugares destinados a tal isolamento forçado serem insalubres, 

escuros e sem ventilação. A referida decisão judicial culminaria em astreintes, submetendo o Estado 

do Ceará ao pagamento de dez mil reais, valor fixado por adolescente em situação irregular de 

submissão à “tranca” a cada dia de descumprimento de permanência neste isolamento. 

Naquele contexto, os representantes do MPCE se referiam como sendo pública e 

notória a constatação de “[…] diversas e graves irregularidades no cumprimento, de modo 

provisório e definitivo, de medidas socioeducativas de internação, de internação provisória e de 

semiliberdade no âmbito do Estado do Ceará”.85  

Isso porque, conforme noticiado midiaticamente com certa frequência, haveria grave 

problema de falta de vagas para cumprimento da medida socioeducativa em meio fechado, o que 

decorreria, segundo a notícia da página virtual no MPCE, de deficiências estruturais, de recursos 

humanos e da ausência de socioeducação nas unidades do sistema. Estes fatos implicariam sérios 

prejuízos à sociedade. 

Além disso, os representantes do “parquet” aduziram que as interdições anteriores, 

determinadas pelo Poder Judiciário sobre o CSDB e, posteriormente, sobre o CSPA e sobre o Centro 

Socioeducativo Cardeal Aloísio Lorscheider (CSCAL) ocasionaram os remanejamentos dos 

socioeducandos desses centros para outros, iminentemente os de internação provisória, ou seja, o 

CSSM, o CSSF e o CSP.86 

Com isso, o cenário de caos do sistema socioeducativo do estado do Ceará se 

generalizou. Este sistema passou a operar com algumas de suas unidades com o triplo ou quase com 

o quádruplo de sua capacidade, ocasionando a falta de vagas e refletindo, na sociedade, o sentimento 

de impunidade quanto aos adolescentes em conflito com a lei.87 

Nesta perspectiva, as notícias apontam para o que, na época, entendeu-se ser a causa do 

recrudescimento da violência no Estado, pelo fato de que:88  

 

                                                      
84 Ibid., loc. cit. 
85 Ibid., loc. cit. 
86 JUSTIÇA interdita Centros Educacionais temporariamente. O Povo. Fortaleza, 6 mai. 2015. Disponível 

em: <http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/05/06/noticiafortaleza,3433567/justica-interdita-centros 
-educacionais-temporariamente.shtml>. Acesso em: 17 jan. 2017. 

87 Ibid., loc. cit. 
88 JUSTIÇA… Ministério Público do Estado do Ceará, op. cit., 2015. 
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[…] grupos criminosos têm se valido de adolescentes para a prática de infrações e da 
fundada suspeita de que, diante do sentimento de que não há responsabilização por parte do 
sistema de justiça, passam a existir verdadeiros grupos de extermínio de adolescentes, em 
verdadeira demonstração de realização da justiça com as próprias mãos. 

 
Essa situação não implica apenas prejuízos à sociedade, pela sensação que esta passa a 

ter de impunidade e de que o sistema socioeducativo não ressocializa e não reintegra os 

adolescentes. Também representa, principalmente, uma dupla punição aos adolescentes em conflito 

com a lei, que, além de terem impostas a si as, no cumprimento das medidas socioeducativas as 

quais se submetem, as privações de suas liberdades, ainda são submetidos a um tratamento 

desumano, degradante e que malfere suas dignidades, como no caso de serem vítimas da “tranca” ou 

estarem submetidos à superlotação. 

Este tratamento, além de ilegal, nega a natureza de seres humanos dos adolescentes e 

dos jovens autores de atos infracionais internos ao sistema socioeducativo do Ceará. A violência de 

autoria de adolescentes e jovens autores de atos infracionais e internos no sistema socioeducativo 

cearense nunca deverá ser encarada pelo Poder Público como a causa do caos no sistema, mas sim as 

reações diante do tratamento desumano ao qual estes socioeducandos estão submetidos.  

Inclusive, o papel da mídia também pode se revelar bastante problemático. Ao realizar 

falsas conexões de causa e efeito, a mídia pode, por descuido ou propositadamente, contribuir com o 

recrudescimento da mentalidade das massas e do senso comum favoráveis a discursos punitivos e 

expressos em jargões como o de que “bandido bom é bandido morto”, ou mesmo que “esse menor é 

bandido”, que “esse menor é sem jeito” ou que “o Estado gasta muito dando várias regalias a estes 

meninos”. Esta mentalidade é retrógrada, pois não se compraz com os valores e princípios 

apregoados no atual ordenamento jurídico protetivo à criança e ao adolescente. 

Na mesma perspectiva, as intervenções midiáticas em destacar o sentimento de 

impunidade da sociedade em detrimento da garantia aos direitos destes adolescentes podem tratar 

como toleráveis e até incentiváveis práticas de chacina e de linchamento, as quais se referirão como 

“fazer justiça com as próprias mãos”.  

Contudo, a mídia não aprofunda as discussões nesse sentido e não se preocupa em 

informar adequadamente sobre o fato de que os socioeducandos estão nessa condição, mas que não 

deixam de ser seres humanos por terem praticado atos infracionais, além do que práticas como a do 

linchamento representariam a reprodução de mais violência na sociedade, do reforço aos discursos 

de ódio e do incentivo ao extermínio de seres humanos. 

Desta forma, é paradoxal a tentativa de transformar a violência em instrumento para 

combatê-la. Trata-se de um círculo vicioso que apenas serve ao aumento da violência, da divisão da 



42 
 

sociedade e da segregação dos adolescentes e dos jovens em conflito com a lei ou regressos do 

sistema socioeducativo. 

A crise do sistema socioeducativo do Ceará generalizou-se no biênio de 2014-2015. É 

cediço que o Sistema de Garantia de Direitos, que o MPCE e outros órgãos integram, não 

conseguiria atuar para que as medidas extrajudiciais ou judiciais fossem eficazmente cumpridas. 

Motivo disso são as falhas de funcionamento das unidades, a gestão ineficiente de recursos humanos, 

os problemas de infraestrutura, a carência de recursos materiais, a ausência de atividades 

socioeducativas, bem como deficiências institucionais e conjunturais, entre outros. 

Com efeito, os incisos I a VII do artigo 112 do ECA/1990 estabelecem as medidas 

socioeducativas, quais sejam: a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à 

comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semiliberdade, a internação em 

estabelecimento educacional, além indicar que serão aplicáveis quaisquer das previstas nos incisos I 

a VI do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente.89  

A internação, conforme já explicitado, é, entre tais medidas, a mais severa por 

suspender a liberdade de ir e vir, estando regida pelos princípios da brevidade, da excepcionalidade e 

do respeito a peculiar condição de desenvolvimento do adolescente pelo que preleciona o “caput” do 

artigo 121 do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente,90 tendo, um caráter eminentemente 

pedagógico, conforme consta no parágrafo único do artigo 123 do ECA/1990.91 Os incisos do artigo 

122 do ECA/1990, mais adiante, conforme já apresentado neste estudo, estabelecem as condições as 

quais deverão ser atendidas para a adoção desta medida. 

O artigo 35 da Lei do Sinase,92 e em harmonia com o regramento estatutário de 1990, 

estabelece como princípios a regerem a execução das medidas socioeducativas: a legalidade; a 

                                                      
89 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

90 Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

91 Art. 123. (omissis) Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão 
obrigatórias atividades pedagógicas. 

92 Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios:  
I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;  
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos;  
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às 
necessidades das vítimas;  
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;  
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excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas; a prioridade a práticas ou 

medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, que atendam às necessidades das vítimas; a 

proporcionalidade em relação à ofensa cometida; a brevidade da medida em resposta ao ato 

cometido, atendendo às condições do artigo 122 do ECA/1990; a individualização a partir de idade, 

capacidades e circunstâncias pessoais dos adolescentes; a mínima intervenção, restrita ao necessário 

para a realização dos objetivos da medida; a não discriminação do adolescente; e o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. 

Contudo, o que diversas denúncias e inspeções detectaram foi a discrepância entre as 

previsões normativas e a aplicação prática destas, especialmente quanto à execução das medidas 

socioeducativas de internação. Inclusive, no relatório de monitoramento após os meses de 2015, 

elaborado pelo Fórum DCA em janeiro de 2016, indica-se que a situação vislumbrada, à época, era, 

em resumo, de grave crise no sistema socioeducativo do Ceará, o que afastaria absolutamente o 

referido sistema de parâmetros legais e pedagógicos expressos no ECA/1990, na Lei do Sinase e nas 

normativos internacionais acerca dos direitos humanos de crianças e adolescentes,93 as quais 

delinearemos mais adequadamente adiante neste estudo. 

Com efeito, no ano de 2015, a crise do sistema socioeducativo se agravou e se 

generalizou. Referida crise foi motivada pelo aumento da prática de tortura e de maus-tratos sofridos 

pelos adolescentes e jovens internos ao sistema; a superlotação; a falta generalizada de insumos 

básicos como colchões, toalhas e lençóis; a restrição ao acesso à água e ao direito à visita; e a 

ausência sistemática de escolarização e de profissionalização, a atividades culturais, esportivas e de 

lazer, dentre outras violações de direitos humanos destes adolescentes.94 

Como principal consequência deste cenário, houve um quantitativo ainda maior que em 

anos anteriores de rebeliões, de motins e de episódios conflituosos envolvendo todas as unidades de 

atendimento socioeducativo destinadas a adolescentes do sexo masculino de Fortaleza.95  

Ponto considerado culminante neste contexto de crise sistêmica foi a morte do 

adolescente M. F. do N., que cumpria medida socioeducativa de internação no Centro 

Socioeducativo São Francisco. O denominado adolescente foi atingido por disparo de arma de fogo 

                                                                                                                                                                   
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);  
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente;  
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;  
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe 
social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou 
status; e  
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. 

93 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 1. 
94 Ibid., p. 1-2. 
95 Ibid., loc. cit. 
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em 6 de novembro de 2015, quando a STDS ainda era a pasta gestora das unidades socioeducativas 

do Ceará.  

Era, à essa época, tido como acontecimento que pôs em maior evidência o problema 

que já perdurava há muito tempo e que, como se analisará no terceiro capítulo, ainda voltaria a 

ocorrer, já na gestão Seas, com novas mortes de quatro adolescentes no Centro de Semiliberdade 

Mártir Francisca (CSMF) em novembro de 2017 e duas mortes de adolescentes do Centro 

Socioeducativo Dr. Zequinha Parente (CSDZP) de Sobral em março de 2018. 

Referindo-se ao fato como “expressão máxima do colapso do sistema socioeducativo 

no Ceará”, o relatório do Fórum DCA aduzia que o Governo do Estado apresentou o chamado 

“Plano de Estabilização do Sistema Socioeducativo” em 9 de novembro de 2015. No referido 

contexto, foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre MPCE, Defensoria 

Pública Geral do Estado do Ceará (DPGE/CE) e Governo do Estado do Ceará em 17 de novembro 

de 2015.96  

Diante do agravamento das violações de direitos humanos e da ausência de 

respostas efetivas por parte do Governo do Estado do Ceará, simbolizadas na morte do 

adolescente M. F. do N., a crise do sistema também repercutiu internacionalmente.  

Com efeito, em março de 2015, o Fórum DCA, em conjunto com a Associação 

Nacional dos Centros de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes (ANCED) e com o 

CEDECA Ceará, protocolaram petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), dando azo para a determinação de Medidas Cautelares a serem adotadas pelo 

Estado brasileiro quanto ao sistema socioeducativo do Ceará.97  

Neste contexto, a CIDH consideraria haver elementos suficientes para a 

configuração de uma situação de gravidade, de urgência e de irreparabilidade no sistema 

socioeducativo cearense a partir da Resolução nº 71/2015, na qual a Medida Cautelar de nº 

60-15, sobre os “adolescentes privados de liberdade em unidades de atendimento 

socioeducativo de internação masculina do Estado do Ceará, referente ao Brasil”, datada de 

31 de dezembro de 2015, trouxe novas informações acerca da crise que este sistema vinha 

enfrentando.98 

Com efeito, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio da 

referida Resolução e após a análise das alegações de fato e de direito apresentadas pela 

                                                      
96 Ibid., p. 2. 
97 Ibid., loc. cit. 
98 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolução 71/2015, de 31 de dezembro 

de 2015: adolescentes privados de liberdade em unidades de atendimento socioeducativo de internação 
masculina do estado do Ceará, referente ao Brasil. Disponível em: <http://www.cedecaceara.org.br/wp-
content/uploads/2016/01/MC60-15-Resolucion-71.2015-Otorgamiento.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2017. 
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República Federativa do Brasil e pelos adolescentes e pelos jovens privados de liberdade em 

unidades de atendimento socioeducativo de internação masculina do estado do Ceará, 

entendeu pela gravidade e pela urgência das violações de direitos suportadas pelos 

adolescentes e pelos jovens cumprindo medidas socioeducativas no CSSM, no CSDB, no 

CSPA e os transferidos, à época, para o Presídio Militar de Aquiraz.99  

Assim, a CIDH entendeu existirem graves riscos à vida e à integridade pessoal 

destes adolescentes e, baseando-se no artigo 25 de seu Regulamento, solicitou do Brasil a 

adoção de várias Medidas Cautelares visando, sobretudo, à salvaguarda da vida e da 

integridade destes adolescentes à luz dos normativos internacionais e do interesse superior 

da criança.100 

Além disso, a Resolução do CIDH, apontou para Medidas Cautelares 

determinando que o Estado brasileiro também adotasse:101 

 
[…] providências necessárias e urgentes para […] fornecer condições adequadas 
em termos de infraestrutura e pessoal suficiente e idôneo, assegurar a 
implementação de programas e atividade idôneas e adaptadas aos adolescentes, 
implementar medidas para garantir as condições de segurança, executar ações 
imediatas para reduzir o número de internos e evitar as condições de superlotação 
e o uso de celas de isolamento no interior das unidades. 

 

A Resolução nº 71/2015, adiante, apresentou um resumo com o elenco de fatos 

ocorridos, sobretudo, dentro do biênio que foi de 2014 a 2015, demonstrando diversos 

problemas havidos nas unidades do sistema socioeducativo do Ceará, o que materializaria a 

crise generalizada que este enfrentava.  

Também foram trazidas as respostas do Estado brasileiro ao final de 2015, com 

este apresentando, por exemplo, o Plano de Estabilização do Sistema Socioeducativo do 

Ceará, o qual se dividiria em quatro ações de curto prazo, que incluiriam: “a) uma política de 

recepção; b) centralização das vagas existentes; c) infraestrutura; e d) comitês 

interinstitucionais”.102 Nesta oportunidade, o Estado também afirmaria103
 

 
[…] que os adolescentes internados nos centros socioeducativos realizariam 
atividades educativas com uma carga horária de três horas por turno, administradas 
por socioeducadores […]. Afirmou também que, como medidas de inserção 
trabalhista e desenvolvimento profissional, seriam ensinados diferentes ofícios e 
técnicas. Sobre as atividades de recreação, informou que cada unidade 
socioeducativa teria a sua disposição um professor de educação física para 

                                                      
99 Ibid., p. 1. 
100 Ibid., loc. cit. 
101 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 2. 
102 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS…, op. cit., 2015, p. 6. 
103 Ibid., p. 8. 
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acompanhar as diferentes atividades esportivas nos centros. Ademais, seriam 
realizadas oficinas de leitura, hip-hop, fotografia e cinema. 

 

Com efeito, o Estado fora denunciado por não fornecer, aos adolescentes 

internos, educação formal por alegarem haver falhas estruturais nas unidades de atendimento 

socioeducativo, fazendo com que os adolescentes e jovens internos no sistema, muitas vezes, 

permanecessem por muito tempo em reclusão, sem outras atividades externas. A mera 

promessa de realização futura destas atividades, contudo, é preocupante, sobretudo porque o 

Estado não indica, muitas vezes, com maior certeza, sobre quando se darão tais atividades. 

Adiante, na Resolução do CIDH, analisam-se os elementos de gravidade, de 

urgência e de irreparabilidade acerca do problema aduzido, sendo estes três elementos 

requisitos que a Comissão entenderia como atendidos para o acatamento e para o 

acolhimento dos fatos denunciados na petição.104  

O requisito de gravidade estaria atendido pela conjuntura continuada de 

violência nas unidades, resultando, entre outras consequências, em lesões a adolescentes e a 

jovens; na morte de um adolescente em 6 de novembro de 2015; em fugas constantes e na 

destruição de algumas áreas de certos Centros; em denúncias de atos de torturas e 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; na prática de isolamento prolongado e 

supostos abusos sexuais; nas condições de detenção insalubres e carentes de assistência 

médica; e na superlotação crítica e seus desdobramentos.105 

Já o requisito da urgência também estaria presente, tendo em vista a constatação 

de um ciclo constante de denúncias de fatos violentos, bem como o agravamento das 

condições de detenção no CSSM, no CSDB, no CSPA e no Presídio Militar de Aquiraz, 

resultando na anteriormente mencionada morte de adolescente e em novas denúncias de 

fatos de violência, que se intensificaram ao longo de 2015, mesmo com promessa de 

respostas institucionais do Governo do Estado e de outros Poderes e órgãos.106 

Também entendeu a CIDH o atendimento ao terceiro requisito, da 

irreparabilidade, porquanto que a possível violação dos direitos à vida e também à 

                                                      
104 Neste contexto, o art. 25.2 do Regulamento da CIDH define “gravidade da situação” como o “sério 

impacto que uma omissão pode ter sobre um direito protegido ou sobre o efeito eventual de uma decisão 
pendente em um caso ou petição junto aos órgãos do Sistema Interamericano”; “urgência da situação” 
como sendo “determinada pelas informações que indicam que o risco ou a ameaça são iminentes e podem 
materializar-se, o que requer ação preventiva ou tutelar”; e “dano irreparável” o “efeito sobre os direitos 
que, pela sua própria natureza, não são suscetíveis de reparação, restauração ou adequada indenização”. 

105 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS…, op. cit., 2015, p. 11-12. 
106 Ibid., p. 13. 
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integridade pessoal dos adolescentes e dos jovens envolvidos constituem situação máxima 

de irreparabilidade.107  

Nesta perspectiva, salientou que tanto a Corte Interamericana quanto a CIDH 

têm destacado as obrigações gerais dos Estados Partes, entre os quais o Brasil, de respeitar 

os direitos e liberdades contidos no artigo 1.1 da Convenção da Comissão, garantindo o livre 

e pleno exercício a toda pessoa sujeita à sua jurisdição.  

Entendeu, assim, a CIDH, como beneficiários de Medidas Cautelares da 

Resolução nº 71/2015, os adolescentes internos nas unidades do sistema socioeducativo 

anteriormente mencionadas, listando a Comissão algumas recomendações ao governo do 

Brasil quanto à problemática. 

Com efeito, na parte introdutória do relatório de inspeções nas unidades do 

sistema, realizada ao início de 2016,108 o Fórum DCA indicou que, desde o ano de 2008, 

monitora o sistema socioeducativo do Ceará. Com fito de constatar as condições de 

funcionamento das unidades de internação no município de Fortaleza, realizou, entre 21 e 29 

de janeiro de 2016, inspeções a diversos centros socioeducativos.109 

O referido fórum amparou-se, na apreensão de dados, em entrevistas às 

diretorias das unidades, quando presente; e à equipe técnica, composta por profissionais 

como assistentes sociais, psicólogos e pedagogos; seguida de entrevista dos adolescentes e 

dos jovens internos, com suas principais demandas sendo transmitidas através da Diretoria e 

da Equipe Técnica, com o recolhimento de dados através de um instrumental do Fórum 

DCA. 

Neste relatório, foram consideradas dimensões estruturais, recursos humanos nas 

unidades, condições de salubridade e higiene, direito à saúde, à alimentação, às condições de 

segurança nas unidades e direito à educação.110 

Pelas visitas às unidades no início de 2016, o que se depreendeu foi que, como 

outros direitos humanos que estariam sendo violados em quadro mais geral, o cenário de 

agravamento de conflitos internos no sistema socioeducativo do Estado ocorria em várias 

unidades.  

                                                      
107 Ibid., p. 14. 
108 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 2. 
109 As visitas realizadas pelo Fórum DCA em janeiro de 2016 seguiram a seguinte agenda: 21/01/2016 – 

Presídio Militar de Aquiraz (Unidade de Transição); 22/01/2016 – Centro Educacional Patativa do Assaré; 
25/01/2016 – Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider; 26/01/2016 – Centro Educacional Dom 
Bosco; 26/01/2016 – Centro Educacional São Miguel; 27/01/2016 – Centro Socioeducativo do 
Canindezinho; 27/01/2016 – Centro Educacional Passaré; e 29/01/2016 - Presídio Militar de Aquiraz 
(Unidade de Transição). 

110 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 3. 
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Problemas puderam ser detectados em várias destas, tendo sido bastante 

denunciados pelo Fórum DCA a órgãos nacionais e internacionais de proteção aos direitos 

humanos no biênio de 2014-2015. 

Verificou-se, assim, nas inspeções ao Presídio Militar de Aquiraz, que estava 

sendo utilizado provisoriamente para o cumprimento de medida socioeducativa de 

internação desde novembro de 2015 após a desativação do CSSF em decorrência de grave 

rebelião havida nesta unidade, muito embora o § 1º do artigo 16 da Lei do Sinase111 vede 

expressamente a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos ou, 

de qualquer outra forma, integrados a estabelecimentos penais.112 Além disso, pode-se 

entender aplicável a primeira parte do “caput” do artigo 123 do ECA/1990, ao estabelecer 

que a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes. 113 

 Adiante, na mesma unidade, que provisoriamente foi utilizada para o 

cumprimento de medida socioeducativa de internação, o Fórum DCA constatou a ausência 

de profissional de psicologia há dois meses; e também de pedagogo, já que um dos 

profissionais da unidade estava licenciado, enquanto o outro estava de férias.  

O Fórum DCA também apontou o problema de superlotação no recinto e a falta 

de separação dos adolescentes e dos jovens internos de acordo com os parâmetros definidos 

no artigo 123 do ECA/1990 e no artigo 35 da Lei do Sinase, o que iria de encontro à ideia de 

assegurar ambiente harmonioso e preventivo quanto a possíveis situações de violência, de 

ameaça ou de constrangimento entre e os adolescentes e os jovens e os jovens.114 

Após o Fórum DCA apontar os problemas relacionados à infraestrutura, às 

condições sanitárias e aos insumos básicos no referido centro, cenário a que se referiu como 

violador da dignidade da pessoa humana destes adolescentes e jovens, com fulcro no inciso 

III do artigo 1º da CF/1988,115 bem como nos incisos V, IX e X do artigo 124 do 

ECA/1990,116 tratou sobre a problemática da educação formal e das atividades externas 

                                                      
111 Art. 16.  A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do Sinase.  

§ 1o É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, ou de qualquer 
outra forma integrados a estabelecimentos penais.  

112 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 4. 
113 Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto 

daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 
gravidade da infração. 

114 Ibid., p. 5. 
115  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 
III - a dignidade da pessoa humana; 

116 Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: (...) 
V - ser tratado com respeito e dignidade; (...) 
IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; 
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destes adolescentes e jovens, entre as quais o lazer, o esporte, a cultura e a 

profissionalização. 

Nesse ponto, frisou a ausência, em fins de dezembro de 2015, de atividades 

externas aos dormitórios no Presídio Militar de Aquiraz. Nas ocasiões das inspeções ali 

realizadas, os adolescentes foram mantidos isolados ao longo dos dias e privados da 

realização de quaisquer atividades.  

Tal reclusão integral contribuiria para o aprofundamento de tensões e de 

conflitos entre os socioeducandos e os socioeducadores, com estes se negando a realizar 

atendimentos àqueles e com as saídas dos socioeducandos dos dormitórios apenas quando 

ocorriam as visitas por parte de seus familiares. A Direção Interina da referida unidade 

também relataria sobre a ausência de oferta de escolarização a tais adolescentes.117 

Na inspeção ao Centro Socioeducativo Patativa do Assaré (CSPA), centro 

destinado ao cumprimento de medida socioeducativa de internação após sentença judicial 

para adolescentes do sexo masculino entre dezesseis e dezessete anos, segundo o Relatório, 

o cenário geral também era de superlotação grave, de 250% (duzentos e cinquenta por 

cento), com o Fórum DCA vislumbrando com as mesmas violações aos ditames estatutários 

do ECA/1990 (artigo 123) e legais do Sinase (artigo 35) e ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, verificadas no Presídio de Aquiraz.118 

Quanto ao direito à educação, no CSPA também se verificou a ausência de 

realização de atividades externas aos dormitórios por parte dos socioeducandos, a exemplo 

de atividades de lazer, de esporte, de cultura ou profissionalizantes. A reclusão absoluta dos 

muitos adolescentes que superlotavam a unidade só se interrompia com os momentos de 

visitas de seus familiares.  

A Direção Interina da unidade também relataria que, após reinaugurado o CSPA 

com o fim da interdição judicial sobre este, não se retomara a oferta de educação formal, 

agravando a situação de isolamento em tempo integral e inviabilizando perspectivas 

pedagógicas, que deveriam ser um fim sempre viabilizado na execução das medidas 

socioeducativas.119 

Agravado pelo cenário de superlotação, a permanência em constante isolamento 

associada a outros problemas de condições estruturais deste Centro ocasionaram, na análise 

do Fórum DCA, a ocorrência do crime de tortura, física ou psicológica, nos moldes da Lei 

                                                                                                                                                                   
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 

117 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 7. 
118 Ibid., p. 12. 
119 Ibid., p. 14. 
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Federal nº 9.455/1997. Também se concluiu, obviamente, que o isolamento integral dos 

adolescentes internos ao CSPA contraria o assegurado pelos incisos XI e XII do art. 124 do 

ECA/1990120 quanto ao direito à escolarização, à profissionalização e à realização de 

atividades culturais, esportivas e de lazer por parte dos adolescentes.121 

A permanência de diversos problemas detectados no CSPA, unidade que passara 

recentemente por interdição por decisão judicial, revela a gestão ineficiente por parte da 

STDS neste tocante.  

Indigna perceber que, mesmo com obrigações judicialmente estabelecidas e com 

os compromissos assumidos pelo Poder Executivo estadual para mudar a realidade do 

atendimento socioeducativo em diversas unidades, das quais o CSPA é só um exemplo, a 

gestão ruim por parte do estado do Ceará é patente. O Estado e seus gestores públicos 

parecem não se sensibilizar com a obrigação de promoção dos direitos dos adolescentes e 

dos jovens os quais, inclusive, nega e ofende. 

Já no Centro Socioeducativo Dom Bosco (CSDB), centro destinado a 

adolescentes do sexo masculino de doze a dezesseis anos que cumprem medida 

socioeducativa de internação após sentença judicial, além do cenário geral de superlotação 

neste também verificado, com parte de seus dormitórios em reforma à época da inspeção, 

haveria as mesmas violações aos artigos 123 do ECA/1990 e 35 da Lei do Sinase.  

Neste Centro, o Fórum DCA verificou a ausência do direito à educação formal, 

mesmo contando com a pontualidade das atividades externas aos dormitórios. Relatou, à 

época, sobre a existência de parceria com a sede da Rede de Centros Urbanos de Cultura, 

Arte, Ciência e Esporte (Rede CUCA), da Prefeitura Municipal de Fortaleza, do bairro do 

Mondubim, para extensão de seus cursos aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no CSDB, mesmo com as afirmações dos próprios adolescentes de que as 

atividades e as oficinas da Rede CUCA somente beneficiariam uma minoria dos internos.122  

Também partiram dos adolescentes as queixas de que, mesmo antes de rebeliões 

havidas em novembro e em dezembro de 2015 na unidade, a oferta de educação formal nesta 

era ausente. Houve também relatos de ausência de atendimento por parte de equipe técnica 

há meses na unidade, estando o atendimento limitado ao ingresso nesta.123 

                                                      
120 Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: (omissis) 

XI - receber escolarização e profissionalização; 
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

121 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 14. 
122 Ibid., p. 19. 
123 Ibid., loc. cit. 
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 A constante reclusão destes adolescentes é novamente referida no Relatório do 

Fórum DCA enquanto fator motivador dos constantes episódios de conflitos, de rebeliões e 

de tentativas de fugas na Unidade e também representariam violações aos incisos XI e XII 

do artigo 124 do ECA/1990 referidos anteriormente.  

No Centro Socioeducativo São Miguel (CSSM), destinado a adolescentes e a 

jovens em internação provisória entre dezesseis e vinte e um anos, a situação geral percebida 

foi também de superlotação e de violações aos ditames do ECA/1990 e da Lei do Sinase. 

Neste centro socioeducativo, o Fórum DCA também verificou a ausência de educação 

formal.  

Na oportunidade, a diretoria da unidade informou não haver previsão para o 

restabelecimento da prestação da educação formal. Houve, por parte dos adolescentes e dos 

jovens, relatos de confinamentos ao longo de dias inteiros nos dormitórios, sem atividades 

externas, em punição recebida pelas inúmeras rebeliões e fugas pelas quais o CSSM passado 

em 2015. 124  

Neste contexto, a diretoria da unidade informou que se estaria retornando 

gradualmente à realização de atividades externas pelos adolescentes e pelos jovens, sendo, 

ao tempo da inspeção, disponibilizados quinze minutos para cada dormitório para este fim, 

tempo que se considera ser exíguo. 

A diretoria também informou sobre a realização de um curso de jardinagem na 

unidade, que o Fórum DCA constatou contemplar apenas quinze adolescentes e jovens na 

visita que realizou. Houve, ainda, queixas dos adolescentes e dos jovens de não haver 

atendimento regular por parte da equipe técnica na unidade.125 

Quanto ao Centro Socioeducativo Cardeal Aloísio Lorscheider (CSCAL), 

unidade destinada aos jovens do sexo masculino de dezoito a vinte e um anos que cumprem 

medida socioeducativa de internação após sentença judicial, o mesmo cenário de 

superlotação e de violação aos diplomas legais retromencionados se verificava. 

A respeito da educação formal e da oferta de atividades externas no CSCAL, as 

aulas, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), segundo a diretoria da unidade, 

seriam retomadas após as inspeções, o que não fora possível à época destas porque as salas 

de aula ainda passavam por reformas. Relatou a diretoria que não se realizavam quaisquer 

atividades externas.  

                                                      
124 Ibid., loc. cit. 
125 Ibid., p. 24. 
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Também nesta unidade, a permanência dos jovens nos dormitórios era a regra, 

com estes saindo apenas para visitas, para realizar ligações ou para serem atendidos pela 

equipe técnica da unidade.126 Não houve, pelo menos quando da inspeção ao referido centro 

socioeducativo, denúncias de maus-tratos, torturas, problemas estruturais ou superlotação no 

CSPA. 

No Centro Socioeducativo Canindezinho (CSC), destinado a adolescentes do 

sexo masculino de doze a dezesseis anos também já sentenciados, apesar de não haver sido 

verificada superlotação quando da inspeção, o Fórum DCA constatou que a distribuição dos 

adolescentes pelos dormitórios não seguia os critérios de separação previstos no ECA/1990 e 

na Lei do Sinase para este fim. 127 Também não houve, pelo menos quando da inspeção ao 

referido centro socioeducativo, denúncias de maus-tratos, torturas ou problemas estruturais 

no CSC. 

Quanto à educação formal no CSC, esta também era apenas ofertada na 

modalidade de EJA.128 Contudo, a educação formal não fora ainda retomada regularmente 

na unidade, apesar da informação de assistente social do CSC de que o seria em pouco 

tempo, não se precisando em que prazo isso se daria.129  

Contudo, o Fórum DCA compreendeu que a EJA não se adequaria ao perfil 

etário de adolescentes assistidos pelo Centro Socioeducativo Canindezinho, sendo 

incompatível com a proposta pedagógica da unidade, posto que a EJA exige a idade mínima 

de quinze anos para ser adotado no Ensino Fundamental e sendo que os adolescentes 

internos à unidade, em geral, tinham idade inferior à mínima. 

Também teriam declarado os adolescentes internos ao CSC a ocorrência de 

aulas, embora irregularmente, bem como de atividades externas, a exemplo de oficinas de 

música e de atividades esportivas. Outras oficinas, a exemplo das de grafite e das de “hip-

hop”, também ocorreram anteriormente, estando encerradas ao tempo da inspeção.130 

Já no Centro Socioeducativo Passaré (CSP), à época recentemente reinaugurado 

após reformas, destinado a adolescentes do sexo masculino de doze a quinze anos em 

cumprimento de internação provisória, apesar de também não se verificar situação de 
                                                      
126 Ibid., p. 28. 
127 Ibid., p. 28. 
128 O Relatório do Fórum DCA, acerca da Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, esclarece que esta 

modalidade, exclusiva em alguns dos Centros Educacionais entre os quais o do Canindezinho, seria 
modalidade de ensino destinada àqueles que não receberam a educação na idade adequada para tanto. A 
idade mínima para EJA do Ensino Fundamental estabelecida pela Resolução 03/10 da Câmara Básica do 
Conselho Nacional de Educação é de quinze anos, enquanto a idade mínima para o EJA do Ensino Médio é 
de dezoito anos. 

129 FÓRUM DCA…, op. cit., 2016, p. 32. 
130 Ibid., loc. cit. 
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superlotação, ocorriam violações aos ditames do ECA/1990 e do Sinase sobre os critérios de 

separação dos adolescentes. Também não houve, pelo menos quando da inspeção ao referido 

centro socioeducativo, denúncias de maus-tratos, torturas ou problemas estruturais presentes 

no CSP, tampouco relatos de motins, de rebeliões e de fugas em massa. 

No tocante à oferta de educação formal, o Fórum DCA constatou ser ausente, 

com a direção indicando não haver previsão de que fosse restabelecida. Quanto a atividades 

externas, informou a mesma direção que os adolescentes internos contariam com cerca de 

quinze minutos apenas à realização de atividades esportivas em quadra da unidade.131  

Contudo, os socioeducandos teriam reclamado do tempo exíguo para realizarem 

atividades externas, ao passo em que a direção afirmou que haveria a gradual ampliação dos 

quinze minutos à medida que a unidade readquirisse sua dinâmica de funcionamento regular. 

Afirmou também da ocorrência de sessões de cinema, com distribuição de pipoca e suco, 

duas vezes por semana e apontou que se iniciaria um curso de jardinagem atendendo cerca 

de quinze adolescentes.132 

Nas considerações finais do referido relatório de inspeções, o Fórum DCA 

considerou ocorrerem graves violações aos direitos humanos dos adolescentes internos ao 

sistema socioeducativo do estado do Ceará, compreendendo como a causa de diversos 

problemas detectados a inércia do estado em não tomar medidas necessárias para que as 

unidades cumprissem efetivamente suas funções pedagógicas.133 

Nessa perspectiva, frisa que, no início de 2016, quatro das sete unidades 

visitadas apresentavam superlotação, quais sejam o CSPA, o CSDB, o CSSM e o CSCAL, 

além de apontar outras ilegalidades, como o uso do Presídio Militar de Aquiraz como recinto 

para o sistema socioeducativo, mesmo que provisoriamente, à época, contrariando o que 

determina o Sinase.134 

O relatório também considerou haver um reduzido número de profissionais para 

operarem o sistema socioeducativo e atenderem eficazmente os adolescentes; mencionando 

também a recusa por parte de alguns dos socioeducadores em realizar regularmente o 

atendimento socioeducativo.135 

Nessa época, o Fórum DCA teria recomendado, seguindo o que determina o 

CIDH quanto ao cumprimento de medidas cautelares, a realização de concursos públicos 

                                                      
131 Ibid., p. 35. 
132 Ibid., loc. cit. 
133 Ibid., p. 38. 
134 Ibid., loc. cit. 
135 Ibid., p. 39. 
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para seleção de socioeducadores com perfil adequado aos objetivos da medida 

socioeducativa de internação, além de aumento suficiente nos quantitativos de outros 

profissionais necessários.136 

Outras problemáticas, em espécie, encontradas, além dos problemas de 

infraestrutura, das péssimas condições sanitárias encontradas e do fornecimento deficiente 

de insumos básicos, foram o direito à visita dos familiares ausente ou limitado; as ofensas ao 

direito à saúde; o fornecimento de alimentação e de água irregular; as denúncias de 

agressões, de maus-tratos e de isolamento compulsório, todas estas igualmente relatadas ao 

longo de todo o relatório e que tinham, por consequência, os comportamentos reativos por 

parte dos socioeducandos através de rebeliões, de fugas e de outros eventos conflituosos que 

necessitaram do ingresso de grupamentos da Polícia Militar para serem contidos. 

Destacou, finalmente, o Fórum DCA, que:137
 

 
Quanto ao direito à escolarização e à profissionalização, a única unidade visitada a 
ofertar aulas foi o Centro Socioeducativo do Canindezinho. Ainda assim, a 
escolarização se dá exclusivamente na modalidade EJA, inadequada para a faixa 
etária atendida no referido Centro. Nas demais unidades, o direito à escolarização 
encontra-se completamente violado. Também com exceção do Centro 
Socioeducativo do Canindezinho, as atividades culturais, esportivas e de lazer se 
restringem, quando existentes, a quinze minutos em que os adolescentes podem 
jogar futebol na quadra. Cabe destacar, no entanto, que no Centro Educacional 
Patativa do Assaré, no Centro Educacional Dom Bosco e no Centro Educativo 
Cardeal Aloísio Lorscheider, os adolescentes encontram-se reclusos aos 
dormitórios em tempo integral. A única saída do dormitório se daria quando da 
realização de visita, que também vem se dando de modo irregular. A violação do 
direito à escolarização e à profissionalização e do direito às atividades culturais, 
esportivas e de lazer corrompe a medida socioeducativa que se transforma em 
mero encarceramento dos adolescentes, em nada contribuindo para o seu processo 
pedagógico. 
 

O Fórum DCA destacou, neste contexto, além de todas as demais violações 

apresentadas, aquelas relacionadas aos direitos à escolarização e à profissionalização em 

várias unidades, implicando comprometimento aos fins pedagógicos da execução das 

medidas socioeducativas; quadro agravado pelos demais problemas enfrentados nestes 

centros socioeducativos do Ceará e que pareceu contribuir com o acirramento das tensões 

entre os adolescentes e os socioeducadores, por exemplo. 

Destacou o fórum, por fim, que não somente os altos quantitativos de fugas, 

rebeliões e motins preocupavam; mas também a gravidade dos episódios, que poriam em 

risco de morte tanto adolescentes quanto profissionais envolvidos, com a violência chegando 

a níveis extremos em 2015, o que demandaria ações governamentais mais concretas na 

                                                      
136 Ibid., loc. cit. 
137 Ibid., p. 40. 
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perspectiva de cumprir urgentemente as medidas cautelares que a CIDH determinara, 

observando, ainda, as normas internacionais e a legislação nacional cabíveis quanto aos 

direitos humanos destes adolescentes e destes em cumprimento de medida socioeducativa de 

internação no Ceará, especialmente.138 

 

2.2 A Criação da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo no Ceará como Resposta à Crise e o Início de sua Atuação quanto ao 

Direito à Educação dos Adolescentes e dos Jovens em Conflito com a Lei 

 

A crise no sistema socioeducativo do Ceará, que atingiu seu ápice no biênio de 

2014-2015, agravou-se também nos primeiros meses de 2016. Na época, segundo o 

CEDECA Ceará, a conjuntura era de que, entre as treze ações prometidas pelo Poder 

Executivo estadual, em seu Plano de Estabilização, na gestão de Cid Gomes, apenas duas 

haviam sido concretizadas.139  

Aliado ao grande quantitativo de fugas, rebeliões e eventos conflituosos nas 

unidades, todos estes fatos reativos aos problemas de negação e de violação aos direitos de 

socioeducandos enfrentados na crise do sistema socioeducativo cearense140, e diante dos 

cortes orçamentários constantes nesta área, a gestão de Cid Gomes seria considerada uma 

má referência em gestão de sistema socioeducativo. 

O Fórum DCA já divulgara, através de Nota Pública de 04 de março de 2010, que a 

gestão de Cid Gomes reduzia drasticamente o orçamento na área do atendimento socioeducativo. Os 

cortes orçamentários eram contraponto ao discurso do poder público estadual, que declarava 

combater as violações de direitos envolvendo os socioeducandos dos centros socioeducativos do 

estado e que se visava à construção de mais unidades socioeducativas, à época, sendo estas 

declarações bastante propagadas na mídia.141  

A nota do fórum questionava, pois, como o Poder Executivo construiria novos centros 

se os recursos destinados à política socioeducativa haviam sofrido redução em 36% (trinta e seis por 

cento) apenas no ano de 2010. Com efeito, em 2009, haviam sido gastos aproximadamente R$ 

                                                      
138 Ibid., p. 40-41. 
139 PLANO socioeducativo fica pela metade e Governo quer criar órgão. O Povo. Fortaleza, 29 abr. 2016. 

Disponível em: <http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/04/29/noticiasjornalcotidiano, 
3608922/plano-socioeducativo-fica-pela-metade-e-governo-quer-criar-orgao.shtml>. Acesso em: 14 fev. 
2017. 

140 Ibid., loc. cit. 
141 FÓRUM DCA afirma que construção de novas unidades não resolverá, por si só, a situação dos centros 

educacionais no Ceará. CEDECA Ceará: Notícias. Fortaleza, 04 mar. 2010. Disponível em: 
<http://www.cedecaceara.org.br/370/>. Acesso em: 14 dez. 2017. 
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33.660.000,00 (trinta e três milhões e seiscentos e sessenta mil reais) com a política socioeducativa. 

Para 2010, foram previstos apenas R$ 21.811.258,00 (vinte e um milhões oitocentos e onze mil 

duzentos e cinquenta e oito reais) para esta área. Além da redução do valor, passados pouco mais de 

dois meses do exercício fiscal, o governo do estado já retirara R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil 

reais) do valor aprovado.142 

Dos recursos, o Fórum DCA informou que mais de 90% (noventa por cento) são 

utilizados para custeio de terceirização.143 A gestão do sistema socioeducativo pela STDS no 

governo de Cid Gomes, que, paradoxalmente, se comprometia com a melhoria da infraestrutura 

física e humana nos centros socioeducativos existentes e com a construção de novas unidades e 

reduzia constante e drasticamente os recursos nesta área, era, pois, bastante questionada. 

Já na gestão seguinte, em abril de 2016, o governador Camilo Santana afirmaria 

que a falta de repasses de verbas federais representava um empecilho para a execução do 

Plano de Estabilização do Sistema Socioeducativo do Ceará que propiciasse a superação da 

crise enfrentada, sobretudo nos anos de 2014 e de 2015. Exemplificou, nesse sentido, com o 

impedimento de conclusão das obras dos centros socioeducativos em Sobral e em Juazeiro 

do Norte.144 

Além disso, o governador Camilo destacaria acerca da busca do Governo do 

Estado do Ceará por repasses de verbas federais para a construção das unidades 

socioeducativas no interior do estado e sobre a sua intenção de realização de concurso 

público para admissão de novos socioeducadores,145 buscando corrigir o quantitativo 

deficitário de pessoal apontado em inspeções anteriores ao sistema socioeducativo e que 

repercutiram bastante e durante o ápice da crise deste sistema. 

No contexto trazido, o Governo do Estado do Ceará também cogitava a criação 

de uma superintendência do sistema socioeducativo, que funcionaria enquanto um órgão 

com independência orçamentária, administrativa e funcional, embora ainda vinculado à 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), gestora anterior do sistema 

socioeducativo do Ceará.  

À STDS ainda caberia a responsabilidade pelas atividades de emprego e de 

assistência social nos centros socioeducativos, sobretudo nos primeiros meses de 

funcionamento da cogitada superintendência, em uma espécie de transição de gestão. O 

Governo do Estado do Ceará imaginava que essa superintendência deveria ser autônoma 

                                                      
142 Ibid., loc. cit. 
143 Ibid., loc. cit. 
144 PLANO socioeducativo…, op. cit., 2016. 
145 Ibid., loc. cit. 
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com o fito de permitir uma reorganização logístico-operacional do sistema socioeducativo 

cearense.146  

Como argumento bastante enfatizado pelos governistas do Ceará, o referido 

momento de transição serviria à necessidade de transmissão da administração dos centros 

socioeducativos, do reordenamento de fluxos, da organização e dos trâmites na gestão 

documental, da reorganização e da redefinição de procedimentos; da renovação de 

convênios e de parcerias com Organizações Governamentais (OGs), Não-Governamentais 

(ONGs) e com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em apoio à administração pública 

na gestão dos centros socioeducativos, além de necessário ao repasses de verbas. 

É o que se depreende das considerações trazidas pela Seas, em resposta à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos no interior do documento “Sistema 

Socioeducativo: Perspectivas e Possibilidades para um Novo Modelo de Gestão”,147 acerca 

do “novo modelo de gestão” que estaria em implantação com o advento da 

superintendência:148 

 

Ao nos depararmos com situações de crise, como esta que o Estado do Ceará vem 
enfrentando, temos geralmente a tendência de focarmos nossa atenção às suas 
expressões mais evidentes sem nos determos nas origens reais que motivaram sua 
eclosão. Ocorre que múltiplos e diversificados são os fatores que podem deflagrar 
estes acontecimentos, tornando sua análise bastante complexa, o que requer, 
portanto, uma visão sistêmica e o entendimento de que todas as instituições 
integrantes do Sistema de Garantia de Direitos são corresponsáveis por seu 
desenvolvimento. Estes cenários, via de regra, são sintomas das fragilidades que 
mantêm intactas a vulnerabilidade de todo o sistema, e é bastante usual que, ao 
analisarmos estes contextos, as combinações de vários elementos estejam 
envolvidas, o que torna ainda mais desafiador o entendimento das variáveis que as 
compõem. Com esta compreensão, mais do que procurar culpados, devemos 
buscar soluções para minimizar as possibilidades de ocorrência, reduzir suas 
consequências e fortalecer as capacidades de respostas conjuntas. (Grifo 
nosso. 

 

Esta mesma argumentação serviu, pois, para justificar a ideia de permanência de 

vínculo da, à época, idealizada superintendência com a STDS. Contudo, há que se fazer uma 

crítica a esta vinculação. É paradoxal pensar uma nova gestão para o atendimento 

socioeducativo no Ceará e, ao mesmo tempo, coadunar com a permanência de algum 

vínculo com a STDS. A gestão do sistema socioeducativo do Ceará, quando sob a atribuição 

da Coordenadoria de Proteção Social Especial (CPSE) da STDS, revelou-se incompetente 

                                                      
146 Ibid., loc. cit. 
147 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas..., op. cit., 2016. 
148 Ibid., p. 31. 
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para administrar e para seguir as determinações constitucionais e legais na execução das 

medidas socioeducativas e na garantia dos direitos dos socioeducandos.  

A crise do sistema socioeducativo do estado é ilustrativa nesse sentido. Como 

uma superintendência representaria verdadeiramente um novo modelo de gestão, necessário, 

inclusive, em resposta às Medidas Cautelares impostas ao Estado brasileiro pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), se, contraditoriamente à autonomia e à 

independência orçamentária, administrativa e funcional que esta possuiria, haveria o vínculo 

com uma forma de gestar anterior e que não deu certo?  

Essa cogitação e a preocupação dela decorrente se concretizariam, nestes termos, 

com a criação da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do 

Ceará (Seas), em junho de 2016, conforme se analisará mais adiante. 

A criação e a posterior regulamentação da Seas, em meados de 2016, foi uma 

das principais medidas do Poder Executivo estadual voltada a superar as anteriores situações 

de generalizada instabilidade no sistema socioeducativo.  

A ideia de uma superintendência autônoma, ainda que paradoxalmente vinculada 

à STDS, conforme disposto anteriormente, foi a forma encontrada pelo Poder Executivo do 

estado de dar uma nova dinâmica à forma que este geria o sistema socioeducativo do Ceará e 

a execução das medidas socioeducativas dos socioeducandos internos neste sistema, 

especialmente de internação, fundando-se na ideia de propiciar a estes um tratamento mais 

digno, mais humanizado e em conformidade com a CF/1988, com o ECA/1990 e com a Lei 

do Sinase. 

O Governo do Estado do Ceará, na gestão de Camilo Santana, pois, propôs um 

reordenamento em relação à gestão sistema socioeducativo do estado, o que se concretizou com 

algumas ações, entre as quais se encontra como marco inicial a aprovação da Lei Estadual nº 

16.040, de 28 de junho de 2016, que criou a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo (Seas),149 órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, 

dotado de autonomia administrativa e orçamentária, bem como do Decreto nº 31.988, de 12 de julho 

de 2016, que a regulamentou estabelecendo estrutura, organização e atribuições.150 

                                                      
149 CEARÁ. Lei nº 16.040..., op. cit., 2016. 
150 CEARÁ. Decreto nº 31.988, de 12 de julho de 2016: Dispõe sobre a estrutura organizacional, o 

regulamento, a distribuição e a denominação dos cargos de provimento em comissão da Superintendência 
do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) e dá outras providências. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20160713/do20160713p01.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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O referido Decreto de regulamentação foi, posteriormente, revogado por um outro 

Decreto de igual natureza, de nº 32.419, de 13 de novembro de 2017,151 alterando pontos da 

estrutura, da organização e das atribuições da Seas. 

Com efeito, a Lei Estadual nº 16.040/2016 criou a Seas enquanto órgão administrativo, 

gozando de autonomia orçamentária e funcional, embora paradoxalmente, conforme já referido, 

mantendo o vínculo com a STDS, nos termos do “caput” do artigo 1º desta lei, 152 bem como 

estabelecida a transferência patrimonial da STDS à Seas através do previsto no artigo 9º da mesma 

lei.153 

Além de sua principal atribuição, de coordenação da gestão e da execução da política de 

atendimento socioeducativo no estado do Ceará em conformidade com o Sinase e focado na gestão 

por resultados (previsão no inciso I do § 1º do artigo 1º da lei de criação da Seas),154 o § 1º do art. 1º 

desta lei, já mencionado, estabelece uma lista de competências que caberiam a tal Superintendência, 

entre as quais as que se encontram as previstas no inciso III,155 de realizar a “execução das 

internações provisórias e a execução dos programas socioeducativos de semiliberdade e 

internação, e estabelecer com os municípios os requisitos e formas de colaboração para os 

programas de atendimento em meio aberto”; e do inciso VI,156 de “estabelecer parcerias com 

órgãos que compõem o Sistema de Justiça, Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e Organizações Governamentais (OGs) com o 

                                                      
151 CEARÁ. Decreto nº 32.419, de 13 de novembro de 2017: Aprova o regulamento e a estrutura 

organizacional, e dispõe sobre a estrutura organizacional, e dispõe sobre a distribuição e a denominação 
dos cargos de provimento em comissão da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo (Seas) e dá outras providências. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20171116/do20171116p01.pdf>. Acesso em: Acesso em: 16 jan. 
2018. 

152 Art.1º Fica criada, no âmbito da Administração Pública Direta do Poder Executivo, a Superintendência do 
Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, órgão administrativo, orçamentário e funcionalmente 
autônomo, vinculado à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, com estrutura, 
organização e atribuições definidas em Decreto. 

153 Art.9º Ficam transferidos os bens patrimoniais, móveis, equipamentos, instalações, arquivos, projetos, 
contratos, documentos e serviços relativos ao Sistema Socioeducativo da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social para a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. 

154 Art.1º (omissis) §1º (omissis) I - coordenar a gestão e a execução da política de atendimento 
socioeducativo no Estado do Ceará, em conformidade com as diretrizes do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo - Sinase, e com foco na gestão por resultados; 

155 Art.1º (omissis) §1º (omissis) III - realizar a execução das internações provisórias e a execução dos 
programas socioeducativos de semiliberdade e internação, e estabelecer com os municípios os requisitos e 
formas de colaboração para os programas de atendimento em meio aberto; 

156 Art.1º (omissis) §1º (omissis) VI - estabelecer parcerias com órgãos que compõem o Sistema de Justiça, 
Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, Organizações não Governamentais – ONGs, e Organizações 
Governamentais - OGs, com o objetivo de assegurar a garantia dos direitos dos adolescentes em 
atendimento socioeducativo; 
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objetivo de assegurar a garantia dos direitos dos adolescentes em atendimento 

socioeducativo, ou seja, de se articular sistemicamente”.157 

A expressão “gestão por resultados”, constante no inciso III do § 1º do artigo 1º 

da lei de criação da Seas, foi reiteradamente utilizada pelo Governo do Estado do Ceará e 

pelos gestores da Seas para se referirem ao foco da reestruturação do atendimento 

socioeducativo do Ceará.  

A gestão por resultados ocorreria a partir da reestruturação do sistema 

socioeducativo estadual, o que foi assumido enquanto política pública pelo Poder Executivo 

cearense. Este poder adotou, além da criação e da regulamentação da Seas, outras medidas 

destinadas a sanar situações de instabilidade do sistema socioeducativo visando prover os meios 

necessários para alavancar programas, projetos e ações que já vinham sendo desenvolvidos no 

sistema, ainda que deficitariamente, pela STDS, com o fito de oferecer ao adolescente e ao jovem a 

prestação de um serviço e de um tratamento mais digno e humanizado e de qualidade o qual, de fato, 

contribuísse com o processo de ressocialização destes. 

Esta gestão se concretizaria, na resposta elaborada pela superintendência à CIDH 

no mesmo documento “Sistema Socioeducativo: Perspectivas e Possibilidades para um 

Novo Modelo de Gestão”158, da seguinte forma:159
  

 

[...] mudança de paradigma é marcada pela influência de concepções e práticas 
restaurativas, integrativas, participativas e democráticas, caracterizadas por 
processos dinâmicos e concomitantes, sobre os quais se estabelecem alianças, 
redes e parcerias na busca de soluções para problemas comuns dos quais todos são 
corresponsáveis. 

 

É importante frisar, nesse sentido e em linhas gerais, que a mudança institucional que o 

governo de Camilo Santana adotou quanto ao sistema socioeducativo do Ceará, com a instituição 

da Seas, figura como necessária diante da situação anterior à criação da superintendência, 

especialmente no biênio de 2014-2015, quando da crise do sistema socioeducativo no estado. 

O cenário de instabilidade no sistema socioeducativo cearense, que exigiu a resposta 

institucional de criação da Seas, era, segundo órgãos de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente e o Poder Judiciário, caótica. Conforme já trazido anteriormente, em 2014 houve 

interdição do pelo prazo de trinta dias do Centro Socioeducativo Patativa do Assaré (CSPA) por 

decisão do Poder Judiciário. O juiz emissor da decisão foi motivado, sobretudo, pelos altos 

quantitativos verificados de rebeliões e de fugas de adolescentes da referida unidade em cenário 

                                                      
157 CEARÁ. Lei nº 16.040..., op. cit., 2016. 
158 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas..., op. cit., 2016. 
159 Ibid., p. 31. 
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reativo às violações de direitos,160 isso sem mencionar a superlotação, problemática que se verificou 

bastante frequente no sistema como um todo. 

Além disso, os resultados e o conteúdo de inspeções a unidades do sistema 

socioeducativo cearense entre meados de 2015 e início de 2016, pelo CEDECA Ceará, pelo Fórum 

DCA e pela Defensoria Pública do Estado através do Nuaja,161 bem como as denúncias de comitês 

especializados no combate à tortura,162 por exemplo, foram utilizados como base de dados para se 

evidenciar a crise do sistema socioeducativo cearense, que se estendeu ao logo de 2014 e de 2015 e 

que ainda reverberou em 2016. 

Conforme já também problematizado, diversas unidades do sistema socioeducativo 

do Ceará que foram submetidas às inspeções pelo Fórum DCA apresentavam a problemática de 

oferta inexistente ou insatisfatória de educação formal e de atividades externas, como a 

profissionalização, atividades culturais e de lazer. A motivação dessa inexistência ou insuficiência 

eram os problemas relacionados à falta de estrutura destes centros socioeducativos, o que implicava 

uma reclusão praticamente ininterrupta dos socioeducandos, fator este motivador de outros tantos 

problemas no contexto de crise do sistema socioeducativo.163  

A necessidade de seguir os ditames previstos no Sinase decorre de uma determinação 

legal que vinha sendo sistematicamente desobedecida no Ceará, a partir de um processo de 

instabilidade, que exigiu um esforço governamental para superação de tal ilegalidade. A criação da 

Seas, a quem passou a competir a gestão do atendimento socioeducativo do estado em meados de 

2016, por ato do governador Camilo Santana, 164 foi resposta, inclusive, à Resolução nº 71/2015, da 

CIDH, na qual a Medida Cautelar de nº 60-15, de 31 de dezembro de 2015, constava165, bem como 

resposta à Resolução nº 225 do CNJ, de 31 de maio de 2016,166 o que tornou ainda mais patente a 

necessidade de haver adequações mais sistêmicas e interinstitucionais direcionadas à concretização 

dos direitos dos adolescentes e dos jovens autores de atos infracionais e em cumprimento dessas 

medidas socioeducativas. 

Nesta perspectiva, o sistema socioeducativo é bem mais complexo do que a estrutura 

gerida pela Seas. A aplicação das previsões da CF/1988, do ECA/1990 e da Lei do Sinase deve ser 

promovida por conjunto integrado de órgãos, instituições e atores, ou Sistema de Garantia de 

Direitos, formado, entre outros, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário e Sistema de Justiça, 

                                                      
160 JUIZ interdita..., op. cit., 2014.  
161 FÓRUM DCA..., op. cit., 2016. 
162 COMITÊ..., op. cit., 2015. 
163 FÓRUM DCA.., op. cit, 2016, passim. 
164 CEARÁ ganha..., op. cit., 2016. 
165 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS..., op. cit., 2015. 
166 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 225..., op. cit., 2016.  
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Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Fórum DCA, pelo CEDECA Ceará e pelos 

conselhos tutelares e pela sociedade civil como um todo. 

Também haverá, pois, de englobar outros organismos, órgãos, organizações 

governamentais ou mesmo ONGs de defesa que não mencionados anteriormente, já que a ideia de 

sistema socioeducativo que se adotará neste estuo será a de coordenação em rede para um 

atendimento digno, eficiente, ressocializante, integrador e protetivo aos direitos dos adolescentes e 

dos jovens internos neste. 

Com efeito, esse pensar sistêmico está alçado à condição de diretriz e de princípio à 

atuação da Seas, segundo o documento “Sistema Socioeducativo: Perspectivas e Possibilidades 

para um Novo Modelo de Gestão”, que informa:167
 

 

Ao enumerar direitos, estabelecer princípios e diretrizes, definindo competências e 
atribuições e, ao mesmo tempo, dispondo sobre os procedimentos judiciais, a Constituição 
Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente instalaram um sistema de 
“proteção geral de direitos” de crianças e adolescentes, denominado Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA. Este sistema é constituído por diferentes 
instâncias e atores sociais. Este novo paradigma requereu organizações estruturadas e 
específicas ao mesmo tempo em que demandou saberes compartilhados para a elaboração 
de políticas públicas estruturantes. Operar por meio destes critérios significa otimizar 
a diversidade de atuações entre os distintos atores e instituições envolvidas, 
possibilitando a conexão entre seus subsistemas de forma integral e integrada, a 
fim de aumentar a capacidade de resposta das instituições quanto à prevenção e 
resolução de situações marcadas pela violência. Neste sentido, outro objetivo deste 
documento ao desvelar os axiomas destes referenciais normativos que regem a 
organização e o funcionamento das unidades e programas do Sinase, diz respeito 
ao modo em como, a partir destas premissas, serão estabelecidos e 
operacionalizados os mecanismos de garantia, promoção, controle e defesa dos 
direitos fundamentais dos adolescentes. Exige, portanto, a vinculação, do modo de 
fazer com várias instâncias, à motivação das pessoas, à definição clara de 
objetivos, à elaboração do planejamento estratégico, aos processos que o compõe e 
às ações desencadeadas e, não menos importante, às respectivas mensurações e 
controle dos resultados. 

 

O alcance de tal percepção sistêmica se compraz com o estabelecido no § 1º do artigo 1º 

da Lei do Sinase,168 entendido como um conjunto de princípios, regras e critérios envolvendo a 

execução de medidas socioeducativas, que inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais com 

todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a 

lei.   

Esse pensamento já era compartilhado por vários membros do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente, como Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria 

                                                      
167 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas..., op. cit., 2016, p. 32-33. 
168 § 1o Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução 

de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, 
bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito 
com a lei.  
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Pública em outubro de 2016, contemporaneamente aos primeiros meses de atuação da Seas. Em 

debate interinstitucional realizado, o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e 

Juventude (CAOPIJ) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Hugo Mendonça, 

assim considerou: 169 

 

[...] o evento é muito importante por “trazer todos para refletir juntos sobre os 
desafios do sistema socioeducativo cearense e por destacar que as soluções só 
serão encontradas se compreendermos que precisamos trabalhar de maneira 
sistêmica, coletiva e uniforme, todos nós que fazemos parte do Ministério Público, 
Defensoria Pública e Tribunal de Justiça”, explica. Segundo Hugo Mendonça, no 
Ceará, ainda não é necessário tomar medidas judiciais, mas ele destaca que a 
Justiça poderá ser acionada caso necessário. “Aqui no Ceará estamos tentando 
construir outro caminho: empoderar o Poder Executivo para que ele dê uma 
solução administrativa, com o acompanhamento do Ministério Público e da 
Justiça. Não como uma intervenção direta, porque ainda não é necessária, mas 
pode vir a ser”, complementa o membro do MPCE. 

 

Apesar do entendimento pelo empoderamento do poder executivo apresentado pelo 

membro do “Parquet”, compreende-se que a atribuição de gestão do sistema socioeducativo já caiba 

ao poder executivo por determinação legal. Se há falha, não seria no empoderamento, mas nos maus 

focos e más escolhas de gestão realizadas.  

Nesta mesma perspectiva, a Lei de criação da Seas estabelece, no “caput” de seu artigo 

3º,170 a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, com o fim de 

promover a articulação interna do Poder Executivo na implementação do sistema socioeducativo no 

Estado, garantindo a cooperação e a participação conjunta das diversas pastas do Governo, elencadas 

                                                      
169 MPCE, TJCE e DPGE debatem sistema socioeducativo cearense. Ministério Público do Estado do Ceará. 

Fortaleza, 31 out. 2016. Disponível em: <http://www.mpce.mp.br/2016/10/31/mpce-tjce-e-dpge-debatem-
sistema-socioeducativo-cearense/>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

170 Art.3º Fica criada a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, com a 
finalidade de promover a articulação interna do Poder Executivo na implementação do Sistema 
Socioeducativo. 
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no § 2º deste artigo171. Aos atores elencados importa a ação socioeducativa na execução das 

atividades da Seas e na pactuação de estratégias em observância ao Sinase.172  

Admitiria tal Comissão Intersetorial, com supedâneo no § 3º do artigo 3º da lei de 

criação da Seas, a figura de convidados, entes que possuam atuação no âmbito da infância e da 

adolescência, a exemplo de representantes de algumas instituições, como Ministério Público, Poder 

Judiciário, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa e Fórum DCA. 173 

À Seas, destarte, caberia coordenar a gestão e a execução da política de 

atendimento socioeducativo no Estado, conforme preceitos do Sinase, mas suas medidas não 

serão suficientes, eficientes e eficazes se houver deficiências nas atuações destes outros 

atores. 

Nesta perspectiva e em observância aos ditames do Sinase, também a Lei 

Estadual nº 16.040/2016 estabeleceu comissões importantes para avaliar as ações e o 

cumprimento de metas pela Seas. Exemplos são os do “caput” do artigo 7º da lei de criação 

da Seas, 174 que estabelece uma Comissão Estadual responsável pela condução dos trabalhos 

de elaboração do Plano Estadual Decenal de Atendimento, em substituição ao plano decenal 

anterior, já mencionado,175 da alçada da STDS; bem como do artigo 12 da mesma lei de 

criação,176 que estabeleceu, no prazo de seis meses a contar da publicação da lei, uma 

                                                      
171 Art.3º (omissis) §2º Compõem, em caráter permanente, a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de 

Atendimento Socioeducativo um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos:  
a) Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, exercendo a coordenação; 
b) Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas; 
c) Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social; 
d) Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social; 
e) Secretaria da Educação; 
f) Secretaria da Saúde; 
g) Secretaria da Cultura; 
h) Secretaria do Esporte; 
i) Secretaria do Planejamento e Gestão; 
j) Secretaria da Fazenda; 
k) Coordenadorias Especiais de Políticas Públicas dos Direitos Humanos, da Juventude e para Mulheres, 
integrantes da estrutura organizacional do Gabinete do Governador. 

172 CEARÁ. Lei nº 16.040…, op. cit., 2016. 
173 Art.3º (omissis) §3º Compõem, como convidados, a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de 

Atendimento Socioeducativo, um representante e um suplente, com atuação no âmbito da Infância e 
Adolescência, das seguintes instituições: 
a) Ministério Público; 
b) Poder Judiciário; 
c) Defensoria Pública; 
d) Assembleia Legislativa; 
e) Fórum das Organizações não Governamentais de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. 

174 Art.7º Fica criada a Comissão Estadual responsável pela condução dos trabalhos de elaboração do Plano 
Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo, composta pelos seguintes membros: (omissis) 

175 PLANO Estadual..., op. cit., 2013. 
176 Art.3º (omissis) §3º Compõem, como convidados, a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de 

Atendimento Socioeducativo, um representante e um suplente, com atuação no âmbito da Infância e 
Adolescência, das seguintes instituições: 
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Comissão Permanente e Independente de avaliação do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo, com objetivos e organização seguindo o estabelecido pela Lei do Sinase.177 

Também urge destacar, quanto à gestão compartilhada dos centros 

socioeducativos do Ceará, que houve, ao final de 2016, o Edital de Chamada Pública nº 

002/2016 – SEAS, objetivando a seleção de organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos para a celebração de Termo de Colaboração visando à conjugação de esforços 

para o atendimento ao adolescente nas unidades de atendimento socioeducativo, em 

observância ao disposto no ECA/1990, referendado pelo Sinase, na construção da proposta 

político-pedagógica de atenção ao adolescente e ao jovem e consistente na prestação de 

assistência material, à saúde física, psicológica e mental, social e educacional (esportiva, 

cultural, lazer, qualificação profissional básica), sob a responsabilidade da Seas.178 

Na prática, tais organizações atuariam de forma a garantir diversos direitos no 

atendimento aos adolescentes e aos jovens internos em regime de parceria com o poder 

público. No campo do atendimento psicossocial e pedagógico, por exemplo, deveriam 

garantir um atendimento psicológico de qualidade e um atendimento pelo serviço social com 

periodicidade quinzenal, nos termos estabelecidos nos Planos de Trabalho das OSCs 

gestoras dos centros socioeducativos e vencedoras do Chamamento Público e que tenham 

firmado com o poder público tais parcerias; além disso, seria estabelecida a proporção de, no 

mínimo, um socioeducador para cada cinco adolescentes e jovens durante o dia e um 

socioeducador para cada dez adolescentes e jovens durante a noite.179 

Além disso, nos termos do referido Edital, essas organizações da sociedade civil 

(OSCs) deveriam prover a educação profissional básica, arte e cultura, educação física e 

esporte dos adolescentes e dos jovens; buscar a inclusão de 100% (cem por cento) dos 

adolescentes e jovens inseridos na medida socioeducativa de internação e semiliberdade em, 

no mínimo, um curso de qualificação profissional básica por semestre; garantir, no mínimo, 

cinco horas semanais de atividades de educação física e esportes; o aprendizado de, no 

                                                                                                                                                                   
a) Ministério Público; 
b) Poder Judiciário; 
c) Defensoria Pública; 
d) Assembleia Legislativa; 
e) Fórum das Organizações não Governamentais de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. 

177 Art.12. Será instituída, no prazo de 6 (seis) meses, a Comissão Permanente e Independente de avaliação do 
Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, com objetivos e organização, conforme o disposto na 
Lei nº12.594, de 18 de janeiro de 2012. 

178 EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO - FINAL. Seas - Superintendência 
do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Seleção. Fortaleza, 30 
nov. 2016. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/2016-11-28-15-09-29/2016-11-28-15-12-
51?download=5%3Aeditas>. Acesso em: 22 fev. 2017. 

179 Ibid., loc. cit. 
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mínimo, uma linguagem artístico-cultural, por profissional qualificado, totalizando uma 

carga horária mínima de três horas semanais por adolescente e por jovem; além da 

realização de, pelo menos, um atendimento coletivo multidisciplinar por mês, com grupos de 

dez a quinze adolescentes e jovens, de forma que sejam contemplados todos os adolescentes 

e jovens os atendidos na respectiva unidade.180 

Quanto à assistência jurídica, exclusiva para a Unidade de Recepção Luis Barros 

Montenegro (URLBM) e para a Célula de Regulação de Vagas da Seas (CRV), as OSCs 

teriam de disponibilizar cinco advogados, sendo três para Fortaleza, um para Sobral e um 

para Juazeiro do Norte. Esse atendimento complementaria, e não excluiria, a assistência 

prestada à Defensoria Pública, por exemplo, a quem incumbe assistir os adolescentes e os 

jovens internos no sistema socioeducativo, sobretudo no tocante aos eventos conflituosos 

envolvendo colaboradores. 

Já no tocante à assistência material, as OSCs deveriam prover os adolescentes e 

os jovens de alimentação completa, conforme cardápio, com composições nutricionais 

adequadas; de vestuário, de material de higiene e de roupa de cama; de materiais 

pedagógicos e esportivos; de transporte; de pequenos reparos, serviços de limpeza e 

conservação predial; e outros de pessoal, necessários à realização de todas as ações de 

atendimento.181 

Na prática, isso se processou com as contratações de colaboradores, entre os 

quais coordenadores de segurança, coordenadores de disciplina e socioeducadores, bem 

como de equipe técnica das unidades, formada de profissionais de nível superior na área da 

pedagogia, da psicologia, da assistência social e do direito, o que ficou a cargo destas OSCs.  

Isso contraria o previsto em lei sobre o ingresso no serviço público mediante 

concurso, bem como a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), Lei Federal nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, na qual esta política pública de atendimento socioeducativo se 

enquadra,182 que também prevê o ingresso por concurso público para a área, que, somados à 

propagação de discursos favoráveis à redução da maioridade penal, só depõe favoravelmente 

à mercadorização do sistema socioeducativo. 

Ou seja, neste momento, dando seguimento ao que a STDS já implementava, a 

Seas seguiu com amplas terceirizações, cenário que permaneceria corriqueiro ao longo de 

                                                      
180 Ibid., loc. cit. 
181 Ibid., loc. cit. 
182 BRASIL. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993: Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá  

outras providências. Brasília, DF, 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742compilado.htm>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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quase todo o ano de 2017 e que, ao contrário de resolver diversas questões relacionadas à 

qualidade do atendimento socioeducativo, só o piorava, pois os centros socioeducativos 

contavam com uma mão-de-obra mal remunerada, desqualificada, despreparada; além do 

fato grave de o estado do Ceará delegar a essas OSCs a gestão dos centros socioeducativos. 

Deduz-se, assim, estar havendo verdadeira entrega do sistema socioeducativo do 

Ceará a essas OSCs, o que é preocupante e contradiz a proposta de realizar uma gestão de 

sistema socioeducativo distinta da fracassada política desenvolvida no âmbito da CPSE da 

STDS. 

Já no Regulamento anexo ao Decreto Estadual nº 32.419, que substituiu o 

Decreto anterior, de nº 31.988, no tocante à Seas, além de caracterizá-la, em seu artigo 1º; e 

de repetir o teor de suas competências previstas na Lei Estadual de sua criação, em seu 

artigo 2º; estabelece, em seu artigo 3º, sua estrutura organizacional, como sendo formada 

pela direção superior, da qual Superintendente e Superintendente Adjunto são componentes; 

pelos órgãos de assessoramento, a exemplo da Assessoria de Desenvolvimento Institucional, 

da Assessoria Jurídica, da Corregedoria, da Assessoria Especial de Gestão e Comunicação, 

da Assessoria Especial de Diretrizes Socioeducativas e da Assessoria Especial de 

Infraestrutura e Logística; além de pelos órgãos de execução programática, envolvendo a 

Coordenadoria da Rede Socioeducativa, com as diferentes células ou núcleos sendo cada um 

dos Centros Socioeducativos do Sistema, além da Coordenadoria de Monitoramento e 

Avaliação das Medidas Socioeducativas, do Núcleo Escola Estadual de Socioeducação e da 

Coordenadoria de Segurança e Prevenção de Conflitos; pelos órgãos de execução 

instrumental, como a Célula de Gestão de Pessoas e a Célula de Gestão Financeira, 

integrantes da Coordenadoria Administrativo-Financeira; e, finalmente, o Órgão Colegiado, 

já anteriormente mencionado, qual seja, a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de 

Atendimento Socioeducativo.183 

Com efeito, ao conferir a estrutura da Seas, percebe-se que esta 

superintendência, seguindo tendência de outras pastas do Governo do Estado, apresenta-se 

bastante extensa e pesada. A estrutura gigantesca da superintendência e a hierarquização e 

burocratização consequentes desta são empecilhos a um atendimento socioeducativo mais 

eficiente e eficaz, além de preocupante, já que a Seas é um órgão recente. 

Contraditoriamente, ainda que com uma megaestrutura, delega-se a organizações alheias ao 

Estado, as OSCs convocadas no Edital de Chamada Pública mencionado, a gestão do 

sistema socioeducativo cearense com várias frentes de atribuições e de atuações. 
                                                      
183 CEARÁ. Decreto nº 32.419…, op. cit., 2017. 
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Adiante, o mesmo Regulamento, entre os artigos 4º e 28, estabelece a 

distribuição de competências de cada um dos referidos órgãos, ao indicar suas respectivas 

atribuições básicas, o que faz mais adiante, dos artigos 29 a 35. Também trata o 

Regulamento sobre a gestão participativa da Seas, organizada por meio de comitês, sendo 

um o executivo e o outro o coordenativo, merecendo disciplina nos seus artigos 35 a 46. 184 

Cabem referências, por fim, a outras legislações estaduais importantes adjetivas 

à criação e à regulamentação da Seas, apresentadas para fundamentar as ações que estão 

sendo tomadas pela superintendência em sua proposta de gestão, a exemplo da Lei 

Complementar nº 163, de 05 de julho de 2016,185 substituída pela Lei Complementar nº 169, 

de 27 de dezembro de 2016,186 dispondo sobre a admissão por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Seas; além da Lei nº 

16.178, de 27 de dezembro de 2016,187 a qual dispõe sobre a criação dos cargos efetivos de 

socioeducador, de nível médio, e analista socioeducativo, sendo este termo genérico para 

designar os profissionais de ensino superior em serviço social, pedagogia e psicologia, para 

atender às necessidades da Seas, estando as atribuições destes cargos listadas no anexo único 

desta lei. 

Da análise apresentada, torna-se patente a análise dos diversos problemas que vinha 

enfrentando o sistema socioeducativo em 2014 e em 2015. Assim, o foco deste estudo será analisar 

os fatores desafiadores relacionados à oferta do direito à educação, seja a formal, seja a oferta em 

outras modalidades, nas unidades do sistema socioeducativo cearense, abordando a falta de 

assistência psicossocial voltada a suprir problemáticas de ambiente de dificuldade familiar; a 

problemática da evasão escolar e os seus desdobramentos; as deficiências na oferta de ensino para os 

adolescentes e os jovens internos neste sistema, abordando, neste ínterim, questões que vão desde a 

infraestrutura das unidades para receber salas de aula até as possibilidades quanto ao ensino 

                                                      
184 Ibid., loc. cit. 
185 CEARÁ. Lei Complementar nº 163, de 05 de julho de 2016: Dispõe sobre a admissão por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Superintendência 
do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20160705/do20160705p01.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

186 CEARÁ. Lei Complementar nº 169, de 27 de dezembro de 2016: Dispõe sobre a admissão por tempo 
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Superintendência 
do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, de profissionais para exercer a função de 
socioeducador; altera a Lei Complementar nº163, de 5 de julho de 2016. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20161228/do20161228p01.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

187 CEARÁ. Lei nº 16.178, de 27 de dezembro de 2016: Dispõe sobre a criação dos cargos efetivos de 
socioeducador e analista socioeducativo, para atender às necessidades da Superintendência do Sistema 
Estadual de Atendimento Socioeducativo - Seas. Disponível em: 
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20161228/do20161228p01.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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profissionalizante destes adolescentes e jovens, todas deficiências apontadas pelas inspeções e 

denúncias anteriormente abordadas. 

A compreensão de tais problemas, em suas dimensões anterior, durante e 

posterior ao contexto de criação da Seas, em meados de 2016, será importante para se 

elencar quais são, de fato, as violações ao direito à educação que se verificavam ou que 

ainda se verificam no sistema socioeducativo do estado do Ceará. 

Com efeito, esta análise se pautará de forma crítica, mesmo porque a criação da 

Seas não será exaltada e tratada como um marco divisório e resolutivo da crise e 

modificador efetivo da forma que o estado do Ceará gere o sistema socioeducativo do Ceará 

diante da permanência de partes das estruturas da STDS, dos vícios desta secretaria, da 

manutenção de parte do pessoal e em condições semelhantes ao cenário anterior. E isso se 

apresenta apenas na perspectiva de reforçar o recorte temporal. 

Contudo, analisar-se-ão evoluções quantitativas quanto à prestação de educação 

formal e educação em outras modalidades neste lapso temporal como forma a comprovar os 

resultados obtidos pelos primeiros meses de execução da política pública do atendimento 

socioeducativo pela Seas. Essa base de dados será apresentada mais adiante no presente 

estudo através dos relatórios de monitoramento dos órgãos de defesa aos direitos da criança 

e do adolescente, bem como da análise da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) sobre o cumprimento das Medidas Cautelares as quais o Estado brasileiro foi 

submetido pela Resolução nº 71/2015. 

Além disso, há que se considerar, neste estudo, algumas mudanças que foram 

efetivadas do início de 2017 ao início de 2018 no sentido de garantirem maior independência 

e maior autonomia à Seas, em cenário contrastante com o primeiro semestre de atuação 

desta superintendência, quando esta, de fato, ainda possuía um forte vínculo com a STDS. A 

delimitação temporal, desta forma, se justificará. 

Questiona-se, assim, inicialmente, da análise dos resultados destes relatórios de 

monitoramento, quais os impactos percebidos ao cumprimento das previsões normativas da 

CF/1988, do ECA/1990, da LDB e da Lei do Sinase, principalmente, quanto à concretização 

da prestação do direito à educação aos adolescentes e aos jovens internos no sistema 

socioeducativo do Ceará de meados de 2016 ao início de 2018. 

Com esta compreensão e dimensionando o direcionamento do esforço 

institucional a partir de práticas, de serviços e de instrumentos, buscar-se-á entender como 

superar de forma suficiente, eficiente e eficaz os problemas que redundaram na crise do 

sistema socioeducativo do Ceará. 
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Finalmente, buscar-se-á compreender, no caso de insuficiência, de ineficiência e 

de ineficácia das políticas públicas intersetoriais relacionadas à política pública do 

atendimento socioeducativo desenvolvidas pela Seas e dos seus desdobramentos na seara da 

educação, que outras alternativas poderiam ser adotadas para a concretização ampla do 

direito à educação, que impacte no processo de ressocialização e no fortalecimento da 

cidadania dos adolescentes e dos jovens autores de atos infracionais no estado do Ceará. 

Desta forma, a investigação sobre se a criação da Seas e as ações desenvolvidas 

por esta impactam na solução entre a discrepâncias entre as previsões normativas e o cenário 

real de violação a direitos servirá para responder em que medida e de que forma o poder 

público estaria mais apto para pôr em execução, efetivamente, a política da educação no 

atendimento aos adolescentes e aos jovens que se encontram internados em centros 

socioeducativos no estado do Ceará.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DO 

ADOLESCENTE E DO JOVEM EM CONFLITO COM A LEI E INSERIDOS NO 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO CEARÁ 

 

O direito à educação do adolescente e do jovem em conflito com a lei encontra 

fundamento em diversos diplomas normativos. Neste ponto do estudo, aborda-se a disciplina que é 

conferida por várias normas acerca do direito à educação, instrumental ao direito à cidadania, no 

contexto do sistema nacional de atendimento socioeducativo brasileiro, a exemplo da disciplina 

internacional, da conferida pela CF/1988, pelo ECA/1990, pela LDB e pela Lei do Sinase.  

Este panorama normativo internacional e nacional é basilar para melhorar a 

compreensão neste estudo. No caso da presente investigação, a abordagem focará nas previsões 

dos referidos diplomas normativos sobre o direito à educação dos socioeducandos para identificar 

as discrepâncias existentes as previsões dos tratados, da Constituição Federal e das leis referidas e 

sua aplicação que, como apresentado, era bastante deficitária; e questionar as possibilidades para 

efetivação deste direito. 

Nesta perspectiva, a educação, conforme trazida pelos artigos 205 a 214 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/1988), é direito de todos e dever do Estado e da 

família.188 Pelo que se aduz da leitura destes dispositivos constitucionais, deve existir a 

colaboração e a cooperação entre os diversos atores da sociedade para promover e incentivar 

a educação. 

O direito à educação, nos termos assegurados pela CF/1988, é resultante de uma 

longa construção histórica marcada por lutas, por busca de afirmações, por avanços e por 

retrocessos desse direito social tão basilar. A importância desse direito justifica sua tratativa 

nesta investigação. 

A norma programática que a Constituição Federal de 1988 aponta quanto à  

educação indica que esta deve ser realizada pela sociedade brasileira de forma ampla, e não 

apenas pelas administrações direta e indireta dos diferentes entes da Federação, já que o 

“caput” do artigo 205 indica que esse direito deverá ser promovido e incentivado com a 

colaboração social direcionada a certos fins, como o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício cidadão e sua qualificação para o trabalho.189 

                                                      
188 BRASIL. Constituição (1988)…, op. cit., 1988. 
189 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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As normas programáticas, como o direito à educação na forma em que está 

apresentado constitucionalmente, são aquelas que traçam programas ou diretrizes para a 

atuação futura do poder público para que operem amplamente os seus efeitos. Segundo José 

Afonso da Silva, são aquelas que trazem princípios a serem desenvolvidos pelos órgãos 

estatais para a realização dos fins sociais do Estado.190 

Com efeito, faz-se necessário apresentar a perspectiva histórica da Constituição 

Federal de 1988 e da construção nacional do direito à educação, que é prévia a 1988 e 

presente em documentos como as duas leis de diretrizes e bases da educação nacional 

anteriores vigente atualmente, respectivamente as Leis Federais nº 4.024, de 20 de dezembro 

de 1961,191 e nº 5.692, de 11 de agosto de 1971.192 

A menção a estes diplomas legais, hoje revogados pela LDB/1996 vigente, 

apenas exemplifica a posição de destaque que esse direito possuiu ao longo da história de 

conquistas de direitos sociais no Brasil. A LDB/1996 operacionaliza as diretrizes e as bases 

que a Constituição Federal traça para serem complementadas com a atuação futura do poder 

público na seara educacional.193 Ou seja, dá mais eficácia à norma constitucional, por 

estabelecer como deve se cumprir a norma programática na CF/1988 apresentada. 

Além do tratamento constitucional e das leis de diretrizes educacionais 

mencionadas, o regramento infraconstitucional também ganhou relevo diante do contexto de 

promulgação da Carta Magna quanto à garantia do direito à educação a certos grupos etários 

da sociedade: as crianças, os adolescentes e os jovens.  

Dessa forma, visando com os regramentos constitucionais se harmonizar, houve 

a sanção da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA),194 que, ao sepultar a Doutrina da Situação Irregular, substituindo-a pela 

Doutrina da Proteção Integral, inaugurou uma lógica diferente, a partir da concepção da 

criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direitos e 

destinatários da mencionada proteção integral. 

É cediço destacar que a legislação menorista, que concebia previamente as 

pessoas de certo grupo etário como incapazes, possui raízes na época do Brasil colonial, com 

                                                      
190 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Ed., 2006, p. 91. 
191 BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961: Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, DF, 1961. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4024.htm>. Acesso em: 
16 jan. 2018. 

192 BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971: Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e 
dá outras providências. Brasília, DF, 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L5692.htm>. Acesso em: 16 jan. 2018. 

193 BRASIL. Lei nº 9.394..., op. cit., 1996. 
194 BRASIL. Lei nº 8.069..., op. cit., 1990. 
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a Carta Régia de 1693; com o Código Criminal do Império, que cuidou da responsabilidade 

penal do menor fixando-a em 14 anos, adotando o critério de discernimento, sem limite 

inferior, com base no Código Penal francês de 1810; além de com o Decreto nº 17.943-A, de 

12 de outubro de 1927, o primeiro Código de Menores, conhecido como “Código Mello 

Mattos”,195 que primeiro consolidou as leis referentes ao direito da criança e do adolescente 

no Brasil; com o Código de Menores de 1979,196 que trouxe algumas alterações acerca das 

expressões pejorativas utilizadas na identificação de crianças e de adolescentes, que 

mudando expressões como “abandonados” e “delinquentes” para “menor em situação 

irregular”.197 

A CF/1988 e o ECA/1990, portanto, partindo de premissa diversa da legislação 

menorista, elevam as crianças e os adolescentes à condição de sujeitos de direito, reconhecendo-os 

como pessoas em desenvolvimento e destinatários da proteção integral, com absoluta prioridade. 

Nesta perspectiva, o “caput” do artigo 227 da Constituição Federal estabelece: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (Grifo nosso). 
 

Somando-se aos dispositivos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a LDB/1996, sucedendo as duas leis anteriores desta natureza, de 1961 e de 

1971, e com fulcro na competência legislativa privativa da União aduzida no inciso XXIV 

do artigo 22, inciso da CF/1988,198 representou importante estruturação paradigmática ao 

apresentar as diretrizes gerais da organização do sistema educacional do Brasil.  

Característica marcante em outros dispositivos legais pátrios, o detalhismo, pois, 

não está tão presente na LDB/1996, o que contribui para que haja a necessidade de sua 

maturação e discussão nas práxis da adoção de políticas públicas pelo Poder Executivo dos 

diferentes entes, por exemplo. 

                                                      
195 BRASIL. Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927: Consolida as leis de assistencia e protecção a 

menores. Rio de Janeiro, 1927. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-
1929/d17943a.htm>. Acesso em: 10 fev. 2017. 

196 BRASIL. Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979: Institui o Código de Menores. Brasília, DF, 1979. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em: 10 fev. 
2017. 

197 FUNDAÇÃO CASA. Medidas socioeducativas em meio aberto. São Paulo: Fundação Casa, 2010, p. 10-
12. 

198 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (omissis) XXIV - diretrizes e bases da educação 
nacional; 
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Focando-se, contudo, na questão dos adolescentes em conflito com a lei em 

decorrência da prática de atos infracionais, no contexto da proteção integral, houve a 

previsão das medidas socioeducativas no ECA/1990.  

A execução das espécies de medidas socioeducativas elencadas no artigo 112 do 

ECA/1990, quais sejam: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à 

comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em 

estabelecimento educacional; qualquer uma das previstas nos incisos I a VI do artigo 101, 

pois, destaca-se. 

Quanto à LDB/1996, esta fixou a educação infantil, o ensino fundamental, o 

ensino médio e o ensino superior como níveis educacionais. A formação educacional do 

adolescente e do jovem, primordialmente, se daria no período fixado certos anos do ensino 

fundamental e o ensino médio. 

Com efeito, a questão da educação de adolescentes e de jovens vai além da 

fixação estabelecida pelos dispositivos da LDB/1996, sobretudo pelo fato de este estudo 

analisar o direito à educação a adolescentes e a jovens em conflito com a lei e ao fato de 

muitos desses adolescentes e jovens estarem fora da faixa etária adequada ao nível 

educacional estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Nesta perspectiva, a Educação para Jovens e Adultos (EJA) deve ser mencionada 

como importante à continuação do ensino àquelas pessoas fora da faixa etária adequada nos 

termos da LDB/1996. Contudo, a EJA não atende a toda a universalidade dos 

socioeducandos. Isso porque, como condições para a EJA, há idades mínimas. A idade 

mínima para o ensino fundamental são quinze anos e, para o ensino médio, dezoito anos.199 

Ficam desassistidos, pois, aqueles adolescentes abaixo da faixa etária mínima para o ensino 

fundamental ou aqueles jovens acima da faixa etária mínima para o ensino médio. 

Com bases nos diplomas legais anteriormente apresentados, é cediço discutir 

como os adolescentes e os jovens autores de atos infracionais, a partir da aplicação das 

medidas socioeducativas, especialmente de internação e semiliberdade, têm a si garantidos 

certos direitos, como o de educação, basilar a outro, o de cidadania.  

É bem verdade que havia, após a promulgação da CF/1988 e a sanção do 

ECA/1990, a necessidade de se direcionar a aplicação das medidas socioeducativas por meio 

de um sistema que integrasse diversas entidades, órgãos, organismos, instituições dos 

                                                      
199 DIFERENÇAS entre Encceja, EJA e Ceeja. Programa Nacional de Acesso a Cursos, Empregos e 

Concursos (PRONATEC). Brasília, DF, 2017. Disponível em: <http://pronatec.pro.br/diferencas-entre-
encceja-eja-e-ceeja/>. Acesso em 15 fev. 2018. 
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diversos poderes e nos diversos entes da federação, além da sociedade de forma geral, para a 

aplicação destas. 

A partir de 2004, nesse contexto, um projeto de lei passaria a ser discutido a 

respeito do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o Sinase, pela Secretaria 

Especial de Direitos Humanos (SEDH), pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (Conanda) e contando com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF). 

Posteriormente, seriam definidos pressupostos do Sinase, em 2006, os quais 

baseariam a aprovação da Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012,200 seguindo o que 

preconizava a SEDH, o Conanda e o UNICEF, acerca deste sistema nacional voltado ao 

atendimento socioeducativo. Também, com a definição destes pressupostos, o Plano 

Nacional de Atendimento Socioeducativo201 foi aprovado para operacionalizar as previsões 

da Lei do Sinase, com o plano atual compreendendo a década de 2013-2022. 

O § 1º do artigo 1º da Lei do Sinase preleciona sobre os sistemas estaduais 

deverem seguir o estabelecido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.202 

Nessa perspectiva, haveria a aplicação simétrica dos ditames do diploma legal federal 

mencionado em nível do ente federado do Ceará. 

Nesse contexto de atendimento socioeducativo estadual, cuja gestão 

anteriormente competia à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), passou 

a ser de competência da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo (Seas) em meados de 2016. 

Este estudo, ao tratar mais especificamente do direito à educação no contexto 

das possibilidades e dos desafios à sua efetivação no âmbito do sistema socioeducativo do 

estado do Ceará desde o período anterior à lei de criação da Seas, marcado pela crise do 

sistema socioeducativo do estado, até a atualidade, aponta também para a premente 

necessidade de se pautarem a efetividade e a eficácia das medidas que vêm sendo adotadas, 

em particular pelo Poder Executivo estadual. 

 

                                                      
200 BRASIL. Lei nº 12.594..., op. cit., 2012. 
201 PLANO Nacional de Atendimento Socioeducativo: Objetivos, Metas, Períodos e Responsáveis. Ministério 

Público do Paraná: Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente. Curitiba, 
20 nov. 2013. Disponível em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/legis/conanda/plano_nacional 
_de_atendimento_socioeducativo_nov2013.PDF>. Acesso em: 09 out. 2017. 

202 Art. 1o (omissis) § 1o Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que 
envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, 
distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 
adolescente em conflito com a lei.  
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3.1 Normativa Internacional e Constituição Federal de 1988 

 

O tratamento internacional para a questão dos direitos da infância, da adolescência e 

da juventude, foi melhor desenvolvido a partir do advento da Doutrina da Proteção Integral, hoje 

adotada no Brasil através da CF/1988, do ECA/1990, entre outras legislações sobre crianças e 

adolescentes.  

Com efeito, os regramentos internacionais protetivos à infância e à juventude, de 

maior relevo, vêm desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) da Organização das Nações Unidas (ONU) 

por meio da Resolução 217 A (III) em 1948.203  

Tal declaração, ratificada pelo Brasil, é considerada marco garantista dos direitos 

humanos, ao reconhecer direitos como a dignidade da pessoa humana, a vida, a liberdade, a justiça 

social e a paz mundial.  

Especificamente em seus artigos 25 e 26, a Declaração garante a proteção à infância e 

à juventude e o direito à instrução, 204 quando dispõe:  

 
Artigo 25.  
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência fora de seu controle.  
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. 
Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma 
proteção social.  
Artigo 26.  
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 
a instrução superior, esta baseada no mérito.  
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos 
e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.  
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos. (Grifos nossos). 

 

                                                      
203 UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Representação da UNESCO no Brasil: Brasília, 

DF, 1998. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf >. Acesso em: 
21 fev. 2017. 

204 SILVA, Marco Junio Gonçalves da. Tratados internacionais de proteção infanto-juvenil. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XV, n. 106, nov. 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12072&revista_caderno=12>. 
Acesso em: 21 fev. 2017.  
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Quanto ao desenvolvimento internacional da Doutrina da Proteção Integral, a 

professora Ângela Pinheiro contextualiza acerca da necessidade, no âmbito de vários documentos 

emitidos pela ONU, a exemplo da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança, de 

1989,205 de proporcionar à criança e ao adolescente a proteção integral,206 compreendida enquanto 

“[…] um conjunto de cuidados voltados para a proteção e a assistência à criança, de forma que 

possa ela assumir plenamente suas responsabilidades na comunidade”, objetivando pleno e 

harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, com a obrigação de crescer no seio familiar, 

em ambiente de felicidade, amor e compreensão.207 

Também segundo a ONU, através de preâmbulos da Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU), as crianças deveriam ser preparadas para uma vida independente na sociedade e 

serem educadas de acordo com ideais proclamados na Carta das Nações, sobretudo no tocante ao 

espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade.208 

Sob tais preâmbulos, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 

(CNUDC) foi proclamada pela AGNU em 1989, dez anos após sua discussão, iniciada quando da 

comemoração dos vinte anos de vigência da Declaração Universal dos Direitos da Criança 

(DUDC), também da ONU, de 1959. 

A Declaração Universal de 1959, aprovada pela extinta Liga das Nações, mas adotada 

já no âmbito da ONU, estabeleceu uma lista formada por dez princípios, sendo suas disposições 

consideradas de aplicação diferida e não de aplicação e execução imediata, o que representa que 

possuem natureza programática, não tendo o caráter coercitivo de obrigar o Estado à garantia de 

suas normas.209 

Pela CNUDC se sistematizaria, entre diversos princípios orientadores da legislação 

relacionada à criança e ao adolescente de cada Estado-parte, entre os quais o Brasil, a Doutrina da 

Proteção Integral, também conhecida como Doutrina das Nações Unidas, a qual representa base 

jurídica ao reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos a partir de 

princípios como o da igualdade e o do respeito às diferenças.210 

Também reconhecendo a necessidade da proteção integral aos infantes, aos 

adolescentes e aos jovens em seu desenvolvimento, outros tratados, pactos, convenções e diretrizes 

visaram resguardar a garantir os direitos inerentes a estes.  

                                                      
205 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança. Brasília: UNICEF, 1989. 
206 PINHEIRO, Ângela. Criança e adolescente no Brasil: porque o abismo entre a lei e a realidade. Fortaleza: 

Ed. UFC, 2006, p. 87. 
207 Ibid., op. cit. 
208 Ibid., p. 87-88. 
209 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012.  
210 PINHEIRO, Ângela, op. cit., 2006, p. 87-88. 
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Inclusive, coube a tais regramentos internacionais voltar atenção aos adolescentes e 

aos jovens em conflito com a lei, tecendo regras mínimas de aplicação em tais casos, coadunando-

se com a crescente persecução do princípio da dignidade da pessoa humana, que engloba também 

as crianças, os adolescentes e os jovens.211 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a qual produziu o Pacto de San 

Jose da Costa Rica em 1969,212 que foi ratificado pelo Brasil em 6 de novembro de 1992 pelo 

Decreto 678,213 trata de diversos direitos humanos e é focada na justiça social dos países 

signatários. 

Na seara da proteção ao direito infanto-juvenil, reforçam-se as previsões dos artigos 4º 

e 19. O artigo 4º trata dos: “[…] direitos à vida, desde o momento da sua concepção, não sendo 

permitido ser privado de sua vida”, enquanto “[…] o artigo 19 reza que toda criança terá direito às 

medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da sua família, da sociedade e 

do Estado.”.214 

Outros movimentos internacionais foram pertinentes ao longo dos anos 1980 e 1990 

por produzirem regramentos no campo da infância e da juventude. Exemplos disso são as Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da Juventude, também 

conhecidas como Regras de Beijing, de 1985;215 além das Diretrizes das Nações Unidas para a 

Prevenção da Delinquência Juvenil, doravante chamadas de Diretrizes de Riad, delineadas entre 

1988 e 1990.216  

As mencionadas Regras Mínimas de Beijing,217 mesmo não ratificadas pelo Brasil, 

por questão meramente formal, estão entre os documentos internacionais que serviriam de base 

para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.  

No contexto prévio à aprovação destas regras, há o Sexto Congresso das Nações 

Unidas sobre Prevenção dos Delitos e Tratamento dos Delinquentes, realizado em Caracas, na 

Venezuela, em 1980, quando princípios básicos que refletiam um conjunto de regras acerca da 

administração da justiça de menores visando à proteção dos direitos humanos desse grupo etário, 

quando cometessem atos infracionais, foram formulados.218 

Mencione-se, também, previamente às regras, que institutos regionais das Nações 

Unidas e a Secretaria das Nações Unidas, contando com a colaboração do Instituto Nacional de 
                                                      
211 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012.  
212 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS..., op. cit., 1969. 
213 BRASIL. Decreto nº 678..., op. cit., 1992. 
214 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012.  
215 REGRAS MÍNIMAS DE BEIJING..., op. cit., 1985. 
216 FUNDAÇÃO CASA…, op. cit., 2010, p. 15. 
217 REGRAS MÍNIMAS DE BEIJING..., op. cit., 1985. 
218 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012.  
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Investigações das Nações Unidas para a Defesa Social, formulariam um projeto de normas 

mínimas, que foram aprovadas em reuniões anteriores ao advento das Regras em 1985, por 

ocasião do 7º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do 

Delinquente. Tais Regras Mínimas:219  

 
[...] prescrevem e orientam aos Estados signatários a lidar com os jovens 
delinquentes, conferindo e resguardando os direitos que lhes assistem, assegurando 
as garantias básicas processuais, pautando pela proporcionalidade quanto as 
medidas adotadas. 
 

Em síntese, a preocupação mais relevante de tais regras seria a de propiciar, através do 

Estado, condições durante o período de idade no qual o adolescente e o jovem seriam mais 

vulneráveis, ao promover um processo de desenvolvimento pessoal deste e de educação que o 

isente do crime e da delinquência.220 

Já as referidas Diretrizes de Riad, apresentadas e aprovadas por ocasião do 8º 

Congresso das Nações Unidas, destinar-se-iam, sobretudo, a tratar da prevenção da delinquência 

juvenil como essencial para se evitarem os delitos na sociedade; propiciando investimentos no 

bem-estar de crianças e adolescentes; aplicando medidas políticas e progressistas de prevenção à 

delinquência; bem como desenvolvendo serviços e programas com base na comunidade visando 

tal prevenção.221  

Apesar de suas disposições não possuírem força normativa no Brasil, serviriam de 

base para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, sendo marco importante 

em matérias como os preceitos específicos do ambiente familiar, da educação e dos meios de 

comunicação em relação à infância e à juventude, que influenciam na formação psíquica destes.222 

Adiante, em setembro de 1990, houve a aprovação na ONU da Declaração Mundial 

sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento das Crianças nos Anos 90, com ênfase, 

sobretudo através de seu artigo 20, na prioridade ao bem-estar da criança, propiciando melhorias 

nas condições de saúde de mães, filhos e combatendo a desnutrição, o analfabetismo e a 

erradicação de doenças que dizimam milhares de crianças em todo o mundo.223 

Também em 1990, no 8º Congresso das Nações Unidas, por meio da Resolução 

45/113, se estabeleceram Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 

                                                      
219 Ibid., loc. cit.  
220 FERRANDIN, Mauro. Ato penal juvenil – aplicabilidade dos princípios e garantias do ato penal. Curitiba: 

Juruá, 2009, p. 32. 
221 DIRETRIZES DE RIAD. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - 

Governo do Estado do Ceará: Normativas - Internacional. Fortaleza, 01 fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/normativas/internacional?...29%3Adiretrizes-de-riad>. Acesso em 
21 fev. 2017. 

222 FERRANDIN, Mauro., op. cit., 2009, p. 32. 
223 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012.  
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Privados de Liberdade, tratando, sobretudo, acerca das medidas excepcionais quanto à prisão 

dos adolescentes autores de atos infracionais.224  

Motivando tais regras, estaria a preocupação em se diferenciarem adolescentes e 

jovens de adultos nos vários estágios da administração da justiça dos muitos sistemas 

nacionais; além das detenções através de prisões dos adolescentes e dos jovens se darem em 

mesmos estabelecimentos que os adultos. Tais regras garantiriam a proteção aos 

adolescentes e aos jovens autores de atos infracionais, ao estabelecerem a privação de 

liberdade destes como último recurso e a ser utilizado no menor espaço de tempo possível, 

além de estipular proteção e assistência a esses adolescentes e jovens durante e mesmo após 

o período em que forem privados de suas liberdades.225 

Tais diretrizes, conforme se indicará adiante, reverberaram na legislação 

brasileira, justificando-se pelo fito de afastar os efeitos nocivos na execução das medidas 

socioeducativas previstas no ECA/1990, por exemplo, e fazendo com que as detenções dos 

adolescentes e dos jovens conseguissem integrá-los ou mesmo reintegrá-los à sociedade. 

Já o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, adotado pelo XXI Sessão 

da AGNU, de 16 de dezembro de 1966, foi aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro 

através do Decreto Legislativo nº 226(1), de dezembro de 1991, ratificado em janeiro de 

1992 e promulgado através do Decreto nº 592, de julho de 1992.226 

No campo dos direitos da criança e do adolescente, o artigo 24 do referido pacto 

deve ser destacado, quando dispõe e ratifica termos de tratados anteriormente citados e 

prescreve que toda criança terá direito, sem quaisquer tipos de discriminação, a medidas 

protetivas que sua condição exija, com proteção a ser garantida por sua família, sociedade e 

Estado e com o dever de ser registrada imediatamente após seu nascimento, devendo receber 

nome e ter o direito a uma nacionalidade.227 

Outro tratado internacional relevante à infância e à juventude foi a Declaração do 

Panamá – “Unidos pela Infância e Adolescência, Base da Justiça e da Equidade no Novo 

                                                      
224 REGRAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PROTEÇÃO DOS MENORES PRIVADOS DE 

LIBERDADE. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do 
Estado do Ceará: Normativas - Internacional. Fortaleza, 01 fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/normativas/internacional?download=28%3Aregras-de-beijing>. 
Acesso em 21 fev. 2017. 

225 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012. 
226 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992: Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos. Promulgação. Brasília, DF, 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 21 fev. 2017. 

227 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012. 
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Milênio”, documento resultante da X Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 

Governo, em 2000.228 Entre os princípios e garantias enumeradas por esta declaração, estão o:229 

 
[...] tratamento com equidade e justiça social, educação integral, significativa e 
respeitosa da diversidade linguística, étnica, cultural e de equidade de gênero, que 
apoie o desenvolvimento humano e individual, acesso à educação infantil e ao 
ensino fundamental gratuito e obrigatório, apoiado nos princípios de não 
discriminação, equidade, pertinência, de qualidade e eficácia, [...] incorporar nos 
sistemas educativos, escolar e não escolar, programas de educação sexual, com a 
participação da família e da comunidade, que fomentem comportamentos sexuais 
responsáveis, incluindo a paternidade e maternidade responsáveis, a prevenção das 
doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce e a paternidade precoce, 
fomentar a adoção de medidas dirigidas às crianças e adolescentes com 
deficiências, tais como programas de reabilitação e de educação, deste modo, 
difundir maior informação sobre as políticas de adoção e as campanhas a favor das 
crianças que trabalham ou vivem na rua. 
 

A Declaração do Panamá, portanto, seria pertinente por, além de tutelar direitos 

das crianças e dos adolescentes do presente, revelava a preocupação em relação ao bem-estar 

socioeconômico das futuras gerações. 

Por fim, a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pelo Brasil através 

do Decreto nº 99.710, de 21 de setembro de 1990,230 e ratificada pelo Congresso Nacional 

em 14 de setembro de 1990 através do Decreto Legislativo nº 28, merece ser também 

considerada, haja vista representar importante documento internacional acerca da promoção 

e do exercício dos direitos da criança. 

Além disso, conforme já antes apresentado, deve-se salientar que há importante 

disciplina conferida pela Constituição Federal de 1988 acerca tanto do direito à educação quanto 

do direito à cidadania, especialmente de pessoas em desenvolvimento, como é o caso das crianças 

e dos adolescentes.231 

Com efeito, o “caput” do artigo 205 da CF/1988 dispõe sobre a educação ser direito 

de todos e dever do Estado, disciplinando acerca deste direito social ao longo dos dispositivos dos 

artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988; ao tempo que o “caput” do artigo 227 da 

mesma Carta Magna preleciona sobre a responsabilidade compartilhada por família, por Estado e 

                                                      
228 DECLARAÇÃO DO PANAMÁ. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos – Comissão de Direitos 

Humanos da Universidade de São Paulo - USP. Panamá, 18 nov. 2000. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Confer%C3%AAncias-de-C%C3%BApula-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/declaracao-do-panama.html>. Acesso em 21 
fev. 2017. 

229 SILVA, Marco Junio Gonçalves da., op. cit., 2012. 
230 BRASIL. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990: Promulga a Convenção sobre os Direitos da 

Criança. Brasília, DF, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/d99710.htm>. Acesso em: 21 fev. 2017. 

231 BRASIL. Constituição (1988) …, op. cit., 1988. 
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por sociedade para garantir proteção integral e absoluta prioridade quanto às crianças e aos 

adolescentes. 

Na análise da relevância constitucional ao direito à educação da criança e do 

adolescente, é pertinente trazer a doutrina lecionada pela professora Ângela Pinheiro, que 

apresenta elementos de contextualização da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988 

(ANC 87-88) por meio do qual houve a inserção desta faixa etária de pessoas na agenda de 

discussões constitucionais.  

Ao salientar a importância da problemática da criança e do adolescente no contexto, 

Pinheiro frisa o contexto da ANC 87-88 de esforço pela defesa e pela garantia de direitos sociais, 

como é o caso da educação, que assumiram relevante centralidade em diferentes programas dos 

partidos presentes na Constituinte.232  

Com efeito, asseverou:233 

 
São os direitos sociais o elo mais vigoroso entre a concepção abrangente de direitos de 
cidadania, que se fez presente, recorrentemente, nos programas e manifestos partidários, e 
os direitos específicos do universo da infância e da adolescência. […] Ademais, os 
direitos sociais constituem um dos elementos fundamente da representação social 
emergente dos movimentos sociais, no Brasil da redemocratização. De fato, é neles que 
uma representação social se fundamenta para circunscrever a criança e o adolescente 
como cidadãos, chegando à formulação-síntese de sujeitos de direitos. 

 

Adiante, mesmo ao considerar que os programas partidários são, muitas vezes, 

representações “oficiais” que não necessariamente representam as reais opiniões dos seus filiados, 

inclusive no campo dos direitos da criança e do adolescente, Pinheiro salienta um conjunto 

formado por tais posições; pelo embate entre as representações sociais da infância e da juventude; 

pelas diferentes produções do processo constituinte, a exemplo de discursos em plenário, de atas 

de reuniões da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso e da Comissão Temática e de 

Sistematização e anteprojetos de textos constitucionais; como componentes do contexto de 

reconhecimento constitucional dos direitos das crianças e dos adolescentes, com estes sendo 

reconhecidos como destinatários de proteção social.234 

Mesmo que, mais adiante, pondere com o fato de que as discussões acerca das 

questões da criança e do adolescente não se destacaram nos embates constituintes enquanto 

temáticas polêmicas ou discussões centrais, secundarizando-se nos discursos de muitos dos 

partidos, considera que, em alguns espaços da Constituinte, como a Subcomissão da Família, do 

Menor e do Idoso, formulações acerca destes foram mais bem enfocadas, assumindo, inclusive, 

                                                      
232 Ibid., p. 197-201. 
233 Ibid., p. 202. 
234 Ibid., p. 203. 
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um caráter suprapartidário, o que garantiria certa união em torno das pautas da infância e da 

juventude na ANC 87-88.235 

Além disso, Pinheiro apontou que, ainda na Constituinte, a expressão “absoluta 

prioridade”, relacionada aos direitos da criança e do adolescente e mencionada no “caput” do 

artigo 227 da CF/88, foi utilizada em real tentativa de imprimir prioridade à questão da infância e 

da juventude, sendo bastante reforçada nos discursos de vários atores sociais, como os proponentes 

da Emenda Popular “Criança, Prioridade Nacional”,236 e diferentes partidos envolvidos na ANC 

87-88.237  

Tal emenda, inclusive, Pinheiro indicaria como sendo a com conteúdo mais próximo 

“[…] dos preceitos da Doutrina da Proteção Integral e reflete, basicamente, todos os elementos 

constitutivos da representação social da criança e do adolescente como sujeitos de direitos”.238 

Também é cediço salientar que a referida Subcomissão da Família, do Menor e do 

Idoso integrava a Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia 

e da Comunicação, o que, conforme argumentado por parlamentares, seria lógico. Vincular a uma 

Comissão de Educação à questão da criança e do adolescente seria natural, com aquela faixa etária 

representando um primeiro estágio no ciclo de vida educacional.239  

Já no tocante ao direito à cidadania, conforme também já indicado, este seria 

Fundamento da República Federativa do Brasil trazido no inciso II do artigo 1º da “Constituição 

Cidadã” de 1988. Sobre essa popular alcunha conferida à CF/1988, inclusive, Pinheiro entenderia 

que:240 

 

A conjunção de estruturação e do processo de funcionamento da ANC 87-88 formou, 
sem dúvida, uma grande tessitura democrática, que permitiu a articulação e a discussão 
de visões e princípios diferentes, tanto entre parlamentares como com as contribuições de 
segmentos os mais diversos da sociedade civil, mediante instrumentos diferenciados de 
participação. Com todos os limites advindos dos interesses majoritários presentes, a ANC 
87-88 faz jus à denominação de Constituição Cidadã, atribuída por Ulysses Guimarães 
ao produto final de seu processo de funcionamento – a CF 88. (Grifo do autor). 
 

Desta forma, a tessitura discursiva da ANC 87-88, no tocante à circulação e ao embate 

de representações sociais de crianças e de adolescentes, deu-se, sobretudo, nos trabalhos da 

Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, a qual contou com a participação de diversos 
                                                      
235 Ibid., p. 215-218. 
236 Entre os referidos proponentes, integrantes da Pastoral do Menor da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), bem como da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança (FNDCC), da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, da Federação Nacional de Sociedades Pestalozzi (FENASP), do Movimento 
Nacional Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e pelo Serviço Nacional Justiça e Não-Violência. 

237 PINHEIRO, Ângela, op. cit., 2006, p. 221. 
238 Ibid., p. 340. 
239 Ibid., p. 237-238. 
240 Ibid., p. 195. 
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atores sociais, sejam parlamentares ou não-parlamentares, a exemplo dos componentes por vários 

segmentos sociais, como especialistas e técnicos; dirigentes de integrantes de organizações 

governamentais e de ONGs; militantes; crianças e adolescentes; formuladores e signatários de 

emendas populares; e população em geral, garantindo um caráter bastante aberto e democrático ao 

processo.241  

Outro ponto que Pinheiro salienta em seu estudo acerca da tessitura dos direitos da 

criança e do adolescente por ocasião da Constituinte é a pouca presença da tratativa sobre a 

repressão social destes. Com efeito, justifica que o momento de redemocratização vivenciado pelo 

país e de reafirmação de direitos após mais de duas décadas de Regime Militar justificariam esta 

ausência, não porque a concepção de criança e de adolescente como objetos de repressão não 

existisse, mas porque, no tempo e no contexto da ANC 87-88, tal discussão não possuía 

legitimidade242, presente muito mais em forma de crítica a práticas anteriores do que em defesa de 

ideias que lhes são centrais, não havendo, por exemplo, a defesa na  Assembleia Nacional 

Constituinte de ações punitivas ou coercitivas às crianças ou aos adolescentes, denominados, à 

época, “menores”, que cometessem atos infracionais.243 

A CF/1988, enquanto produto da ANC 87-88, trouxe os artigos 226 a 230, inseridos 

em capítulo próprio, o VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, dentro de seu 

Título VIII – Da Ordem Social, para tratar dos direitos da criança, de forma bastante inédita e 

abrangente se comparada aos diplomas constitucionais anteriores244 e institucionalizando diversos 

direitos da infância e da adolescência.  

Nessa perspectiva,245 

 
O conteúdo da nova Carta Magna, concernente à criança e ao adolescente, 
institucionaliza a sua concepção como sujeitos de direitos, rompendo, portanto, a tradição 
da legislação brasileira do não-lugar do direito, reservando-lhes, pela primeira vez, em 
uma Constituição Federal, o lugar de direito, ou seja, dispensando-lhes tratamento de 
sujeitos de direitos. […] É a representação social da criança e do adolescente como 
objetos de proteção social presença que se faz articulada, porém não predominante, à 
representação social da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. 
 

A predominância da representação social de crianças e de adolescentes como sujeitos 

de direitos na CF/88 encontra fulcro não apenas no “caput” do artigo 227 da Carta Magna, 

dispositivo bastante celebrado no concernente à garantia de diversos direitos destes, mas também 

                                                      
241 Ibid., p. 246. 
242 Ibid., p. 346-347. 
243 Ibid., p. 351. 
244 Ibid., p. 352-353. 
245 Ibid., p. 353. 
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em um conjunto de artigos da Constituição Federal, que conferem uma completa e fiel dimensão 

da consagração destes direitos a partir da promulgação da CF/1988. 

Como exemplos destes dispositivos, Pinheiro cita, da CF/1988, além do artigo 227, 

integralmente em seus parágrafos e incisos, o inciso LXXVI do artigo 5º, sobre a gratuidade do 

registro civil de nascimento para os reconhecidamente pobres; os incisos XXV e XXXIII do artigo 

7º, respectivamente acerca da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 

5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas e da proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; o inciso XV do artigo 24, sobre a competência 

concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal de legislarem sobre proteção à infância e à 

juventude; os incisos I e II do art. 203, acerca da assistência social, especialmente no tocante aos 

objetivos de proteger à infância e à adolescência e de amparar as crianças e os adolescentes 

carentes; o inciso IV do artigo 208, sobre a efetivação do dever do Estado com a educação 

através da educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

e o artigo 228, acerca da inimputabilidade dos menores de dezoito anos, sujeitos às normas 

da legislação especial.246 

O ineditismo também de um capítulo de uma constituição brasileira que trata 

diretamente, embora não exclusivamente, já que trata da família e do idoso, sobre a criança e 

sobre o adolescente é significativo e evidencia a atenção diferenciada que foi dada à infância 

e à adolescência a partir de 1988.  

A lógica de CF/1988 é compreender a garantia dos direitos da criança e do 

adolescente como dever estatal, pelo que se extrai do “caput” do artigo 227 da Carta Magna. 

Também menciona tal dispositivo que este dever caberia a três instâncias, quais sejam a 

família, o Estado e a sociedade, as quais caberia proteger crianças e adolescentes de todas as 

formas de violência, de exploração e de opressão. 

Entre a ampla gama de direitos assegurados a crianças e adolescentes, há direitos 

como o à educação e à profissionalização, a serem garantidos com absoluta prioridade. Além 

disso, haveria o caráter de universalidade dos direitos enunciados constitucionalmente, pois 

seriam referentes a todas as crianças e os adolescentes, o que consagra o princípio da 

igualdade, coadunando-se com os princípios básicos de dois documentos internacionais da 

ONU mencionados anteriormente, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
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sucedânea da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, a qual, em discussão já 

na década de 1980, seria aprovada em 1989.247 

Destaque deve ser dado, também, ao artigo 208 da CF/1988, o qual consagra o 

direito universal à educação da criança pequena, aquela que possui de zero a seis anos de 

idade, através do reconhecimento do caráter educativo da creche e da pré-escola. Assim, 

passou o direito à educação a ser uma garantia desde o nascimento, configurando importante 

elemento constitutivo na representação social da criança e do adolescente como sujeitos de 

direitos e como pessoas em desenvolvimento, o que também é inédito em relação às 

constituições brasileiras anteriores.248 

Adiante, no artigo 228 da CF/1988, é trazido outro aspecto importante, qual seja, 

o da inimputabilidade penal dos menores de dezoito anos, afastando, neste contexto, 

polêmica existente acerca da redução desta para os dezesseis anos.  

Somando-se à inimputabilidade penal, os direitos à defesa técnica para o 

adolescente em conflito com a lei, presentes no inciso IV do artigo 227, e às medidas 

privativas de liberdade, no inciso V do artigo 227, ambos da CF/1988, representam 

socialmente crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, lógica que a Constituição 

Federal atual consagrou, em obediência aos princípios da igualdade e do respeito à 

diferença.249  

Pinheiro frisa o ineditismo das garantias dos direitos e da proteção à criança e ao 

adolescente inaugurada pelo artigo 227 da CF/1988 como um todo. Por exemplo, no âmbito 

da proteção especial quanto à liberdade, à dignidade e ao respeito na Justiça, quanto ao 

cometimento de atos infracionais por adolescentes, a Constituição trouxe:250 

 
[…] a garantia de pleno e formal conhecimento de atribuição de tais atos, 
igualdade na relação processual e defesa técnica, por profissional habilitado, de 
acordo com legislação tutelar específica. A Lei preconiza, ainda, obediência aos 
princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição especial de 
desenvolvimento do adolescente, quando da aplicação de qualquer medida 
privativa de liberdade. 
 

O arcabouço de direitos que a CF/1988 traz em relação à criança e ao 

adolescente, portanto, funda-se na compreensão destes enquanto sujeitos de direitos e 

baseada no respeito à sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.  

                                                      
247 Ibid., p. 354-355. 
248 Ibid., p. 356. 
249 Ibid., p. 364. 
250 Ibid., p. 367. 
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A partir destes princípios e chamando à participação conjunta de família, de 

Estado e de sociedade para a concretização e para a garantia destes direitos, a CF/88 visa à 

proteção da infância, da adolescência e da juventude de forma inédita, por exemplo, em 

relação às constituições anteriores, de 1946 e de 1967, e ao Código de Menores de 1979, o 

qual vigeu até 1990, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, este já em 

observância à ordem instituída pela CF/1988, substituindo a anterior Doutrina da Situação 

Irregular pela da Proteção Integral.251 

Caberia, posteriormente, na consagração legal de outros direitos da infância, da 

adolescência e da juventude, trazer outras abordagens sobre a criança e sobre o adolescente, além 

daquelas previstas na CF/1988. 

 

3.2 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

 

Diante da adoção pela CF/1988 da Doutrina da Proteção Integral e no contexto 

dos diversos tratados internacionais que também consagraram a referida Doutrina, houve a 

sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),252 Lei Federal nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, concebendo criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, 

sujeitos de direitos e destinatários da mencionada proteção integral, de forma distinta, 

portanto, da legislação menorista que anteriormente era vigente no país. 

Com efeito, a partir da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e 

do Adolescente de 1990, superou-se o paradigma anterior, de compreender as crianças e os 

adolescentes enquanto objetos de direito, como seres “menores”, conforme dispositivos 

menoristas, como o Decreto nº 17.943-A, de 1927, o primeiro Código de Menores, 

conhecido como “Código Mello Mattos”,253 bem como a Lei nº 6.697 de 1979, o segundo 

Código de Menores,254 preconizavam, enquanto categoria com foco mais exclusivo naqueles 

que porventura estivessem em situação irregular; passando-se a tutelar as crianças e os 

adolescentes em maior totalidade, quando estes foram entendidos como pessoas em 

desenvolvimento, posição que daria aos agentes operacionalizantes das medidas 

socioeducativas, por exemplo, na lição de Volpi,255 

                                                      
251 Ibid., p. 368. 
252 BRASIL. Lei nº 8.069…, op. cit., 1990. 
253 BRASIL. Decreto nº 17.943-A…, op. cit., 1927. 
254 BRASIL. Lei nº 6.697…, op. cit., 1979. 
255 VOLPI, Mário. (Org.), op. cit., 2011, p. 14. 
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[…] a missão de proteger, no sentido de garantir o conjunto de direitos e educar 
oportunizando a inserção do adolescente na vida social. Esse processo se dá a 
partir de um conjunto de ações que propiciem a educação formal, 
profissionalização, saúde, lazer e demais direitos assegurados legalmente. 

 

Além disso, conforme também frisado, passaram a ser reconhecidos enquanto 

sujeitos de direitos, condição que implicou a “[…] necessidade de sua participação nas 

decisões de seu interesse e no respeito à sua autonomia, no contexto do cumprimento das 

normas legais.”;256 merecendo estes, tendo em vista a responsabilização do Estado, da 

família e da sociedade, atenção diferenciada e proteção integral a partir de medidas 

socioeducativas que lhes assegurem diversos direitos, entre os quais o de educação e o de 

cidadania. 

A Doutrina da Proteção Integral, especialmente com o que consagra o artigo 103 do 

ECA/1990, 257 possui relevo quanto à ideia de ato infracional, compreendido como conduta prevista 

em lei como contravenção ou crime que geraria responsabilidade dos adolescentes autores de atos 

infracionais a partir dos 12 (doze) anos de idade, representando categoria jurídica a que se submetem 

sujeitos de direito para os quais se garante, entre outros, o devido processo legal.258 

Conforme já apresentado anteriormente, o artigo 227 da CF/1988 confere à família, ao 

Estado e à sociedade o dever de garantir vários direitos a crianças e a adolescentes, compreendidos 

enquanto pessoas em desenvolvimento e destinatários da proteção integral, com absoluta prioridade. 

Assim, a norma estatutária de 1990, especificamente ao tratar sobre a execução das 

medidas socioeducativas e do ato infracional, coaduna-se com este dispositivo constitucional, 

abordando a Doutrina da Proteção Integral de forma mais aprofundada, com sua aplicação prática. 

Preliminarmente, urge salientar que o fim a que se direcionam as medidas 

socioeducativas, delineado pelo ECA/1990, difere da lógica do sistema penal, que é repressiva ou 

punitiva, voltando-se a um grupo etário vulnerável da sociedade, dos adolescentes. 

Destarte, as medidas socioeducativas, quer as aplicadas em meio aberto, como as 

previstas nos incisos I a IV e VII do artigo 112 do ECA/1990, ou seja, advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida ou medidas protetivas dos 

incisos I a VI do artigo 101 do ECA/1990; ou as restritivas de liberdades, como a semiliberdade e a 

internação, previstas nos incisos V e VI do artigo 112 do ECA/1990, serão voltadas a fins 

                                                      
256 Ibid., loc. cit. 
257 Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 
258 VOLPI, Mário. (Org.), op. cit., 2011, p. 15. 
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especificamente pedagógicos, com a intervenção delas baseada no seguinte trinômio: liberdade, 

respeito e dignidade.259 

O ECA/1990 dedica o “Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao 

Esporte e ao Lazer” do “Título II – Dos Direitos Fundamentais”, entre os artigos 53 e 59, 

especialmente, para tratar do direito à educação das crianças e dos adolescentes. 

Além da CF/1988 e do ECA/1990, a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 

1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida por LDB,260 foi 

paradigmática ao apresentar as diretrizes gerais da organização do sistema educacional do 

Brasil.  

Assim, à época de sua aprovação, na lição de Demo:261 

 
Num país que tem muitas leis para não serem cumpridas, sobretudo na esfera da 
educação, falar pouco é garantia de não aumentar as bobagens além de fugir das 
prolixidades usuais nessa parte. Nesse sentido ao lado de ranços que a Lei 
preserva, há avanços incontestáveis, que vão – em grande parte – por conta da mão 
do Senador Darcy Ribeiro, frequentemente mal interpretado como “interventor”, 
por ter intercalado no processo decisório sua proposta oriunda do Senado. 

 

Também é mister destacar que Demo, tratando da premência da discussão, já à 

época presente, sobre a educação que a LDB de 1996 reinaugurava, leciona que, 

infelizmente, se confirmava que o “[…] nosso maior atraso histórico não está na economia, 

reconhecida como já importante no mundo, mas na educação. Ou resolvemos isso, ou 

ficaremos para trás.”262. 

O detalhismo foi característica pouco presente na LDB/1996. Diante disso, a 

maturação e a discussão nas práxis da adoção de políticas públicas pelo Poder Executivo dos 

diferentes entes, foi desafiador. Quanto ao ensino profissionalizante, por exemplo, 

necessitou-se de melhor tratativa. 

Nessa perspectiva, entender a relevância das questões de formação para o 

trabalho para os mais jovens será primordial para compreender que, apesar de ter trazido, 

genericamente, as diretrizes e bases educacionais brasileiras, a LDB/1996 não se aprofundou 

quanto a um arcabouço de diretrizes legais focadas na garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes.  

                                                      
259 VERONESE, Josiane Rose Petry; LIMA, Fernanda da Silva. O sistema nacional de atendimento 

socioeducativo (SINASE): breves considerações. Revista Brasileira Adolescência e Conflitualidade, v. 1, 
p. 29-46, 2009, p. 29-30. 

260 BRASIL. Lei nº 9.394..., op. cit., 1996. 
261 DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. São Paulo: Papirus, 1997, p. 10. 
262 Ibid., p. 67. 
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A partir dos anos 2000, com a tratativa para a posterior aprovação da Lei do 

Sinase, discutir263 

 
[…] a inserção dos adolescentes no mundo do trabalho está fortemente articulada 
com: o acesso e permanência na escola; o papel das famílias; a oferta da educação 
profissional, com a proposição de parcerias com instituições que promovem a 
qualificação profissional, bem como em parcerias com o setor produtivo. Esses 
aspectos têm respaldo na Constituição da República Federativa do Brasil – CF – 
(1998), no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA – (1990), na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDBEN – (Lei 9394/96), nas Leis 10.097/2000 e 
11.180/2005, que tratam da Aprendizagem e no Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE – (2006, 2012). 

 

Nessa perspectiva, mesmo que não haja expressa previsão constitucional do 

direito à educação profissional, esta estaria vinculada a alguns princípios previstos na 

CF/1988, através da compreensão do desenvolvimento de potencialidades individuais a 

partir da educação como condição de efetividade a um direito do trabalho digno, útil e 

instrumento fundamental ao trabalhador, à sua proteção e à sua realização como ser 

humano.264  

Conforme trazido anteriormente, o artigo 205 da CF/1988 dispõe que um dos 

fins da educação é o preparo para o exercício cidadão, bem como para a qualificação 

profissional. No “Título II – Dos Direitos Fundamentais” do ECA/1990, os artigos 53 e 59 

do “Capítulo IV – Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer” tratam do 

direito à educação ao conjunto de crianças e de adolescentes e os artigos 60 a 69 do 

“Capítulo V – Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho” aduzem sobre “[…] 

o direito à profissionalização e à proteção no trabalho e estabelece as condições e os limites 

a serem aplicados aos adolescentes no que se refere a sua inserção no mundo do trabalho”.265 

Quanto à disciplina que a LDB/1996, ou LDBEN/1996, traz quanto à educação, 

o uso da terminologia “educação profissionalizante” foi uma novidade relevante em relação 

aos diplomas pretéritos de diretrizes educacionais brasileiras. Além disso, sua relevância 

para a questão da formação para o trabalho é patente. Com efeito,266 

 

                                                      
263 FRASSETTO, Flávio Américo; GUARÁ, Isa Maria F. Rosa; BOTARELLII, Adalberto; BARONE, Rosa 

Elisa Mirra. Gênese e desdobramentos da Lei 12594/2012: reflexos na ação socioeducativa. Revista 
Brasileira Adolescência e Conflitualidade, v. 6, p. 19-72, 2012, p. 57-58. 

264 MACHADO, Lucília Regina de Souza. A Carta de 1988 e a educação profissional e tecnológica: 
interpretação de um direito e balanço aos vinte anos de vigência. Competência: Revista da Educação 
Superior do Senac-RS, v. 1, p. 11-28, 2008, p. 17. 

265 FRASSETTO, Flávio Américo; GUARÁ, Isa Maria F. Rosa; BOTARELLII, Adalberto; BARONE, Rosa 
Elisa Mirra, op. cit., 2012, p. 59. 

266 Ibid., p. 59-60. 
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No ano seguinte, após a aprovação da LDBEN, o Decreto 2.208, ratifica o vínculo 
estreito existente entre a educação profissional e a vida produtiva, ao propor, entre 
seus objetivos, a capacitação de jovens e adultos para o exercício de atividades 
produtivas mediante a aquisição de conhecimentos e habilidades gerais e 
específicas; formação de profissionais para o exercício de atividades específicas no 
trabalho; especialização, aperfeiçoamento e atualização do trabalhador em seus 
conhecimentos tecnológicos; qualificação, reprofissionalização e atualização de 
jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, para a sua 
inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. 

 

Deve-se inserir tais diplomas legais na lógica do Plano Nacional de Educação 

previsto para o decênio de 2011 – 2020, o qual prioriza, como metas, a elevação da taxa de 

alfabetização da população maior de 15 (quinze) anos até 2015; a erradicação do 

analfabetismo absoluto até 2020 e redução de 50% da taxa de analfabetismo funcional; 

ampliação mínima na oferta de matrículas em 25% de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

de forma integrada à educação profissional em anos finais dos Ensinos Fundamental e 

Médio; e melhorias na qualidade de oferta para inserção socioprodutiva.267 

Os aspectos atinentes à educação profissionalizante também encontram 

previsões na Lei nº 10.097/2000, de 19 de dezembro de 2000, a Lei da Aprendizagem,268 que 

modificou dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943,269 a partir da abordagem, entre outros aspectos, das qualificações 

social e profissional adequadas a cada demanda dos adolescentes e tendo em vista a 

heterogeneidade existente entre estes.  

Aplicando-se a adolescentes e a jovens entre 14 (catorze) e 24 (vinte e quatro) 

anos, a referida legislação visava a inseri-los “[…] no cenário produtivo por meio de 

contrato de trabalho que garanta a formação técnico-profissional, possibilitando o seu 

desenvolvimento tanto físico, cognitivo quanto social”.270 

Também foi relevante, neste contexto, a Lei Federal nº 11.180, de 23 de 

setembro de 2005,271 ao instituir o Projeto Escola de Fábrica, a qual autorizou a concessão 

                                                      
267 Ibid., p. 60. 
268 BRASIL. Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000: Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Brasília, DF, 2000. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm>. Acesso em: 03 fev. 2017. 

269 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
Brasília, DF, 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 03 fev. 2017. 

270 FRASSETTO, Flávio Américo; GUARÁ, Isa Maria F. Rosa; BOTARELLII, Adalberto; BARONE, Rosa 
Elisa Mirra, op. cit., 2012, p. 61. 

271 BRASIL. Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005: Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a 
concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do Programa Universidade para Todos – 
PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – PET, altera a Lei no 5.537, de 21 de novembro de 
1968, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, e dá outras providências. Brasília, DF, 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11180.htm>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
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de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do Programa Universidade Para Todos 

(ProUni), bem como deu outras providências. 

Posteriormente, a mencionada lei teria dispositivos, entre os quais os acerca do 

referido projeto, revogados pela Lei Federal nº 11.692, de 10 de junho de 2008,272 que, entre 

outras providências, dispôs sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem, 

anteriormente instituído por outra Lei, de nº 11.129, de 30 de junho de 2005.273 Inclusive, a 

Lei 11.692/2008 conta com uma modalidade, o ProJovem Adolescente, voltada ao serviço 

socioeducativo. 

Voltando-se à questão dos adolescentes autores de atos infracionais no contexto 

da proteção integral, a promoção do direito à educação torna-se relevante especialmente no 

contexto da aplicação das duas espécies de medidas socioeducativas que limitam ou 

suprimem a liberdade de ir e vir, elencadas nos incisos V e VI do artigo 112 do ECA/1990, 

quais sejam, a inserção em regime de semiliberdade e a internação em estabelecimento 

educacional. 

Com efeito, visar-se-ia, sobretudo, a que os adolescentes que tenham praticado 

ato infracional sejam responsabilizados pelas consequências lesivas destes atos. A limitação 

na sentença judicial recai, no caso das medidas socioeducativas de semiliberdade e de 

internação, sobre a liberdade e tão-somente sobre esta, ao menos idealmente e conforme a 

previsão normativa. Na execução destas medidas, é obrigação do Estado garantir todos os 

demais direitos básicos previstos no ECA/1990, que devem permanecer intactos, a exemplo 

do acesso à escola, à saúde, às oficinas de cultura e arte e profissionalizantes, que auxiliem 

na sua formação adulta. 

Nesta perspectiva, é cediço salientar as previsões do artigo 120, que trata das 

condições em que se processará o regime de semiliberdade;274 do parágrafo único do artigo 

                                                      
272 BRASIL. Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008: Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

- ProJovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 
2003, 10.940, de 27 de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 
2005; e dá outras providências. Brasília, DF, 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm#art24>. Acesso em: 03 fev. 
2017. 

273 BRASIL. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005: Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as 
Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. 
Brasília, DF, 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11129.htm>. Acesso em: 03 fev. 2017. 

274 Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição 
para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização 
judicial. 
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123 do ECA/1990, já trazido anteriormente, sobre a obrigatoriedade de atividades 

pedagógicas aos adolescentes ou aos jovens em cumprimento de medida de internação, 

inclusive de internação provisória; bem como dos incisos XI e XII do artigo 124 do 

ECA/1990, sobre os direitos dos adolescentes privados de liberdade submetido à internação 

de receber escolarização e profissionalização, bem como realizar atividades culturais, 

esportivas e de lazer.  

Ou seja, objetiva-se integrar estes adolescentes socialmente, garantindo seus 

direitos individuais e sociais, ao tempo em que se desaprova, pedagogicamente, a conduta 

infracional, pelo que preleciona os incisos I, II e III do § 2º do artigo 1º da Lei do Sinase.275 

Diante da CF/1988, bem como dos dispositivos do ECA/1990 mencionados e 

das leis apresentadas anteriormente, houve a necessidade de articulação de diversas 

entidades, órgãos, organismos, instituições dos diversos poderes e nos diversos entes da 

federação, além da sociedade de forma geral, para a aplicação das medidas socioeducativas 

aos adolescentes autores de atos infracionais.  

Justamente visando sistematizar a proteção integral, aprofundá-la através do 

traçar de certas diretrizes, bem como regulamentar a execução das medidas socioeducativas 

para os adolescentes que cometerem atos infracionais que um sistema nacional de 

atendimento socioeducativo, o Sinase, passou a ser discutido a partir de projeto de lei no ano 

de 2004 pela SEDH, pelo Conanda e sendo apoiado pelo UNICEF. Este Sistema serviria 

como “[…] instrumento jurídico-político para a concretização dos direitos dos adolescentes 

autores de ato infracional.”276 

Com os pressupostos do Sinase definidos em 2006 e a aprovação do projeto de 

lei que tramitava desde 2004, o Sinase passou a ser disciplinado, conforme já apontado, pela 

Lei nº 12.594/2012,277 seguindo o preconizado pela SEDH, pelo Conanda e pelo UNICEF.  

                                                                                                                                                                   
§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados 
os recursos existentes na comunidade. 
§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à 
internação. 

275 Art. 1º (omissis) § 2o Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais têm por objetivos:  
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que 
possível incentivando a sua reparação;  
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do 
cumprimento de seu plano individual de atendimento; e  
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro 
máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.  

276 VERONESE, Josiane Rose Petry; LIMA, Fernanda da Silvam, op. cit., 2009, p. 29-30. 
277 BRASIL. Lei nº 12.594..., op. cit., 2012. 
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Desta forma, o Sinase está delineado em “[…] um importante documento 

normativo que visa promover uma ação educativa no atendimento ao adolescente, seja em 

meio aberto ou em casos de restrição de liberdade”.278 Já o Conanda, através de sua 

Resolução nº 119, em 2006, quando aprovou o sistema socioeducativo, foi paradigmático 

nesta matéria.279   

O Sinase, pelo que indica o artigo 2º da Resolução nº 119/2006 do Conanda, 

seria uma “[…] política pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei 

que se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e 

sociais”, voltando-se à implementação e ao atendimento das medidas socioeducativas 

previstas no ECA/1990. 

Desta forma, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo objetiva, desde 

sua gênese, a dignidade da pessoa humana e sua estruturação dialoga com diversos sistemas, 

entre os quais o educacional, o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Justiça e Segurança 

Pública e o Sistema Único de Assistência Social, bem como, quanto à profissionalização, ao 

trabalho e à previdência, conforme anteriormente frisado, “[…] o Sinase reforça as 

discussões sobre a importância de encaminhar os adolescentes ao mundo do trabalho por 

meio do desenvolvimento de ações concretas”. 280 

As diretrizes do Sinase,281 de 2006, ao tratarem da profissionalização e da 

formação para o trabalho, inserem-nos enquanto eixos importantes e tratam das diversas 

possibilidades de inserção socioprodutiva dos adolescentes e dos jovens, como estágios 

remunerados e convênios com empresas privadas ou públicas.282 Seriam tais diretrizes 

comuns àquelas entidades ou programas a quem caberia a execução das medidas 

socioeducativas283. 

                                                      
278 VERONESE, Josiane Rose Petry; LIMA, Fernanda da Silvam, op. cit., 2009, p. 29. 
279 CONANDA. Resolução nº 119, de 11 de dezembro de 2006: Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo e dá outras providências. Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<http://dh.sdh.gov.br/download/resolucoes-conanda/res-119.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2017. 

280 FRASSETTO, Flávio Américo; GUARÁ, Isa Maria F. Rosa; BOTARELLII, Adalberto; BARONE, Rosa 
Elisa Mirra, op. cit., 2012, p. 61-62. 

281 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase. 
Secretaria dos Direitos Humanos. Brasília, DF: CONANDA, 2006. 

282 FRASSETTO, Flávio Américo; GUARÁ, Isa Maria F. Rosa; BOTARELLII, Adalberto; BARONE, Rosa 
Elisa Mirra, op. cit., 2012, p. 62. 

283 Ibid., loc. cit. 
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Logo em seus primeiros dispositivos, repetindo teor dos artigos 3º e 4º da 

Resolução nº 119 do Conanda,284 a Lei nº 12.594/2012 já se refere ao Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo como sendo285 

 
[…] o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução 
de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, 
distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos 
de atendimento a adolescente em conflito com a lei. 

 
Assim, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo estabeleceu 

diretrizes nacionais a serem observadas na aplicação das medidas socioeducativas. Nessa 

perspectiva, seu Capítulo VIII estabeleceu as ações socioeducativas a serem desenvolvidas, entre as 

quais286 

 
[…] a abertura de vagas para os adolescentes infratores nos programas de educação do 
Sistema S – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SENAT) e seus respectivos serviços sociais (Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço 
Social da Indústria – SESI, Serviço Social do Comércio – SESC, do Serviço Social do 
Transporte (SEST). 

 

Com efeito, quanto ao que a Lei do Sinase preleciona sobre os sistemas 

estaduais, entende-se dever haver aplicação simétrica dos ditames do diploma legal ao ente 

do Estado-membro do Ceará. 

Conforme já apontado, o sistema estadual de atendimento socioeducativo do 

Ceará viu-se articulado, até meados de 2016, pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social (STDS). A criação de uma superintendência autônoma em 2016, responsável por 

operacionalizar o sistema de atendimento socioeducativo cearense, foi a resposta a um 

cenário de crise neste sistema em 2014 e 2015. 

Adiante, os normativos anteriormente citados serão relacionados com sua 

concretização pelas ações e políticas públicas quanto ao direito à educação dos direitos dos 

adolescentes e dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas no Ceará executadas 

pela Seas de meados de 2016 ao início de 2018. 

 

                                                      
284 Artigo 3° - O Sinase é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, 

pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a 
execução de medidas socioeducativas.  
Artigo 4° - O Sinase inclui os sistemas nacional, estaduais, distrital e municipais, bem como todas as 
políticas, planos e programas específicos de atenção ao adolescente em conflito com a lei.  

285 Trata-se do § 1º do artigo 1º da Lei do Sinase, em parte que conceitua o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo. 

286 FRASSETTO, Flávio Américo; GUARÁ, Isa Maria F. Rosa; BOTARELLII, Adalberto; BARONE, Rosa 
Elisa Mirra, op. cit., 2012, p. 63-64. 
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4 OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES PARA O EXERCÍCIO DE UMA 

CIDADANIA FORTALECIDA PARA OS ADOLESCENTES E PARA OS JOVENS 

AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS NO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ 

 

O direito à educação é um direito social institucionalizado na Constituição 

Federal de 1988 e em várias normas infraconstitucionais já referidas, como a LDB/1996 e 

mesmo o ECA/1990, que dedica os artigos 53 e 59, especialmente, para tratar desse direito 

ao conjunto de crianças e de adolescentes. 

O direito à educação prepara as pessoas em desenvolvimento para o exercício 

cidadão, pois, conforme apontado pelo teor do artigo 205 da CF/1988, propicia o 

desenvolvimento pleno do exercício da cidadania.  

A cidadania ganha relevo no ordenamento jurídico brasileiro, pelo que se 

depreende da alcunha de “Constituição Cidadã” conferida à CF/1988, e é fundamento do 

Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, com supedâneo no inciso 

II do artigo 1º da Constituição Federal brasileira: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
(omissis) 
II - a cidadania; (Grifos nossos). 

  

José Afonso da Silva, ao tratar sobre a cidadania, diferenciando-a de outro 

conceito conexo, o de nacionalidade, entende que aquela287 

 
[…] qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das pessoas integradas 
na sociedade estatal, atributo político decorrente do direito de participar no 
governo e direito de ser ouvido pela representação política. Cidadão, no direito 
brasileiro, é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado 
e suas conseqüências. Nacionalidade é conceito mais amplo do que cidadania, e é 
pressuposto desta, uma vez que só o titular da nacionalidade brasileira pode ser 
cidadão. 

 
Dessa forma, nem todos os nacionais do Brasil, sejam natos ou naturalizados, 

são cidadãos, mas, em regra, todos os cidadãos são também nacionais. A exceção é a do 

português equiparado, que assume a condição de cidadão brasileiro para todos os efeitos nos 

                                                      
287 SILVA, José Afonso da., op. cit., 2006, p. 345-346. 
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termos do §1º do artigo 12 da CF/1988.288 Fica, portanto, claro, que não se confundem as 

noções de cidadania e de nacionalidade. 

A cidadania aponta para aqueles nacionais em pleno gozo de seus direitos 

políticos no país e se relaciona ao exercício desses direitos, que encontra expressão na 

participação no governo, na oitiva por sua representação, entre outros. A nacionalidade seria 

mais um vínculo jurídico, político e civil fundado entre o Estado e os seus nacionais, que 

passariam a integrar o povo, titularizando-se de direitos e de obrigações. 

Outros conceitos importantes se relacionam à cidadania. São eles o sufrágio, o 

escrutínio, o voto. Cada uma dessas noções se diferencia das demais, não havendo sinonímia 

entre elas. O sufrágio, por exemplo, é gênero mais amplo, que inclui diversas manifestações 

dos direitos políticos, entre os quais votar e ser votado. Silva assim pontua a respeito:289 

 
O sufrágio é um direito público subjetivo democrático, que cabe ao povo nos 
limites técnicos do princípio da universalidade e da igualdade de voto e de 
elegibilidade. É um direito que se fundamenta […] no princípio da soberania 
popular e no seu exercício por meio de representantes. 

 

O sufrágio adotado no Brasil é o universal, segundo o que consta no “caput” do 

artigo 14 da CF/1988: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
(omissis) 

 

A universalidade do sufrágio representa o esforço do legislador constituinte de 

dar maior coincidência entre o cidadão eleitor e o nacional e a maior identidade entre os 

governantes e os governados.290 

Já o escrutínio relaciona-se à forma do voto adotada no País. O escrutínio 

brasileiro, que conta com um voto direto, secreto, universal e periódico, também se encontra 

alçado entre as cláusulas pétreas na Constituição Federal de 1988, o que reforça a 

importância democrática de um dos direitos políticos de maior expressão prática no país. 

As cláusulas pétreas estão previstas no § 4º do artigo 60 da CF/1988 e não se 

tratam de cláusula de imutabilidade da constituição, mas sim de alguns direitos e garantias 

que não poderão ser alvo de emendas constitucionais tendentes a diminuir esses direitos e 

                                                      
288 Art. 12. (omissis) § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em 

favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição. 

289 SILVA, José Afonso da. op. cit, 2006, p. 355. 
290 Ibid., p. 350. 
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garantias ou a aboli-los, o que inclui, da leitura do inciso II do referido dispositivo, a forma 

do voto adotada no Brasil, senão vejamos: 

 

Art. 60. (omissis) § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. (Grifos nossos). 

 

 O voto, materialização prática do sufrágio e dever cívico, voltou a ser 

conquistado em sua dimensão direta, secreta, universal e periódica após pouco mais de duas 

décadas de supressões de direitos políticos dos cidadãos brasileiros, na vigência da Ditadura 

Militar instaurada no País entre 1964 e 1985.  

Vindo do latim “votum”, significando pedido, o voto tenderia a ser apenas ato 

jurídico volitivo e assumiria, portanto, uma dimensão mais facultativa. Contudo, o 

garantismo que, por vezes, dá o tom ao ordenamento jurídico pátrio desde 1988 elevou 

também a dever a natureza jurídica do voto, porquanto este se dê de forma obrigatória.  

Feitas essas breves considerações terminológicas, cabe esclarecer que a 

aquisição da cidadania se dá por meio de alistamento eleitoral na forma que a lei o dispuser, 

com a qualificação e inscrição pessoal como eleitor perante a Justiça Eleitoral. Tais regras 

estão disciplinadas constitucionalmente ao longo do artigo 14 da Constituição Federal.  

Assim, o eleitor será cidadão, titular da cidadania, muito embora isso nem 

sempre represente a possibilidade de que este possa exercer seus direitos políticos, posto que 

a própria CF/88 traz outras condições ao exercício desses direitos, para que haja a plenitude 

da titularidade.291 

O recorte que se dá à cidadania nesta investigação é a de sua construção e de seu 

fortalecimento, fins maiores no processo educacional292 cujos destinatários, no caso da 

presente pesquisa, são o adolescente e o jovem em conflito com a lei no estado do Ceará. 

Nas palavras de Volpi, 293 

 

Cabe, portanto, aos governos estaduais extinguir os governos centralizados ainda 
existentes segundo padrões calcados na velha política nacional do bem-estar do 
menor, substituindo-os por programas pedagogicamente formulados para atender 
ao tipo de adolescente e ao tipo de criminalidade próprios das diversidades 
apresentadas. Atendidas as exigências da Constituição e do ECA, a proposta 

                                                      
291 Ibid., p. 346. 
292 VOLPI, Mário. (Org.), op. cit., 2011, p. 30. 
293 Ibid., loc. cit. 
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pedagógica deve ser coerente com a Política Estadual de Direitos definida pelo 
Conselho Estadual. A denominação das instituições destinadas a este fim devem 
ser expressão desta proposta pedagógica, afastando-se das antigas matrizes 
estigmatizantes. 

 

Ou seja, o autor considera a premência da individualização de cada internato, o 

qual deverá contar com características próprias para atender cada um destes indivíduos 

eficientemente e promover a cidadania aos socioeducandos ao invés de serem reforço aos 

estigmas sociais, como tratá-los como “menores infratores”. 

O que deverá, pois, caracterizar estes estabelecimentos é o fim social do 

exercício da cidadania, a qual deve ser alcançado por meios pedagógicos.294 A 

ressocialização, com o cumprimento das medidas socioeducativas, deve ser, pois, 

pedagógica e voltada aos elementos que compõem o artigo 6º do ECA/1990: 295 

 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 
desenvolvimento. (Grifo nosso). 

 

A cidadania é fim social da aplicação das medidas socioeducativas e seu 

fortalecimento e possibilita a formação da identidade, da personalidade e dos vínculos 

familiares e com a sociedade dos adolescentes e dos jovens ressocializandos. 

Diante da formação e do fortalecimento a estes aspectos, possibilita-se a 

autonomia a estes seres humanos vulneráveis e em desenvolvimento, propiciando horizontes 

que os tornem donos de suas próprias histórias; e que, mais do que sobrevivam, passem a 

viver e de forma digna para, então, poderem participar de decisões, inclusive políticas, 

tornando-se cidadãos em pleno gozo de seus direitos. 

Apresentado, assim, basilarmente, o recorte que se dará aos conceitos de direitos 

de educação e de cidadania no presente estudo, justifica-se por que de sua pertinência para a 

discussão da problemática da efetividade do direito de educação, como instrumental ao 

direito de cidadania, no contexto da aplicação das medidas socioeducativas no estado do 

Ceará através do sistema socioeducativo. 

Dessa forma, o estudo se volta ao adolescente e ao jovem em conflito com a lei, 

grupo etário vulnerável da sociedade que, em processo de formação de sua personalidade e, 

provavelmente, um dos grupos a que mais se negam os direitos não só de cidadania, mas 

                                                      
294 Ibid., p. 30-31. 
295 Ibid., p. 31. 
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mesmo os de educação que serviriam para a sua conquista mais plena, talvez seja um dos 

principais destinatários do que determina a Constituição brasileira quanto à construção, e 

mesmo ao fortalecimento, de um exercício cidadão. 

Com efeito, adiante abordar-se-á, a partir do comparativo dos quantitativos ao longo 

dos primeiros meses de funcionamento da Seas e dos novos relatórios de monitoramento 

produzidos em resposta à política pública ao atendimento das medidas cautelares que a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos submeteu o Brasil, diante das insuficiências e inconsistências 

nessas políticas, que outras alternativas poderiam auxiliar ao alcance efetivo destes direitos pelos 

adolescentes em conflito com a lei no sistema socioeducativo cearense. 

 

4.1 A Política Pública Implementada quanto ao Direito à Educação dos Adolescentes e 

dos Jovens em Conflito com a Lei no Ceará, Sua Efetivação e Suas Perspectivas após a 

Criação da Superintendência  

  

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do 

Ceará (Seas) atuou, a partir de 2016, em alguns frentes visando a oferecer uma resposta 

efetiva à crise do sistema socioeducativo de 2014 – 2015 e concretizar eficazmente a política 

pública de atendimento aos adolescentes e dos jovens em conflito com a lei no Ceará.  

As frentes de atuação foram anunciadas na resposta que a Seas deu diante da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), quando a superintendência, em 

momento de balanço de ações realizadas em seus primeiros meses de existência, 

representando o Governo do Estado do Ceará, participou de reunião da CIDH, em 5 de 

dezembro de 2016, no Panamá, apresentando, o novo modelo de gestão do sistema de 

atendimento socioeducativo do estado em resposta às medidas cautelares que estavam sendo 

impostas ao Estado brasileiro em relação ao atendimento de adolescentes privados de 

liberdade em três unidades.296 

Esta resposta se deu por meio do documento já anteriormente referido, 

denominado “Sistema Socioeducativo: Perspectivas e Possibilidades para um Novo Modelo 

de Gestão”.297 As frentes de atuação da Seas foram disciplinadas em suas diretrizes 

operacionais, quais sejam: 298 

                                                      
296 SEAS apresenta novo modelo de gestão do Sistema de Atendimento Socioeducativo à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 08 dez. 2016. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43428-2016-12-06-19-46-37>. Acesso em 22 fev. 2017. 

297 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas..., op. cit., 2016. 
298 Ibid., p. 34-35. 
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1. Estruturar e organizar as ações do cotidiano socioeducativo e investir nas 
medidas de prevenção das situações-limite (brigas, quebradeiras, motins, fugas, 
invasões, incêndios, agressões e outras ocorrências desse tipo); 
2. Assegurar que a organização espacial, funcional e a estrutura física das 
Unidades de atendimento favoreçam a convivência entre os profissionais e 
adolescentes em um ambiente tranquilo e produtivo onde as situações críticas 
tenham chances reduzidas de eclosão e proliferação; 
3. Estabelecer procedimentos operacionais padronizados nos relacionamentos com 
as Polícias Militar e Civil, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, 
com a Justiça da Infância e Juventude; 
4. Assegurar que o processo de recrutamento e seleção do pessoal dirigente, 
técnico e operacional seja orientado pelo projeto pedagógico, e, sobretudo que os 
profissionais sejam vocacionados e estejam preparados; 
5. Investir na capacitação introdutória e contínua de todos os envolvidos no 
atendimento socioeducativo a partir do diagnóstico das potencialidades e 
dificuldades da equipe institucional considerando as competências específicas e 
complementares; 
6. Estabelecer um fluxo na comunicação com os adolescentes favorecendo o bom 
andamento do trabalho socioeducativo e a manutenção de um clima de 
entendimento e paz e, sobretudo coibindo e evitando todo e qualquer tipo de 
tratamento vexatório, degradante ou aterrorizante contra os adolescentes; 
7. Utilizar a contenção do adolescente somente como recurso para situações 
extremas que envolvam risco à sua integridade e a de outrem; 
8. Elaborar plano de segurança interinstitucional, bem como orientações às ações 
do cotidiano, solução e gerenciamento de conflitos; 
9. Adotar as medidas de segurança adequadas considerando três níveis de riscos 
para a integridade física, psicológica e moral dos adolescentes: i) no 
relacionamento dos adolescentes com os profissionais; ii) no relacionamento direto 
entre os adolescentes; iii) no relacionamento direto do adolescente com a realidade 
externa ao atendimento; 
10. Mapear, conhecer e ter croquis (de fácil acesso) com o detalhamento dos 
diversos espaços e ambientes institucionais, bem como equipamentos e materiais 
de proteção existentes em cada compartimento das atividades desenvolvidas; 

 

Na oportunidade da reunião no Panamá, a Seas apresentou para a CIDH os 

avanços alcançados com o novo modelo de gestão do sistema socioeducativo recentemente 

implementando, em contraponto com as considerações de peticionários brasileiros em 

relação à aplicação das referidas medidas cautelares.  

Entre as ações, destacaram-se a diminuição do número de adolescentes em 

privação de liberdade no estado; a apuração e responsabilização dos casos de torturas e 

maus-tratos pelas atribuições da Corregedoria da Seas, dados que serão apresentados mais 

adiante nesta investigação; a implantação da Controladoria e Corregedoria do Sistema de 

Atendimento Socioeducativo; a regionalização do atendimento socioeducativo, com a 

construção de novas unidades socioeducativas em Juazeiro do Norte e em Sobral; a 

valorização e capacitação dos profissionais do sistema socioeducativo; a articulação 

intersetorial com o Sistema de Garantia de Direitos; o reordenamento institucional dos 
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centros socioeducativos; e a garantia de condições adequadas de infraestrutura e logística 

dos centros socioeducativos.299 

Nesta oportunidade, o documento “Sistema Socioeducativo: Perspectivas e 

Possibilidades para um Novo Modelo de Gestão” foi entregue na CIDH, contemplando 

diversas diretrizes que estavam sendo adotadas para o reordenamento do sistema 

socioeducativo cearense, apresentando-se no interior deste relatório demonstrativo do nível 

de efetividade do cumprimento das medidas cautelares.300  

Com efeito, a Seas indicou à CIDH ações de capacitação de profissionais, de 

novas rotinas e de reorganização do sistema socioeducativo em várias searas, a exemplo de 

melhorias nos fluxos, dos procedimentos de segurança para contenção de conflitos, de 

mapeamento dos espaços e dos ambientes institucionais para melhorias na gestão dos 

centros socioeducativos, entre outros aspectos.  

Os novos parâmetros estruturantes ao atendimento socioeducativo que a Seas 

está implementando, segundo o documento, distribuem-se entre parâmetros de segurança, 

parâmetros interinstitucionais, parâmetros pedagógicos e parâmetros de gestão.301 

No tocante aos parâmetros pedagógicos, a Seas declara se afastar dos fins de 

cunho meramente sancionatório na aplicação da medida socioeducativa e valorizar o cunho 

pedagógico do cumprimento dessas medidas, entendendo que o cunho pedagógico relaciona-

se302 

 

[...] com a identificação e análise dos fatores que conduziram o sujeito a praticar o 
ato infracional (do contexto e da circunstância, do conjunto pessoal de crenças e 
valores, de estar ou não passando por situação conflitiva, da tendência a enfrentar 
seus conflitos e a materializar suas crenças de forma não resolutiva e violenta). [...] 
A partir disto, o cunho pedagógico da medida poderá acontecer a partir das 
seguintes perspectivas:  
• Da estruturação de vivências e atividades que conduzam a estas reflexões (e não 
qualquer tipo de atividade que preencha o tempo ocioso); 
• Da visão de mundo e do próprio conjunto de situações em que está inserido 
(pessoais, relacionais, sociais e ambientais); 
• Do adolescente assumir o ato e suas implicações e consequências; 
• Do desenvolvimento das habilidades necessárias à mudança de atuação (consigo 
mesmo, com os outros e com/na sociedade); 
• Atividades específicas e distintas para cada adolescente que praticou o ato 
infracional. Dentro desta concepção, a prática socioeducativa proposta baseia-se na 
concepção da UNESCO de Educação para o Desenvolvimento Humano, descrita 
em relatório organizado por Jacques Delors (2001), denominado “Educação: um 
tesouro a descobrir” e estruturado por quatro aprendizagens básicas: ser, conviver, 
conhecer e fazer. Vias separadas didaticamente, mas que constituem apenas uma. 

                                                      
299 SEAS apresenta..., op. cit., 2016. 
300 Ibid., loc. cit. 
301 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas..., op. cit., 2016, p. 37-49. 
302 Ibid., p. 44. 
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Coube, por fim, à própria Seas, realizar, à época, convite aos comissionários da 

CIDH, para que estes conhecessem e avaliassem presencialmente o conjunto de mudanças 

que estavam acontecendo, a exemplo das ocorridas no Centro Socioeducativo Patativa do 

Assaré e no Centro Socioeducativo Canindezinho e que seriam utilizados de referência a 

todos os outros centros socioeducativos do Ceará; além de convite para a configuração de 

uma agenda comum de monitoramento das ações incluindo peticionários, Conselho 

Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e Governo Federal.  

Ao final da referida reunião, reconheceram os peticionários alguns avanços, em 

especial quanto à criação da Seas, mesmo que tenham entendido que ainda haveria alguns 

outros desafios a serem superados.303 

 

4.1.1 Os Relatórios de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará de 2017 

 

No ano de 2017, foram produzidos alguns relatórios de monitoramento ao 

sistema socioeducativo do estado do Ceará, atualizando, já no âmbito dos primeiros meses 

de atuação da Seas, a conjuntura de resposta à crise deste sistema. 

O primeiro destes relatórios a que se fará referência será o Relatório de 

Monitoramento das Medidas Cautelares 60-15 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) outorgadas em face das violações de direitos humanos do sistema socioeducativo do 

estado do Ceará, de outubro de 2017, elaborado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos 

(CNDH) e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).304  

A missão de monitoramento, através do CNDH, promoveu o acompanhamento 

das violações de direitos humanos no sistema socioeducativo do Ceará; bem como, através 

da CIDH, promoveu o acompanhamento do cumprimento das Medidas Cautelares 60-15 

outorgadas pela CIDH em face de violações de direitos humanos no mesmo sistema 

socioeducativo. 

Com efeito, os órgãos dessa missão reuniram as informações prestadas pelos 

órgãos de poder público do estado do Ceará, visitaram três unidades de internação, quais 

sejam: o CSPA, o CSSM e o CSDB; reuniram-se com órgãos públicos do estado do Ceará, 

entre os quais do Sistema de Justiça e com autoridades do Poder Executivo; apontaram 

novas considerações relacionadas a violações de direitos humanos dos adolescentes e dos 

                                                      
303 SEAS apresenta..., op. cit., 2016. 
304 CNDH; CONANDA. Relatório de Monitoramento..., op. cit., 2017. 
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jovens internos nas unidades objeto das Medidas Cautelares 60-15; e apresentaram suas 

conclusões e recomendações sobre o cumprimento das referidas medidas cautelares. 

Na contextualização do acompanhamento ao cumprimento das Medidas 

Cautelares 60-15 outorgadas pela CIDH em face de violações de direitos humanos no 

sistema socioeducativo do Ceará, o Relatório de Monitoramento se referiu à reunião havida 

em 5 de dezembro de 2016 na Cidade do Panamá, sendo essa305 

 

Reunião de Trabalho convocada pela CIDH durante o seu 160° Período de 
Sessões, para tratar do descumprimento das MCs 60-15 por parte do Estado 
Brasileiro e da consequente continuidade da crise de violações de direitos humanos 
no Sistema Socioeducativo do Ceara. Tal Reunião de Trabalho reuniu 
representantes do Governo Federal (Secretaria Nacional da Cidadania - SNC, 
Ministério da Justiça e Segurança Pública e Segurança Pública - MJSG, Ministério 
das Relações Exteriores - MRE), do Governo do Estado do Ceara, representantes 
dos Peticionários e a Sra. A. S., mãe de um dos adolescentes beneficiários das 
MCs 60-15, para apresentar o atual contexto do Sistema Socioeducativo Ceara e a 
situação de descumprimento das obrigações formadas na Resolução no 71/2015, 
por parte do Estado Brasileiro.  
Em Petição entregue a CIDH durante a Reuniao de Trabalho, os Peticionários 
solicitaram que o CNDH figurasse como órgão idôneo de monitoramento das MCs 
60-15, enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, o que foi acatado 
prontamente pelo Estado Brasileiro. Após esta solicitação, o CNDH participou, no 
dia 10 de fevereiro de 2017, da primeira reunião de monitoramento das MCs 60-15 
no estado do Ceara, convidado pela Superintendência Estadual de Atendimento 
Socioeducativo (SEAS), convite este que foi enviado no dia 27 de janeiro de 2017 
(Anexo II). Nesta reunião os Peticionarios apresentaram um diagnóstico atual da 
continuidade da crise no ano de 2017 e a necessidade do Estado Brasileiro adotar 
medidas urgentes e estruturais que possam afastar a persistência da crise de 
direitos humanos verificada.  
Na 25ª Reunião Ordinária do CNDH, realizada nos dias 11 e 12 de marco, 
subsequente a visita ao Ceara, foi feito um relato e avaliação sobre a participação 
do Conselho na reuniao de trabalho sobre o monitoramento das MCs 60-15. 
Apesar da avaliação positiva sobre a importância dessa instancia de 
monitoramento, foram feitas críticas a ausência de representações do Governo 
Federal e do Governo do Estado com poder de decisão para a superação da grave 
crise de direitos humanos reiteradamente constatada. Assim, o CNDH encaminhou 
o entendimento de que o mesmo deverá participar do monitoramento das MCs 
somente quando houver a participação de autoridades com poder de decidir 
politicamente sobre o atendimento socioeducativo no Estado, diante da gravidade 
das violações contra adolescentes e o descumprimento dos normativos nacionais e 
internacionais que versam sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes. 
Em 08 de junho de 2017 ocorreu, em Brasília, Reunião de Trabalho do CNDH e da 
PFDC com os Peticionarios, sobre a metodologia de monitoramento do 
cumprimento das MCs 60-15 por parte do Estado Brasileiro. O resultado desta 
reunião possibilitou a conformação da metodologia da Missão de monitoramento 
que subsidia a produção do presente Relatório. 

 

                                                      
305 Ibid., p 6-7. 
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Apresentada toda a contextualização de encontros, de reuniões e da missão 

realizada, o Relatório de Monitoramento apresenta a metolodogia utilizada no 

monitoramento, sendo essa composta por três fases:306  

 
a) levantamento de informações por meio de solicitações ao Estado Brasileiro; b) 
visita in loco ao estado do Ceará para reuniões de trabalho com o Estado e 
verificação das condições das unidades de internação objeto das MCs 60-15; e, por 
fim, c) a publicação do Relatório Técnico com o diagnóstico do cumprimento das 
MCs 60-15 e a expedição de recomendações ao Estado Brasileiro. 

 

Na análise desta investigação, o foco é dado à terceira fase da metodologia do 

Relatório de Monitoramento, ou seja, a publicação de Relatório Técnico com diagnóstico do 

cumprimento das Medidas Cautelares 60-15 e a expedição de recomendações ao Brasil e, 

especificamente, às recomendações cabíveis em relação ao direito à educação dos 

socioeducandos no estado do Ceará, especialmente nos Centros Socioeducativos Patativa do 

Assaré, São Miguel e Dom Bosco, unidades de internação objeto das Medidas Cautelares. 

As conclusões e as recomendações quanto ao direito à educação, bem como ao 

direito à profissionalização e a atividades externas, como de cultura e de lazer, se baseiam 

nas violações a estes direitos ainda percebidas nos centros socioeducativos visitados. 

Quanto ao direito à educação, este foi referenciado pela missão de 

monitoramento como sendo direito público subjetivo previsto no art. 208 da Constituição 

Federal de 1988 e o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público gera 

responsabilização da autoridade competente, com fundamento no inciso VII do § 2º do 

artigo 208 da mesma CF/88.307  

Refere-se a missão, ainda, ao direito à educação como sendo um eixo 

fundamental da medida socioeducativa, diante do seu caráter iminentemente pedagógico em 

detrimento do caráter sancionatório. Faz referência ao Tópico 6.3.3., da Resolução nº 

119/2016 do Conanda,308  o qual alude sobre o dever do Estado de309 

 

[...] garantir acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes em 

cumprimento de medida de internação, podendo para tanto haver Unidade escolar 

localizada no interior do programa ou Unidade vinculada a escola existente na 

comunidade, ou inclusão na rede pública externa 

 

                                                      
306 Ibid., p 8. 
307 Ibid., p 54. 
308 Ibid., loc. cit. 
309 CONANDA. Resolução nº 119,..., op. cit., 2006. 
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Aponta a missão de monitoramento, ainda, em relação à internação provisória, 

medida que vem sendo cumprida pela maioria dos adolescentes internos no CSSM, há 

previsão no tópico 6.3.3.3. da Resolução nº 119/2006 do Conanda, quanto à aproximação 

entre a escola e a garantia de acesso ao conteúdo formal daqueles regularmente matriculados 

em rede oficial, com elaboração de metodologia específica adequada ao tempo de 

permanência na internação provisória, que será, no máximo, de quarenta e cinco dias, 

conforme já apresentado. 310  

Além disso, o dever do Estado com a oferta de educação aos adolescentes e 

jovens em atendimento socioeducativo, reforçado pela Resolução CNE/CEB 03/2016, é 

destacado pela missão.311 Em visita ao Centro Socioeducativo São Miguel, a missão ouviu 

relatos de adolescentes ali internados, os quais descreveram312 

 

[...] uma situação de violação do direito humano a educação tanto pela oferta 
de apenas dois níveis e uma modalidade de ensino, qual seja, 4º ao 6º ano e 7º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental na modalidade EJA, quanto por essa oferta 
destinar-se apenas aos adolescentes internos no Bloco 4. Verificou-se nas três 
unidades visitadas a não oferta da educação para determinados blocos que 
seriam supostamente destinados a adolescentes que teriam um histórico de 
indisciplina ou que estariam na fase inicial de execução da medida 
socioeducativa. No CEPA, os adolescentes relataram que não há oferta regular 
de educação e houve o relato de adolescentes que estavam há 02 (dois) meses 
sem ter qualquer aula. (Grifos nossos). 

 

A situação descrita pelos adolescentes ouvidos pela missão de monitoramento no 

CSPA, CSSM e CSDB é preocupante e revela que ainda permanecem, mesmo após a criação 

e as primeiras ações da Seas, o cenário violador de direitos humanos quanto ao direito de 

acesso à educação formal no sistema socioeducativo do estado.  

A EJA, conforme já apontada, não é suficiente para todos os adolescentes 

presentes no sistema socioeducativo. Outro ponto é que fornecer o direito à educação a 

apenas algumas alas das unidades socioeducativas e condicionar esse fornecimento à 

disciplina ou ao momento da execução da medida socioeducativa representa uma 

ilegalidade, pois não existem esses condicionamentos no ECA/1990, tampouco na Lei do 

Sinase. 

Quanto ao direito à profissionalização, a missão descreve sua previsão 

normativa, apontando o artigo 227 da CF/1988, bem como o artigo 69 do ECA/1990. 

Quanto ao atendimento socioeducativo quanto à profissionalização, a missão de 

                                                      
310 CNDH; CONANDA. Relatório de Monitoramento..., op. cit., 2017, p. 54. 
311 Ibid., loc. cit. 
312 Ibid., p. 54-55. 
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monitoramento indica o inciso XI do artigo 124 do ECA/1990 sobre o direito do adolescente 

privado de liberdade de receber profissionalização e escolarização, devendo haver, nos 

termos do inciso III do artigo 54 da Lei do Sinase, previsão no Plano Individual de 

Atendimento (PIA) de cada adolescente e jovem de atividades de capacitação profissional 

nos centros socioeducativos.313 Ao visitar o Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, a 

missão apontou que314 

 

[...] os adolescentes relataram que houve a oferta pontual de alguns cursos nos 
últimos meses, mas que estes sempre beneficiavam poucos adolescentes e 
rapidamente se encerravam. Dos adolescentes entrevistados nos grupos focais, 
nenhum relatou ter participado de qualquer curso de profissionalização nos 
últimos meses. Dessa forma, a ausência de oferta regular de educação profissional 
aos adolescentes internos nas unidades visitadas configura violação do direito à 
profissionalização. (Grifos nossos). 

 

O teor dos depoimentos dos adolescentes do CSPA fornecido à missão de 

monitoramento é igualmente preocupante. Prevalecem violações ao direito à 

profissionalização destes adolescentes, com a oferta pontual e parcial de cursos que 

beneficiam poucos socioeducandos. Se o CSPA, após as primeiras ações da Seas, é referido 

pela superintendência como parâmetro do atendimento socioeducativo que esta visava 

implementar, é realmente preocupante o cenário que pode ser encontrado em outros centros 

socioeducativos do Ceará. 

Por fim, quanto às violações à oferta de atividades externas, como as culturais e 

de lazer, a missão apontou para a previsão do inciso XII do artigo 124 do ECA/1990 sobre 

esse direito que assiste aos adolescentes.315 Contudo, a missão ouviu relatos de adolescentes 

internos nas unidades visitadas, que se manifestaram quanto à316 

 

[...] irregularidade dessas atividades, o que tem configurado uma realidade de 
quase confinamento permanente dos adolescentes em seus dormitórios. No 
CEDB, embora houvesse atividades para os demais Blocos, os adolescentes do 
Bloco 5 não teriam acesso a nenhuma atividade fora do dormitório, 
permanecendo confinados em tempo integral e saindo apenas para receber 
visita de familiares no fim de semana. 

 

As violações a esse direito dos socioeducandos à realização de atividades 

culturais, esportivas e de lazer, e a consequentes permanência integral destes nos 

confinamentos de seus dormitórios contraria as previsões da CF/1988, do ECA/1990 e da 
                                                      
313 Ibid., p. 55. 
314 Ibid., loc. cit. 
315 Ibid., loc. cit. 
316 Ibid., loc. cit. 
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Lei do Sinase de 2012. Vai de encontro, pois, aos fins pedagógicos que devem ser 

observados no cumprimento das medidas socioeducativas. A distinção feita entre blocos 

quanto à regularidade dessas atividades percebida no CSDB também representa violação a 

esses direitos dos socioeducandos e ilegalidade por violação às normas de referência a esse 

respeito. 

Na parte conclusiva do Relatório de Monitoramento, a missão considerou haver 

ainda a persistência de um317 

 

[...] quadro grave de violações de direitos humanos no Sistema Socioeducativo 
do Ceará e, portanto, de descumprimento das disposições constitucionais de 
proteção integral a criança e ao adolescente, estabelecidas na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA e da Lei 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo- SINASE. Verificou-se a criação, pela SEAS, de uma 
metodologia própria sem considerar a SINASE, notadamente a implantação 
do PIA – Plano Individual de Atendimento, previsto no ECA.  
Evidenciou-se, conforme exposto neste Relatório Técnico, a não-implementação 
de recomendações anteriormente enviadas pelo CNDH (Relatório Técnico de maio 
de 2016) ao Estado e, de modo geral, a inobservância das Medidas Cautelares 60-
15 outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por meio da 
Resolução 71/15 em face do Estado Brasileiro. Apesar de verificar avanços do 
ponto de vista administrativo da política de atendimento socioeducativo do Ceará, 
a Missão constatou serias inconsistências nas informações formalizadas pelo Poder 
Executivo estadual junto ao CNDH, a PFDC e ao CONANDA. Ressalte-se, 
também, a gravidade da verificação da presença em unidade de internação de 
agentes públicos que já haviam sido afastados por denúncias de tortura por 
meio de requisição do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública. 
Ademais, verificou-se a responsabilidade do Estado na não efetivação de uma 
política pública que garanta integralmente os direitos humanos dos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação no 
Ceara, como o direito a educação, a saúde, a integridade física e psíquica, ao 
convívio familiar e comunitário, a profissionalização, ao lazer e ao esporte. Ao 
contrário do respeito integral a esses direitos, verificou-se a realização de práticas 
institucionais de violência física e simbólica que desrespeitam obrigações 
internacionais assumidas pelo Estado Brasileiro na proteção de crianças e 
adolescentes e no respeito aos direitos humanos. (Grifos nossos). 

 

Os destaques às conclusões presentes no Relatório de Monitoramento devem ser 

feitos diante da permanência de graves violações de direitos humanos que ainda ocorreria no 

sistema socioeducativo cearense. O entendimento de que a própria instituição da Seas, sem 

observância aos parâmetros do Sinase e sem considerar a necessidade de implantação do 

PIA, deve ser destacado como problema institucional a ser superado. 

O descumprimento ao estabelecido nas Medidas Cautelares é igualmente 

preocupante, ainda que se tenha elogiado os avanços do ponto de vista administrativo na 
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política de atendimento socioeducativo do Ceará na gestão da superintendência. Ainda 

assim, a missão ressaltou problemas como a permanência nas unidades de internação 

visitadas de agentes públicos anteriormente acusados e condenados pelo Poder Judiciário, 

pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. 

Finalizou atribuindo responsabilidade ao estado do Ceará pelo descumprimento 

a disposições normativas presentes na CF/1988, no ECA/1990 e na Lei do Sinase quanto à 

proteção integral, o que se manifesta pela ampla violação a direitos como à educação, à 

saúde, à integridade física e psíquica, ao convívio familiar e comunitário, à 

profissionalização, ao lazer e ao esporte. 

Esse descumprimento se dá a partir de práticas institucionais de violência física 

e simbólica, contrariando as obrigações internacionalmente assumidas pelo Brasil na 

proteção às crianças e aos adolescentes e na proteção aos direitos humanos. 

Especificamente quanto aos direitos à educação, a CNDH e o Conanda 

recomendaram318 

 

a) Que seja ofertado atendimento escolar aos adolescentes e jovens em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação nas Unidades de 
Atendimento Socioeducativo visitadas, com a carga horaria de 4 horas/aula 
por dia, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal 
9394/1996) e a Resolução n° 03/16 da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação, que define as Diretrizes Nacionais para o atendimento 
escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 
b) Que seja abolida qualquer forma de restrição do direito à educação com 
base na fase de cumprimento da medida socioeducativa de internação ou 
como sanção disciplinar, por ser prática ilegal e representar violação frontal a 
Lei Federal 12.594/2012. 

 

Já quanto à profissionalização e ao acesso a atividades culturais, esportivas e de 

lazer, o CNDH e o Conanda recomendaram que fossem “ofertadas regularmente atividades 

de profissionalização, cultura e lazer nas Unidades de Atendimento Socioeducativo do 

Ceara, em cumprimento ao art. 124, XI, XII da Lei 8069/90 (ECA).”.319 

Por fim, também merece rápida referência o igualmente recente 4º Relatório de 

Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará: Meio Fechado, Meio Aberto e Sistema 

de Justiça Juvenil (2017), elaborado pelo Fórum DCA.320  

Na apresentação deste Relatório, o Fórum DCA trata acerca de sua atuação e da 

importância desses relatórios para “[...] um diagnóstico da política socioeducativa, 

                                                      
318 Ibid., p. 61. 
319 Ibid., loc. cit. 
320 FÓRUM DCA. 4º Relatório..., op. cit., 2017. 
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contemplando a análise das estruturas físicas dos equipamentos, bem como dando voz aos 

diferentes sujeitos que compõem o sistema socioeducativo.”. 321 

Neste ínterim, recorda que os relatórios anteriores desta natureza foram 

elaborados em 2008, em 2011 e em 2014,322 todos, portanto, anteriores à criação da Seas.  

O 4º Relatório de Monitoramento, portanto, é um importante documento de 

referência acerca de como foram percebidos os últimos anos de atuação da STDS e os 

primeiros meses de atuação da Seas na gestão do sistema socioeducativo do Ceará. 

Quanto aos direitos à educação e à profissionalização, o Fórum DCA monitorou as 

unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de meio fechado e basicamente repetiu as 

informações de embasamento teórico e normativo que extraiu do Relatório de Monitoramento da 

CNDH e do Conanda.323 

Adiante, o Fórum DCA fez referência ao monitoramento anterior ao de 2017, realizado 

em 2014, previamente à Seas:324 

 

No último monitoramento realizado pelo Fórum DCA Ceará, no ano de 2014, 
constatou-se a inexistência da oferta de educação “regular presencial urbana” 
(ensino fundamental e/ou ensino médio) para 100 (cem) por cento dos 
adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de 
internação no Ceará. O que havia, na maioria das unidades, era a oferta da 
modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, inclusive para adolescentes 
menores de 15 anos, o que contraria o art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei Federal 9394/1996) e a Resolução 03/2010 da Câmara Básica 
do Conselho Nacional de Educação, os quais estabelecem como idade mínima 
para a matrícula no EJA no Ensino Fundamental “15 anos” e, para o Ensino 
Médio, “18 anos”. (Grifos nossos). 

 

O cenário encontrado em 2014, de inadequação do modelo de ensino EJA a alguns 

socioeducandos, já foi referido nesta investigação e se revelava, verdadeiramente, como 

preocupante, além de ilegal.  

Com efeito, já fazendo referência ao 4º Relatório de Monitoramento, o Fórum DCA 

avalia ter havido325 

 

[...] o aprofundamento de grave violação na oferta do direito à educação regular dos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação no Ceará. [...] 
todas as direções das unidades de internação de Fortaleza afirmaram que inexistiam 
atividades escolares regulares (100%) na ocasião da visita de monitoramento. Tal dado 
é expressivo em demonstrar o quão distante a execução da medida de internação está do 
cumprimento de sua finalidade pedagógica e socioeducativa. Nem a oferta da modalidade 
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322 Ibid., loc. cit. 
323 Ibid., p. 30-31. 
324 Ibid., p. 31-32. 
325 Ibid., p. 33-33. 
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EJA – Educação de Jovens e Adultos, que, conforme apresentando, não estaria 
totalmente de acordo com o público da privação de liberdade, estava sendo garantida 
nas unidades de internação.  
Consoante informações das direções e das equipes técnicas, no mês de janeiro de 2017, a 
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS) e a 
Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) estariam realizando diagnóstico do 
nível de escolaridade de todos os adolescentes para a posterior oferta do direito à educação. 
A previsão para o início das aulas seriam os meses de março e abril de 2017.  
Quanto à percepção dos adolescentes sobre a oferta do direito à educação na privação 
de liberdade, apenas as adolescentes do Centro Educacional Aldaci Barbosa 
afirmaram ter acesso com regularidade à educação, embora na data da visita não 
estivessem ocorrendo a oferta de aulas, em razão de, conforme a direção, os 
professores vinculados à SEDUC terem sido retirados da unidade há cerca de uma 
semana. As adolescentes fizeram referência à oferta diária da modalidade EJA e de 
aulas de letramento. Já nas unidades de semiliberdade, a educação é assegurada 
através da matrícula do adolescente nas escolas da comunidade, em adequada 
observação aos objetivos da execução da medida de semiliberdade. (Grifos nossos). 

 

Diante desses apontamentos, o Fórum DCA apresenta perspectiva ainda mais grave do 

problema se comparado à missão de monitoramento da CNDH e do Conanda. Isso porque 

afirmaram que a oferta de educação regular estaria completamente ausente nas unidades 

socioeducativas de internação de Fortaleza por ocasião da visita.  

Como apontamentos positivos, a regularidade de oferta educacional verificada foi no 

Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota (CSABM), destinado a socioeducandas, bem como 

quanto a matrículas dos adolescentes submetidos ao regime de semiliberdade em unidades desta 

natureza em escolas da comunidade, adequando-se às previsões legais. 

Já quanto aos direitos ao lazer, ao esporte e à cultura, o Fórum DCA também monitorou 

as unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de meio fechado e, básica e novamente, 

repetiu as informações de embasamento teórico e normativo extraídos do Relatório de 

Monitoramento da CNDH e do Conanda.326 

De forma assemelhada à análise feita quanto ao direito à educação, o Fórum DCA 

apresentou o panorama presente no período do Relatório de Monitoramento de 2014 e fez referência 

aos anos seguintes a este, a Relatório de Inspeção de 2016 e ao Relatório de Monitoramento de 2017, 

ora em análise:327 

 

A realidade do Sistema Socioeducativo do Ceará nos últimos anos, contudo, é de 
ausência quase absoluta de atividades pedagógicas, de lazer, cultura e esporte. Nas 
visitas regulares realizadas pelo Fórum DCA nos anos de 2015 e 2016, tem se 
constatado que esta ausência de atividades significa o confinamento quase permanente 
dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação em 
Fortaleza. 
No supracitado Relatório de inspeção realizado em conjunto com a Defensoria 
Pública em maio/junho de 2016, apenas o Centro Educacional Aldaci Barbosa 
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ofertava com regularidade atividades pedagógicas, de lazer e esporte. Havia a oferta 
irregular de algumas dessas atividades no Centro Educacional Canindezinho. Em 
todas as outras unidades de internação de Fortaleza, contudo, a realidade era de 
encarceramento quase integral dos adolescentes nos dormitórios. 
O presente Monitoramento verifica a continuidade de uma realidade de ausência ou 
irregularidade de atividades pedagógicas, de lazer, cultura e esporte nas unidades de 
internação de Fortaleza. Somada à ausência de oferta da educação formal, a inexistência 
dessas atividades tem conformado um contexto de gravíssima violação de direitos humanos 
que é representado pelo confinamento quase integral dos adolescentes em seus dormitórios. 
Em diversos grupos focais, os adolescentes relataram que, em determinados períodos, o 
momento da visita era o único de saída dos dormitórios. [...] 
Tal contexto de violação do direito à escolarização e do direito às atividades culturais, 
esportivas e de lazer no Sistema Socioeducativo do Ceará tem convertida a medida 
socioeducativa de internação em mero encarceramento. Desse modo, restam atualmente 
por inviabilizado os objetivos de qualquer Projeto Pedagógico e mesmo a elaboração e 
a execução do PIA nas unidades de internação de Fortaleza. (Grifos nossos). 

 

As referências presentes no Relatório de Inspeção referido, posterior ao do início de 

2016 anteriormente apresentado ao longo desta pesquisa, associado ao momento presente do 

Relatório de Monitoramento de 2017 ao qual ora se faz menções. Contudo, deixa de enaltecer com 

maior ênfase as atividades realizadas no centro socioeducativo feminino (CSABM) e no Centro 

Socioeducativo Canindezinho (CSC).  

Contraditoriamente, o Fórum DCA destaca haver uma realidade de ausência ou 

irregularidade na oferta de atividades pedagógicas, de lazer, culturais e esportivas nas unidades 

socioeducativas de internação de Fortaleza. E, em conclusão exagerada e sem maiores conexões, 

entende que atualmente estaria inviabilizado qualquer projeto pedagógico ou a elaboração e a 

execução do Plano Individual de Atendimento (PIA) nestas unidades socioeducativas. 

Parece assim, várias vezes, que o Fórum DCA assume um discurso reproduzido de 

documentos anteriores e que não se coadunam mais exatamente com a realidade encontrada nos 

centros socioeducativos.  Quando se adequam a reiterações e agravamentos de situações, são 

necessárias, mas não no cenário que, em certas unidades socioeducativas se apresenta. 

Não se quer, com essa colocação, realizar-se uma defesa da Seas; mas sim analisar com 

criticidade as informações que são apresentadas, até mesmo nas construções frasais e relações de 

causa e efeito em relação ao que foi monitorado.  

Reproduzir conteúdo anterior de relatórios próprios ou de relatórios de outros órgãos, 

pelo que se percebeu, é uma prática corriqueira do Fórum DCA e que pode comprometer um pouco 

a real e atual análise dos problemas do sistema socioeducativo do Ceará.  

Contudo, alguns dos problemas constatados pelo Fórum DCA, de fato, são 

comprovados pelas próprias respostas institucionais da Seas. A questão que se impõe é sempre 

analisar com criticidade, bom senso e buscando as comprovações dos dados apresentados para que 

eles, de fato, auxiliem no processo de compreensão desta investigação. 
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Ao final desta parte do 4º Relatório de Monitoramento, o Fórum DCA reiterou, quanto 

aos direitos à educação e à profissionalização, recomendações que havia indicado em 2011 e 

reiterado em 2014, quais sejam: 328 

 

 - Garantir oferta de educação no ensino médio para os adolescentes internos que tenham 
concluído o ensino fundamental; garantir o direito à educação dos adolescentes com menos 
de 15 anos de idade na escola regular (modalidade ensino fundamental); 
- Garantir a certificação de todos os adolescentes internos, inclusive dos que estejam na 
internação provisória, imediatamente quando do desligamento do adolescente. Caso o 
adolescente seja transferido de uma Unidade para outra, quando do cumprimento da 
medida, que, antes das transferências, proceda-se a certificação do período cursado naquela 
Unidade; 
- Construção de unidades escolares nas unidades de internação, onde seja garantida aos 
adolescentes a oferta de Ensino Fundamental e Médio, nas modalidades regular e de Jovens 
e Adultos, de acordo com a faixa etária e escolaridade dos adolescentes; 
- Em relação às unidades de internação provisória, ao adolescente que estava estudando até 
o ato da apreensão, garantir o acompanhamento, pelos professores da unidade, do conteúdo 
escolar da unidade de ensino em que esteja matriculado, a partir da inter-relação entre as 
unidades socioeducativas e escolares, e o abono das faltas do período de internação; 
- Para aqueles que estavam sem estudar, que seja garantida a avaliação do mesmo, com 
intuito do promover seu retorno às atividades escolares. Durante esse período, que seja 
oportunizado estudos orientados, de modo a resgatar a dinâmica diária de estudos; 
- Para adolescentes sentenciados por descumprimento de medida (cuja permanência 
máxima é de 90 dias – Internação sanção): que seja garantida aos adolescentes de Fortaleza 
a frequência na escola em que esteja regularmente matriculado, nos moldes do que é 
realizado nas unidades de semiliberdade. Quando o adolescente for do interior do estado, 
que seja garantido o acompanhamento, pelos professores da unidade, do conteúdo escolar 
da unidade de ensino em que esteja matriculado, a partir da inter-relação entre as unidades 
socioducativas e escolares, e o abono das faltas do período de internação. Se ele não estiver 
estudando, o procedimento deve ser semelhante ao descrito para a internação provisória. 
- Realização do diagnóstico, da situação educacional de todos os adolescentes em 
cumprimento de medida, com a inclusão escolar daqueles que não estejam frequentando a 
escola; 
- Oferta de reforço escolar em horário diverso das aulas para os adolescentes que estejam 
com dificuldades de aprendizagem; 
- Garantia a todos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa dos 200 dias 
letivos e das 800 horas de aula por ano, em conformidade com a CF, ECA e LDB; 
- Implementação de bibliotecas em todas as unidades de internação e de semiliberdade do 
Ceará; 
- Realização de uma proposta de profissionalização para os adolescentes privados de 
liberdade, com a existência de um planejamento anual, estabelecendo as parcerias a serem 
feitas e cursos a serem ofertados; 
- Garantia da certificação para os adolescentes que participam das oficinas e cursos 
profissionalizantes; 
- Oferta de cursos nas áreas de montagem de cooperativas, economia solidária, 
gerenciamento e administração de pequenos negócios; 

 

O 4º Relatório de Monitoramento apresenta um panorama importante relacionado a 

atualizações, inclusive, de relatórios de inspeções do próprio Fórum DCA. Atualizando o 

entendimento sobre a questão dos riscos à integridade física dos adolescentes e fazendo referência ao 

caso emblemático da morte do adolescente M. F. do N. no Centro Socioeducativo São Francisco em 
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2015, fato já referido nesta investigação através no Relatório de Inspeção do início de 2016 do 

Fórum DCA, acrescentou a seguinte informação no 4º Relatório de Monitoramento:329 

 

Em novembro de 2015, o adolescente M. F. do N. foi assassinado no Centro 
Educacional São Francisco por um disparo de arma de fogo durante um episódio 
de rebelião. Sabe-se que, somente em dezembro de 2016, mais de um ano após o 
acontecido, um policial militar foi indiciado por homicídio neste caso. No dia 06 
de janeiro de 2017, um adolescente foi atingido gravemente na região da 
coluna por projétil de arma de fogo durante um suposto episódio de motim 
nas dependências do Centro Educacional Patativa do Assaré. Sabe-se que 
existe um Inquérito Policial Militar - IPM apurando participação de policiais 
que estavam na guarita da unidade socioeducativa no momento do disparo. 
Tais episódios são sintomáticos em expressar o risco iminente à integridade física 
e psicológica dos adolescentes que a presença constante da polícia militar nas 
unidades tem provocado. (Grifo nosso). 

 

De fato, em janeiro de 2017, em evento de rebelião havido no Centro Socioeducativo 

Patativa do Assaré (CSPA), um projétil de arma de fogo disparado por policial militar que adentrou a 

unidade para a contenção do evento conflituoso atingiu região próxima à coluna de adolescente 

interno no CSPA, de nome D. J. A. R., que, segundo informações da Corregedoria da Seas, teve sua 

medida socioeducativa suspensa até a apuração do Inquérito Policial Militar, que concluiu pelo 

afastamento de suas funções do policial militar responsável pelo disparo, havendo sido instaurado 

um Procedimento Administrativo em fase conclusiva. Contudo, a ocorrência em si demonstra um 

cenário, de fato, ainda preocupante nesta seara, pois o sistema socioeducativo do Ceará não consegue 

garantir totalmente, ainda, a higidez dos socioeducandos que cumprem medidas de internação ou de 

semiliberdade em suas unidades. 

Prova disso foram as mortes de quatro adolescentes havidas no Centro de 

Semiliberdade Mártir Francisca (CSMF) em 13 de novembro de 2017, que, até então, era 

considerado uma unidade pacífica e referência no atendimento socioeducativo do Ceará.330  

Ainda que, após a ocorrência, tenha sido gerado um Procedimento Administrativo para 

apuração de responsabilizações, a permanência dessas ocorrências evidencia as fragilidades do 

sistema, sobretudo diante de novos desafios, como a crescente problemática das divisões em 

organizações criminosas faccionadas, a exemplo de Comando Vermelho e Guardiões do Estado, 

problema que também respinga nas unidades de atendimento socioeducativo 

Contudo, há a necessidade de não se utilizar o crescimento e expansão das facções para 

o não-agir do poder público. Além disso, dada a sua importância, o direito à educação e os outros 
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direitos negados durante a crise do sistema socioeducativo, que ainda perdura atualmente, merece 

atenção e devem ser analisados em suas violações cada um por si, já que a crise efetivamente só se 

superará se todos estes fatores de problemas foram suplantados. 

Com efeito, ambos os Relatórios de Monitoramento apresentados anteriormente são 

diagnósticos importantes relacionados ao contexto dos primeiros meses de atuação da Seas. A partir 

dos pontos neles delineados, foram percebidas insuficiências na atuação da superintendência. 

Contudo, será necessário apresentar maiores fundamentos para buscar dialogar o apresentado por 

estes documentos pelas ações mais recentes da Seas. 

Nesta perspectiva, diante dos desafios que se impõem às insuficiências na atuação da 

superintendência, e fundamentando-se na doutrina quanto ao direito à cidadania, fim social do direito 

à educação, inclusive do que assiste aos adolescentes e aos jovens em conflito com a lei, serão 

trazidas outras ações tomadas mais recentemente pela Seas visando à efetivação dos direitos dos 

socioeducandos privados de liberdade, além de apresentadas as possibilidades em acréscimo ou em 

substituição às ações preexistentes, quanto à efetivação deste direito à educação, sobretudo através 

das práticas inseridas no contexto da Justiça Restaurativa. 

 

4.2 Direito dos Adolescentes e dos Jovens em Conflito com a Lei no Ceará à Educação 

através da Justiça Restaurativa para o Exercício de uma Cidadania Fortalecida 

 

A cidadania, alçada, desde o inciso II do artigo 1º da “Constituição Cidadã”, 

como fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, 

possui posição destacada no ordenamento pátrio. Com efeito, o artigo 205 da CF/88 também 

reforça que um dos fins a que se presta a educação é propiciar o desenvolvimento pleno do 

exercício da cidadania. 

A cidadania, em linhas gerais, pode ser compreendida, segundo a lição de 

Marshall, enquanto “[…] um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 

comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e 

obrigações pertinentes ao status”.331 

A ideia de compreender o cidadão como membro integral de uma comunidade, 

conforme apresentada por Marshall, parece servir bem à compreensão de sua pertinência 

dentro do ordenamento jurídico que está fundamentado na Constituição de 1988. 

Aprofundando-se sobre tal conceituação, o mesmo Marshall leciona que332 
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A cidadania exige um elo de natureza diferente, um sentimento direto de 
participação numa comunidade, baseado numa lealdade de homens livres, 
imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. Seu desenvolvimento é 
estimulado tanto pela luta para adquirir tais direitos quanto pelo gozo dos mesmos, 
uma vez adquiridos.  

 
Refletindo sobre o alcance que o conceito de cidadania possui mais 

recentemente, aduz Belarmino, de forma pertinente, ao considerar que333 

 
A cidadania tem surgido com muita evidência na atualidade, não somente como 
uma categoria de análise nos trabalhos acadêmicos e científicos, mas, também nos 
discursos religiosos, políticos e econômicos. Com ampla disseminação nos meios 
de comunicação de massa tem servido como estratégia mobilizadora das ações dos 
movimentos sociais organizados, nas suas lutas quotidianas. A cidadania, enquanto 
ideia, repousa no princípio da igualdade universal conferida a todos os indivíduos, 
independentemente de raça, credo religioso, condições sócio-econômicas, etc. Este 
princípio acha-se estabelecido na Organização das Nações Unidas (ONU) que 
sofre influência marcante das cartas de direitos dos Estados Unidos (1776) e da 
Revolução Francesa (1789). A cidadania envolve, pois, os direitos dos indivíduos e 
o seu usufruto inclui também, obrigações por parte dos cidadãos. 

 
Urge mencionar que a cidadania, quando do estudo do seu desenvolvimento ao 

fim do século XIX, é apresentada por Marshall como sendo composta por três elementos 

básicos componentes dos direitos individuais, conforme Belarmino leciona: o elemento 

civil, o político e o social.334 Marshall, sobre estes, explica:335 

 
O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual – 
liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Por elemento 
político se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, 
como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como um 
eleitor dos membros de tal organismo. As instituições correspondentes são o 
parlamento e conselhos do Governo local. O elemento social se refere a tudo o que 
vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de 
participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado, de 
acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais 
intimamente ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais. 

 

E, adiante, Belarmino, ainda tratando de Marshall, leciona que,336 

 

Nas sociedades antigas, estes três elementos da cidadania achavam-se fundidos 
num só. Isso porque nessas sociedades, as instituições estavam como que 
amalgamadas. As origens da cidadania remontam, na civilização ocidental, ao 
surgimento das primeiras cidades gregas, quando instituem-se as esferas do 
particular e do público e onde impera a idéia do homem livre, com direitos e 

                                                      
333 BELARMINO, Joana. Associativismo e Política: a Luta dos Grupos Estigmatizados pela Cidadania Plena. 

1997. Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHLA. João Pessoa: Idéia, 1997. 
334 Ibid., p. 76-77. 
335 MARSHALL, Thomas H. op. cit., 1976, p. 63-64. 
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obrigações. No período feudal, caracterizado pelo status de nascimento como 
marca distintiva de classe e medida da desigualdade social, inexistia, segundo 
Marshall, um código uniforme de direitos e deveres “com os quais todos os 

homens, nobres e plebeus, livres e servos, eram investidos em virtude de sua 

participação na sociedade (MARSHALL, 1967: 64).” Assim, se no período feudal 
a cidadania assenta-se no status de nascimento, a história do seu desenvolvimento 
mostra como, pouco a pouco, esse princípio passa a vincular-se à idéia de 
propriedade. Os estudiosos dessa temática vinculam o desenvolvimento da 
cidadania ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Marshall mostra, entretanto, 
que o desenvolvimento de uma cidadania nacional teve como um primeiro marco 
importante o estabelecimento da Justiça Real Inglesa para definir e defender os 
direitos civis do indivíduo com base no direito consuetudinário do país, fato este 
datado do século XII. Para residir também aí, a gênese do processo de separação 
dos elementos civis, políticos e sociais da cidadania, na medida em que os poderes 
do Parlamento passaram a estar concentrados no Governo Nacional descartando-
se, pouco a pouco, as funções judiciais que, até então, pertenciam à Cúria Régia. 
Os direitos sociais que à época concentravam-se na participação da comunidade, 
dissolvidos pela mudança econômica até que nada restou, senão, a „Poor Law‟ (Lei 
dos Pobres) já à época da Revolução Industrial. A racionalização gradativa por 
parte do Estado, dos direitos de cidadania provocou de fato um divórcio tão nítido 
entre esses três elementos, ao ponto de Marshall atribuir o período de formação e 
vida de cada um deles a um século diferente, ou seja, os direitos civis como 
desenvolvendo-se no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os 
direitos sociais no século XX. (Grifo do autor). 

 

Na visão de Marshall, pois, o direito à educação, incluso entre os direitos sociais, 

estaria entre um dos elementos da cidadania que teria se desenvolvido ao logo do século XX, 

na Inglaterra, com a história da educação, contudo, se desenvolvendo ao longo do século 

XIX a partir das fundações dos direitos sociais, com alguns de seus princípios enquanto 

parte integrante do “status” de cidadania sendo, neste momento, expressamente negado ou 

não admitido de forma definitiva. Adiante, fazendo referência ao sociólogo Alfred Marshall, 

mais especificamente quanto ao direito à educação de pessoas em desenvolvimento, como é 

o caso das crianças, apresenta que337 

 

A educação, como [Alfred] Marshall reconheceu quando a apontou como um 
objeto apropriado de ação por parte do Estado, é um serviço de um tipo único. É 
fácil afirmar-se que o reconhecimento do direito das crianças à educação não afeta 
o status da cidadania mais do que o reconhecimento do direito das crianças à 
proteção contra o excesso de trabalho e maquinaria perigosa, simplesmente porque 
as crianças, por definição, não podem ser cidadãos. Mas tal afirmativa é enganosa. 
A educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, 
quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em 
mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. Está 
tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à 
educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da 
educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. Basicamente 
deveria ser considerado não como o direito do cidadão adulto ter sido educado. E, 
nesse ponto, não há nenhum conflito com os direitos civis do modo pelo qual são 
interpretados numa época de individualismos. Pois os direitos civis se destinam a 
ser utilizados por pessoas inteligentes e de bom senso que aprenderam a ler e 
escrever. A educação é um pré-requisito necessário da liberdade civil. […] 
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Depreende-se disto que o desenvolvimento da educação primária pública 
durante o século XIX constituiu o primeiro passo decisivo em prol do 
restabelecimento dos direitos sociais da cidadania no século XX. (Grifos 
nossos). 

 
Com efeito, adota-se ideia bem mais abrangente de cidadania, implicando, na 

lição de Manzini-Covre, que338 

 
Só existe cidadania se houver prática de reivindicação, da apropriação de espaços, 
da pugna para fazer valer os direitos do cidadão. Nesse sentido, a prática da 
cidadania pode ser a estratégia por excelência para a construção de uma sociedade 
melhor. […] Desse modo, penso que a cidadania é o próprio direito à vida, no 
sentido pleno. Trata-se de um direito que precisa ser construído coletivamente, não 
só em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a todos os 
níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel dos homens no universo. 

 
Também Marshall, ao tratar do direito à educação, o traz numa perspectiva mais 

abarcante,339 dando menor ênfase a elemento meramente quantitativo quanto à educação 

primária e enfatizando a insuficiência da legislação neste ínterim, ao considerar que 

 
Um mínimo de direitos legalmente reconhecidos pode ser concedido, mas o que 
interessa ao cidadão é a superestrutura das expectativas legítimas. Pode ser 
razoavelmente fácil fazer com que toda criança, até certa idade, passe um certo 
número de horas na escola. E muito mais difícil satisfazer as expectativas de que a 
educação deveria estar a cargo de professores treinados e ser dada em classes de 
tamanho moderado. […] E, assim, verificamos que a legislação, ao invés de ser o 
fator decisivo que faça com que a política entre em efeito imediato, adquire, cada 
vez mais, o caráter de uma declaração de política que, segundo se espera, entrará 
em vigor algum dia. 

 

Apresentando, outrossim, as diferenças entre as categorias de status e classe 

social, Marshall, ao tratar dos desafios pelos quais passava a cidadania diante da 

insuficiência legal e dos preconceitos de classe, em seu desenvolvimento na Inglaterra do 

século XVIII, aduz que340 

 
Os preconceitos de classe […] não podem ser abolidos por leis, mas somente pela 
educação social e a edificação de uma tradição de imparcialidade. Este é um 
processo difícil e moroso que pressupõe uma mudança no modo de pensar nos 
escalões superiores da sociedade. […] O declínio do preconceito de classe como 
uma barreira ao gozo efetivo dos direitos é, portanto, devido menos à diluição do 
monopólio de classe na carreira jurídica do que à difusão, em todas as classes, de 
um sentido mais humano e realista de igualdade social. 

 
O exercício do poder político seria o que, segundo Marshall, serviria como fator 

assegurador aos direitos sociais, que pressuporiam direito absoluto a padrão de civilização o 

qual “[…] depende apenas do cumprimento das obrigações gerais da cidadania. O conteúdo 
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dos mesmos não depende do valor econômico da reivindicação individual”,341 seria objetivo 

dos direitos sociais a redução das diferenças de classe, mas não apenas isso; teria adquirido 

sentido novo, assumindo aspecto ativo na busca pela modificação do padrão total da 

desigualdade social342. 

Daí o fato de Demo compreender a cidadania enquanto processo histórico no 

qual a conquista popular daria tônica, processo este “[…] através do qual a sociedade 

adquire progressivamente condições de tornar-se sujeito histórico consciente e organizado, 

com capacidade de conceber e organizar projeto próprio”.343  

E, adiante, leciona que a cidadania representaria344 

 
[…] o processo pelo qual as pessoas descobrem e efetivam as condições básicas 
para um projeto próprio de desenvolvimento. Significa também o reconhecimento 
de que cidadania individual tem seu lugar, mas a competente é organizada 
coletivamente. No fundo, é impraticável a emancipação isolada, não só porque 
seria prepotência ou ingenuidade, mas sobretudo, porque faz parte da noção do 
social. 

 
Voltando-se Marshall ao sistema educacional quanto ao seu papel na formação 

do cidadão, considera desafiador se desvencilhar a função que a educação desempenha do 

que a ocupação com qualificação exige345: 

 
Se fosse possível para o sistema educacional tratar o estudante inteiramente como 
um fim em si mesmo e encarar a educação como um meio de lhe dar algo cujo 
valor poderia aproveitar ao máximo, qualquer que fosse sua posição na vida 
profissional, então talvez fosse possível moldar o plano educacional numa forma 
determinada pelas necessidades individuais, a despeito de quaisquer outras 
considerações.  

 

Em sua linha de raciocínio, Marshall, inclusive, compreenderia que a educação, 

enquanto instrumento neste processo e nas suas relações com a estrutura ocupacional, 

poderia contribuir para a estratificação social.346 

Esse problema, inclusive ao contexto educacional brasileiro de forma geral, 

serve a uma análise crítica da educação havida. Não são simplesmente melhorias estruturais, 

portanto, como a construção e como a reestruturação de espaços educacionais em centros 

socioeducativos, no caso da presente investigação, que possibilitarão o alcance de uma 

educação para fortalecimento da cidadania e para o questionamento à estratificação social e 
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à ordem posta. Reformas educacionais quanto ao conteúdo do que é ensinado no Brasil são 

também bastante necessárias. 

Ainda no tocante à ideia de cidadania, o conceito de “cidadania inclusiva” 

trazido por Robert Dahl, merece destaque.347 Por ele, compreende que a cidadania deve 

incluir os sujeitos de forma que os grupamentos sociais e indivíduos não acabem se 

equivocando em seu próprio favor e gerando exclusões de direitos e o faz considerando que 

“o corpo de cidadãos num estado democraticamente governado deve incluir todas as pessoas 

sujeitas às leis desse estado, com exceção das que estão de passagem e das incapazes e 

cuidar de si mesmas.”.348  

Como o entendimento atual, expresso no artigo 3º no inciso I do artigo 4º da Lei 

Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil de 2002,349 é 

apenas na perspectiva de que os adolescentes menores de dezesseis anos são absolutamente 

incapazes e que os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos são relativamente 

incapazes,350 o que Dahl considerou poderá incluir a faixa etária dos relativamente incapazes 

a certos atos ou à maneira de os exercer que inclui os adolescentes os jovens em conflito 

com a lei entre dezesseis e dezoito anos de idade. 

No Brasil, após a vivência de mais de duas décadas de Regime Militar (1964-

1985), tornar-se-ia premente a necessidade de uma nova Constituição. As contradições do 

regime ditatorial não mais se compraziam com a realidade e as pressões populares se 

intensificaram para uma nova redemocratização.  

Os anseios populares contaram com considerável convergência durante as 

“Diretas-Já”. Contudo, a Assembleia Constituinte, nos moldes desejados pelo povo, não foi 

possível. Na verdade, o que ocorreria, a partir de 1987, seria formalmente uma Assembleia 

Nacional Constituinte, mas, materialmente, um Congresso Constituinte, no interior do qual 

se negociou uma transição lenta e gradual da Ditadura para a Democracia, buscando 

conciliar interesses de forças progressistas e conservadoras. 

O alvorecer do que seria a “Constituição Cidadã” de 1988 foi marcado, portanto, 

por um dialogismo desafiador, na qual diferentes setores e ideologias tiveram sua oitiva para 
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propiciar a conformação final no novel texto constitucional pátrio. A morte de Tancredo 

Neves fora sentida e lamentada, consubstanciando mais um duro golpe sobre as esperanças 

populares de que transformações sociais mais efetivas fossem propiciadas.  

Ainda assim, são consideráveis as vozes na doutrina que exaltam o texto da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no seu aspecto de fortalecimento da 

cidadania. Entre essas vozes, a do professor Paulo Bonavides, quando considera que351 

 
A Constituição de 1988, ao revés do que dizem os seus inimigos, foi a melhor das 
Constituições brasileiras de todas as nossas épocas constitucionais. Fez, por 
exemplo, do Supremo Tribunal Federal taxativamente um tribunal de guarda da 
Constituição. [...] Com referência a outro ramo de sustentação da ordem 
republicana e democrática, a mesma Corte fez vista grossa ao poder que mais pode 
e que em verdade é o motor constitucional dos demais Poderes, atrelando-os às 
suas irresponsabilidades legislativas e aos seus atentados e desrespeitos e 
desmoralização de decisões judiciais, ostensivamente descumpridas. Aniquilam-se 
assim, por obra do Executivo, as bases éticas e jurídicas do sistema. E onde tal 
acontece, há ditadura, e não governo. Há despotismo, e não há Constituição. 
Há obediência, e não há consenso. Há legalidade, e não há legitimidade. E a 
legalidade que há é todavia a força, que enfraquece a dignidade da pessoa humana, 
a justiça dos direitos sociais, a sobrevivência da democracia, a defesa e proteção 
do Estado soberano. 

 
Traçado esse breve panorama histórico precedente à promulgação da 

Constituição Federal de 1988, é salutar que percebamos que a hoje vigente Nova República, 

com suas qualidades e senões, é produto de toda a evolução por qual passou o Brasil ao 

longo de sua trajetória constitucional. 

Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte responsável 

pela elaboração da Constituição atual, referiu-se a ela enquanto “Constituição Cidadã”, 

expressão que se deve ao fato de que, segundo ele, a CF/1988 “[...] teve ampla participação 

popular em sua elaboração e especialmente porque se volta decididamente para a plena 

realização da cidadania”.352 

Contudo, é sabido que, mesmo que tenha contado com uma adesão popular sem 

precedentes na história do Brasil, adotando, como procedimentos importantes, a participação 

popular e as audiências públicas no processo de elaboração constitucional, sendo 

apresentadas 122 (cento e vinte e duas) emendas populares e sendo apoiadas várias 

propostas que deram conteúdo social à democracia que estava sendo forjada353, a CF/1988, 

contaminada em parte com o “lobby” político e com o poder corporativo, foi tímida quanto a 
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reformas políticas e na estrutura de poder mais efetivas, que engendram verdadeira crise de 

efetividade de diversos direitos previstos no texto constitucional. 

Como apontado anteriormente, a CF/1988 traria para o ordenamento brasileiro 

as bases da Doutrina da Proteção Integral, já consagrada internacionalmente. E, no campo 

dos direitos da criança e do adolescente, a adoção desta doutrina seria basilar a legislações 

protetivas deste grupo etário, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, em 

substituição à lógica menorista anterior da Doutrina da Situação Irregular.  

O reconhecimento da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos e 

pessoas em peculiar condição de desenvolvimento a quem se garante absoluta prioridade é 

ponto máximo e paradigmático da Doutrina da Proteção Integral. 

Indo, neste contexto, além das teorias da professora Ângela Pinheiro, a qual 

tratou das representações sociais da infância e da juventude,354 Homero Bezerra Ribeiro 

consideraria haver o forjar mais atual de uma nova representação, de adolescentes inimigos 

do controle punitivo.355 Com efeito, considera que os adolescentes podem desafiar o controle 

do Estado se entenderem como excessivo.  

Aproximar a aplicação ou mesmo as terminologias empregadas no contexto do 

sistema penal carcerário ao sistema socioeducativo, o que é corriqueiro não apenas no senso 

comum e nas opiniões das massas, mas de operadores e de profissionais colaboradores dos 

sistemas socioeducativos nos estados, por exemplo, é preocupante, nesta perspectiva, pois 

aponta para uma aplicação inadequada das medidas socioeducativas impostas aos 

socioeducandos. 

E, adiante, Ribeiro disserta considerando que, mesmo como o entendimento, 

inclusive pela Justiça Juvenil e pela Justiça Penal Juvenil, de que a aplicação das medidas 

socioeducativas, conforme anteriormente apontada, deveria ter caráter pedagógico, deve se 

asseverar que tal discurso pode ser acrítico e entoar um senso comum que desconsidera 

questões como a estigmatização e a seletividade, ou seja, outras variantes que tornam a 

execução destas medidas uma questão mais complexa, o que, na prática, conduziria a certa 

fratura no sistema garantista e no direito infracional, quando não haveria diferenças entre 

adolescentes e adultos na aplicação de punições pelo Estado.356 
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Com efeito, entende-se que o discurso do fim pedagógico das medidas 

socioeducativas, figurado, entre outros dispositivos, no artigo 100 do ECA/1990, que assim 

dispõe:357  

 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários.  
Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das medidas: 
I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e 
adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem 
como na Constituição Federal; 
II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer 
norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos 
direitos de que crianças e adolescentes são titulares;  
III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos 
direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição 
Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade 
primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da 
municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por 
entidades não governamentais; 
IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender 
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo 
da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da 
pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;  
V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente 
deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua 
vida privada;  
VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser 
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;  
VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos 
direitos e à proteção da criança e do adolescente; 
VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 
adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no 
momento em que a decisão é tomada;  
IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que 
os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;    
X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e 
do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 
reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que 
promovam a sua integração em família adotiva;  
XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu 
estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou 
responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 
determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;  
XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado 
ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem 
como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos 
atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo 
sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, 
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei. (Grifos nossos). 

 

                                                      
357 Ibid., p. 164-165. 
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O compromisso pedagógico, pois, deve ser assumido mais profundamente, no 

sentido de compreender o papel das famílias e dos próprios socioeducandos neste processo; 

além do papel mais iminente das unidades de internação, por exemplo, de um sistema 

socioeducativo como o cearense, ora em estudo, com a educação.  

A este respeito, assim considera Eliana Athayde358 

 
Estes são os defeitos formais, que levam ao equívoco de interpretação ao equívoco 
de encaminhamento na perspectiva socioeducativa. Na verdade, as unidades são, a 
meu ver e de muitas outras pessoas, escolas no sentido mais pleno, qual seja o de 
intervir – ajudar a caminhar – na formação do adolescente envolvido em práticas 
delituosas. 

 

De fato, ainda há muitos desafios a serem investigados para a realização mais 

plena dos direitos à educação e, consequentemente, à cidadania, no sistema estadual de 

atendimento socioeducativo do Ceará, em consonância com os ditames constitucionais, do 

ECA/1990 e da Lei do Sinase, por exemplo. 

Contexto que exemplifica isso é que, mesmo com os avanços apresentados em 

reunião do Panamá, com as ações dos primeiros meses de atuação da Seas, em resposta às 

medidas cautelares no CIDH, em dezembro de 2016, houve, em fevereiro de 2017, o 

ajuizamento por parte da Defensoria Pública do Estado do Ceará de Ação Civil Pública 

pedindo a interdição de dois Centros Educacionais, os Centros Socioeducativos São Miguel 

e São Francisco,359 como fruto de inspeções realizadas ao sistema socioeducativo em 

novembro de 2016.360 

Mesmo tendo em vista a resposta sobre as mudanças pelas quais havia passado o 

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, sobretudo a partir de novembro de 

2016,361 e os esclarecimentos públicos governamentais, que se deram por parte da Seas, as 

possibilidades e desafios no campo dos direitos à educação e à cidadania estão abertos.362 

                                                      
358 ATHAYDE, Eliana. Posicionamento. In: ANCED. Justiça Juvenil: A visão da ANCED sobre seus conceitos 

e práticas, na perspectiva dos Direitos Humanos. São Paulo: ANCED, 2007, p. 23. 
359 DEFENSORIA Pública do Ceará pede interdição de Centros Socioeducativos. Defensoria Pública Geral do 

Estado do Ceará. Fortaleza, 20 fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-pede-interdicao-de-centros-socioeducativos/>. Acesso 
em: 23 fev. 2017. 

360 DEFENSORIA Pública quer interdição de dois centros socioeducativos. O Povo. Fortaleza, 21 fev. 2017. 
Disponível em: <http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/02/defensoria-publica-quer-interdicao-
de-dois-centros-socioeducativos.html>. Acesso em: 22 fev. 2017. 

361 CENTROS socioeducativos passam por melhorias desde novembro, diz Seas. O Povo. Fortaleza, 22 fev. 
2017. Disponível em: <http://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2017/02/centros-socioeducativos-
passaram-melhorias-desde-novembro-diz-seas.html>. Acesso em: 23 fev. 2017. 

362 ESCLARECIMENTO Público. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 22 fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43455-2017-02-22-13-06-22>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
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Reforço a isso foram as conclusões apresentadas nos relatórios de monitoramento da CIDH 

e do Fórum DCA de 2017 a que se fizeram menções anteriormente. 

Oportuno considerar, em outra perspectiva, que foram divulgadas também 

notícias animadoras, pelo site da Seas, a exemplo da parceria entre a Superintendência com a 

Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e com a Secretaria Municipal de 

Educação de Fortaleza (SME), através de Termo de Cooperação assinado para a oferta de 

escolarização nos Centros Socioeducativos de Fortaleza,363 bem como com estes órgãos 

promovendo a capacitação dos professores que atuarão no Sistema Socioeducativo364 e com 

o preparo dos professores para ministrarem aulas nos Centros,365 o que demonstra como é 

desafiadora a gestão do sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará no 

campo dos direitos à educação e à cidadania. 

Este Termo de Cooperação, segundo a Assessoria Especial de Diretrizes 

Socioeducativas da Seas na sua Célula de Pedagogia, foi operacionalizado a partir de uma 

nova metodologia de escolarização nas unidades de internação provisória na perspectiva de 

trabalhar o estímulo do adolescente ao retorno à sala de aula, trabalhando, com estes, a 

vivência dos valores, a vivência do protagonismo juvenil, a vivência do exercício da 

cidadania, a vivência da “linha da vida”, elaborada juntamente com os docentes para 

promover o resgate da história de vida desses socioeducandos na sua caminhada 

educacional.  

Essa metodologia de ensino, utilizada na aplicação o termo de cooperação 

técnica com a SEDUC e com a SME, foi extraída pela Seas do Projeto e-Jovem, um dos 

projetos desenvolvidos pela SEDUC no estado do Ceará, havendo sido feita a escolha desta 

metodologia como parâmetro e adaptado às necessidades específicas do atendimento 

socioeducativo dos adolescentes submetidos ao prazo de até quarenta e cinco dias nos 

centros socioeducativos destinados à internação provisória. 

                                                      
363 SEAS, SME e SEDUC assinam Termo de Cooperação para oferta de escolarização nos Centros 

Socioeducativos de Fortaleza. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 08 mar. 2017. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43457-2017-03-08-22-43-10>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

364 SEAS, SEDUC e SME promovem capacitação para os professores que lecionarão no Sistema 
Socioeducativo do Estado do Ceará. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 09 mar. 2017. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43458-2017-03-09-23-10-25>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

365 PROFESSORES se preparam para ministrar aulas nos centros socioeducativos. Seas - Superintendência do 
Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 15 
mar. 2017. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43458-2017-03-09-23-10-25>. 
Acesso em: 16 mar. 2017. 
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O Projeto e-Jovem, utilizado como parâmetro a essa ação do termo de 

cooperação técnica com SEDUC e SME, é descrito desta forma pelo sítio eletrônico da 

Secretaria da Educação do Ceará: 366 

 

O Projeto e-Jovem é uma iniciativa do Governo do Estado do Ceará por 
intermédio da Secretaria da Educação (SEDUC), que objetiva oferecer formação 
em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com ênfase no protagonismo 
juvenil, aos educandos do Ensino Fundamental e Médio e egressos da rede pública 
estadual. Despertando habilidades e valores necessários para que esses jovens em 
formação se tornem cidadãos conscientes e dispostos a assumir um papel pró-ativo 
ao longo das suas vidas. 

 

Ainda segundo a Célula de Pedagogia da Assessoria Especial de Diretrizes 

Socioeducativas da Seas, a definição da utilização do Projeto e-Jovem da SEDUC como 

parâmetro foi decidida por ocasião das reuniões de Grupo de Trabalho (GT) em 2017 que 

contou com participação de membros da Seas, da SEDUC, da Vice-Governadoria do Estado 

do Ceará e da SME, sendo lançado em outubro de 2017.  

Foi, à época, realizado o estudo de sete materiais e, entre estes, o Projeto E-

Jovem pareceu se encaixar melhor na proposta educacional pensada aos centros 

socioeducativos de internação provisória e às necessidades educacionais percebidas da 

análise realizada juntamente aos socioeducandos e à equipe de pedagogos de cada unidade, 

sendo o escolhido durante as reuniões do GT mencionado.  

Inclusive, os executores do Projeto E-jovem prestam auxílios operacionais à 

Seas quando a superintendência recebe professores novos, aprovados no concurso 

promovido em 2017 para nível superior (pedagogos, assistentes sociais e psicólogos) e 

médio (socioeducadores), a serem lotados nas unidades socioeducativas desde o dia 19 de 

fevereiro quanto ao método de ensino “Recome-se: Desenhando o Futuro”, nome que foi 

dado ao método utilizado nesta proposta educacional baseada no Projeto e-Jovem.  

Dentro da nova proposta pedagógica, todos os professores dispõem de novo 

material próprio, com apostila adaptada à nova metodologia de ensino e todos os professores 

dispõem de Guia do Professor e todos os socioeducandos dispõe de Guia do Aluno, além de 

material lúdico-pedagógico que é desenvolvido ao longo das aulas, trabalhando temáticas 

relacionadas às vivências e ao resgate mencionados e a temas transversais envolvendo 

acesso a direitos e à cidadania, por exemplo. 

                                                      
366 PROJETO E-Jovem. SEDUC – Secretaria da Educação - Governo do Estado do Ceará: Projetos e 

Programas. Fortaleza, 2015. Disponível em: <http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/projetos-e-
programas/106-educacao-profissional/educacao-profissional3/4880-projeto-e-jovem>. Acesso em 20 fev. 
2018. 
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Já em maio de 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 

nº 225 acerca, entre outras providências, do estabelecimento de uma Política Nacional de 

Justiça Restaurativa ao Poder Judiciário.367 

Nas cláusulas preambulares da referida Resolução, considerou-se, por exemplo, 

o expresso em resoluções anteriores do CNJ: o direito de acesso à justiça previsto no inciso 

XXXV do artigo 5º da CF/1988; os aspectos comunitários, institucionais e sociais, além dos 

meramente relacionais individuais, no surgimento dos conflitos e da violência; a relevância e 

a necessidade de uniformização nacional do conceito de Justiça Restaurativa; a competência 

do Poder Judiciário com o permanente aprimoramento de suas formas de resposta às 

demandas sociais acerta de conflitos e violência, com o fito de paz social; os artigos da Lei 

nº 9.099/1995, que permitem a homologação de acordos celebrados nos procedimentos 

próprios quando regidos pela Justiça Restaurativa; os incisos II e III do artigo 35 da Lei do 

Sinase, com a observância de princípios como da excepcionalidade, da intervenção judicial e 

da imposição de medidas, favorecendo a autocomposição de conflitos com prioridade a 

práticas restaurativas; a competência do CNJ sobre controle da atuação administrativa e 

financeira do Judiciário; bem como para contribuir com o desenvolvimento desta Justiça, 

segundo diretriz estratégica da gestão o Conselho no biênio 2015-2016, sobre todos os 

Tribunais.368  

Nos termos do “caput” do artigo 1º da referida Resolução, entende-se que:369
 

 
A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de 
princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização 
sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e 
violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, 
são solucionados de modo estruturado [...] 
 

Adiante, na Resolução, são estabelecidos os princípios que regem esta Justiça 

(artigo 2º); as atribuições do CNJ (artigos 3º e 4º), dos Tribunais de Justiça (artigos 5º e 6º) 

acerca desta; sobre o atendimento restaurativo em âmbito judicial (artigos 7º a 12); da figura 

e das atribuições do facilitador restaurativo (artigos 13 a 15); da formação e capacitação para 

esta Justiça (artigos 16 e 17); e do seu monitoramento e sua avaliação (artigos 18 a 20).370 

                                                      
367 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 225, de 31 de maio de 2016: Dispõe sobre a Política 

Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf
>. Acesso em: 25 jan. 2017.  

368 Ibid., p. 1-3. 
369 Ibid., p. 3. 
370 Ibid., p. 3-16. 
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Com a referida Resolução do CNJ, tornou-se ainda mais reforçada a necessidade 

de se readequar o sistema socioeducativo, que se via em uma grave crise em 2014 e 2015, de 

forma mais interinstitucional, no estado do Ceará, visando a melhor concretizar a 

ressocialização dos adolescentes e jovens internos no sistema por meio, por exemplo, da 

execução mais eficaz das medidas socioeducativas às quais estavam submetidos, não 

deixando de lhes garantir seus direitos. 

Entre os projetos prioritários do parâmetro pedagógico da Seas, inclui-se um 

relacionado à implantação das ações de Justiça Juvenil Restaurativa nas atividades dos 

Conselhos de Disciplinas das Unidades de Atendimento Socioeducativo, o que ainda está em 

vias de implantação. 

Além dessa implantação, figuram, entre os projetos prioritários do parâmetro 

pedagógico da Seas, a construção de nova proposta pedagógica de escolarização formal para 

os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; a instituição de um núcleo da 

Escola Nacional de Socioeducação (ENS); a definição de uma proposta pedagógica de arte 

cultura, profissionalização e novas tecnologias; a efetivação de uma metodologia de 

atendimento socioeducativo que atenda ao princípio da individualização através do Plano 

Individual de Atendimento (PIA); bem como o fortalecimento dos vínculos familiares dos 

adolescentes e dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.371 

Destes projetos, a nova proposta pedagógica de escolarização formal começou a 

ser desenvolvida com a ação que utilizou como parâmetro o Projeto E-Jovem da SEDUC e 

está se desenvolvendo a partir da parceria com as pastas governamentais da educação do 

Ceará e de Fortaleza, SEDUC e SME, respectivamente.  

Quanto ao Núcleo da Escola de Socioeducação, segundo informações da Seas,372 

este está sendo desenvolvido a partir da formação de supervisores, de mediadores e de 

cursistas nos cursos EaD (Ensino a Distância) que a ENS, vinculada à UnB (Universidade 

Nacional de Brasília), fornece para a formação dos operadores do sistema socioeducativo 

cearense, entre os quais pedagogos, assistentes sociais, psicólogos e socioeducadores. 

A proposta pedagógica de arte, cultura, profissionalização e novas tecnologias 

está se desenvolvendo por meio de vários eventos e ações da superintendência. Alguns 

exemplos são como o evento ocorrido em junho de 2017, marcando as comemorações ao 

                                                      
371 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas..., op. cit., 2016, p. 59. 
372 INSCRIÇÕES abertas para curso de formação continuada aos profissionais do sistema socioeducativo. 

Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do 
Ceará: Notícias. Fortaleza, 6 nov. 2017. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43559-2017-11-06-22-43-17>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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primeiro ano desde instituição da Seas, com as I Olimpíadas Socioeducativas373 e o 

lançamento do Programa Esporte Gera Ação,374 que já firmou, até janeiro de 2018, parcerias 

com o Fortaleza Esporte Clube375 e com o Basquete Cearense,376 inclusive para a 

implantação de um Centro de Treinamento de basquete no Centro Socioeducativo Dom 

Bosco.377  

Também em dezembro de 2017, o Festival Concreto contou com ações em 

alguns centros socioeducativos e os artistas, inclusive internacionais, contaram com o apoio 

de socioeducandos de alguns centros socioeducativos de Fortaleza para pintarem e 

grafitarem paredes destes centros, contribuindo com a ressignificação desses locais, de 

locais de cárcere, a locais de arte e promoção de socioeducação. 378 

Já em março de 2018, houve o I Festival de Arte e Cultura do Sistema 

Socioeducativo, que contou com produções cinematográficas dos próprios socioeducandos 

de algumas unidades e que foi divulgado no Cineteatro São Luiz e com outras intervenções 

artísticas no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.379 

Ainda há, contudo, o que avançar na ampliação e universalização dessas ações e 

no desenvolvimento de mais ações quanto à profissionalização dos adolescentes e dos jovens 

no sistema socioeducativo do estado do Ceará. 

                                                      
373 OLIMPÍADA Socioeducativa: Unidades se reúnem em evento esportivo. Seas - Superintendência do 

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 12 
jun. 2017. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43500-2017-06-12-20-32-28 >. 
Acesso em: 15 fev. 2018. 

374 ESTADO lança programa esportivo durante encerramento da Olimpíada Socioeducativa. Seas - 
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: 
Notícias. Fortaleza, 27 jun. 2017. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43509-
2017-06-27-21-47-08>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

375 ESPORTE: Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas conquistam oportunidades. Seas - 
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: 
Notícias. Fortaleza, 11 set. 2017. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43534-
esporte-adolescentes-que-cumprem-medidas-socioeducativas-conquistam-oportunidades>. Acesso em: 15 
fev. 2018. 

376 SUPERINTENDÊNCIA do Sistema Socioeducativo, firmam parceria com o time Basquete Cearense. Seas 
- Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: 
Notícias. Fortaleza, 31 jan. 2018. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43593-
2018-01-31-18-13-20>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

377 CEARÁ Pacífico: Estado e Basquete Cearense firmam parceria para implantação de CT em uma unidade 
socioeducativa. Seas - Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo 
do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 1 fev. 2018. Disponível em: 
<http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43595-2018-02-01-20-15-50>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

378 FESTIVAL Concreto encerra atividades nos Centros Socioeducativos. Seas - Superintendência do Sistema 
Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: Notícias. Fortaleza, 1 dez. 2017. 
Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43574-festival-concreto-encerra-atividades-
nos-centros-socioeducativos->. Acesso em: 15 fev. 2018. 

379 GOVERNO do Ceará realiza I Festival de Arte e Cultura do Sistema Socioeducativo. Seas - 
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - Governo do Estado do Ceará: 
Notícias. Fortaleza, 6 mar. 2018. Disponível em: <http://www.seas.ce.gov.br/index.php/noticias/43602-
2018-03-06-19-45-55>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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Da mesma forma, a implantação da Justiça Restaurativa é desafiadora no 

contexto dos Conselhos de Disciplina, pois isso importa uma ampla modificação nas rotinas 

internas de cada um dos centros socioeducativos. Mas não é por ser desafiadora que não se 

faz necessária. Nesse mesmo diapasão, o fortalecimento dos vínculos familiares dos 

adolescentes figura como primordial, pois é meio através do qual se inibirá a reincidência 

nas práticas de atos infracionais por estes, ao mesmo tempo em que promoverá a efetiva 

reinserção destes socioeducandos à sociedade. 

Também relacionadas à efetivação da Justiça Restaurativa, são importantes os 

projetos prioritários relacionados ao parâmetro interinstitucional de referência da Seas,  o 

que inclui o fortalecimento do controle e da participação social; a consolidação da Comissão 

Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo; a implantação do Núcleo 

de Atendimento Integrado ao Adolescente (NAI), que integraria diversos órgãos e 

instituições co-partícipes do processo de atendimento socioeducativo, como o poder público 

e os pertencentes ao Sistema de Justiça; a implantação de um serviço de atendimento 

psicossocial,; a articulação e as pactuações estratégicas; a construção de um novo Plano 

Decenal; o desenvolvimento de um sistema de cofinanciamento e assistência técnica aos 

municípios, para que fortaleçam as medidas socioeducativas em meio aberto; e 

fortalecimento de sistema de informação do atendimento socioeducativo em rede.380 

A efetivação da Justiça Restaurativa, pois, em geral, é desafiadora. Nos projetos 

prioritários interinstitucionais da Seas, pouco avançou. O novo Plano Decenal, que melhor 

se adeque à realidade atual do sistema socioeducativo do Ceará está em processamento, mas 

os outros projetos estão com relativo atraso, o que é preocupante, ainda mais se 

reconhecendo que 2018 se trata do último ano da gestão Camilo Santana que, se não for 

eleito, poderá representar um rompimento com a política pública executada pela Seas nesta 

seara. 

Outras ações já realizadas relacionadas ao atendimento socioeducativo merecem 

ser apresentadas, como a regionalização do atendimento socioeducativo, com a conclusão de 

duas novas unidades de atendimento socioeducativo nas cidades de Juazeiro do Norte e de 

Sobral e com a previsão de Edital de Chamamento Público para a seleção de Organização da 

Sociedade Civil (OSCs) para celebrar termo de parceria com vistas à gestão compartilhada 

das referidas unidades. Contudo, o início das atividades das novas unidades ainda não 

ocorreu, em atraso à previsão da Seas de que este se desse no primeiro semestre de 2017.381 

                                                      
380 SISTEMA Socioeducativo: Perspectivas..., op. cit., 2016, p. 59. 
381 Ibid., p. 24. 
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Além disso, o documento apresentado ao CIDH trouxe como ação realizada a 

diminuição gradativa do número de adolescentes em privação de liberdade através de 

atuação conjunta com o Sistema de Justiça, por meio de procedimentos, ações e fluxos 

voltados à otimização e ao fortalecimento das atividades de triagem dos adolescentes e dos 

jovens, bem como de distribuição e acomodação dos adolescentes e dos jovens nas unidades 

de atendimento, conforme necessário.382  

Essa ação, segundo a Seas, seria possibilitada pela melhor averiguação de 

documentos e de processos, confrontação de dados imprecisos, chegarem de informações 

diretamente com as varas e comarcas, inibindo o ingresso (ou retorno) de adolescentes e de 

jovens que não possuem legitimidade para serem (re)inseridos no sistema socioeducativo. 383 

Nessa mesma perspectiva, destacou a criação e regulamentação inicial da 

Central de Regulação de Vagas (CRV) pela Portaria STDS nº 005/2016, de 13 de janeiro de 

2016 e que esta CRV passou a integrar a estrutura administrativa da Seas e teve suas 

atribuições igualmente regulamentadas. 384 

Além disso, ocorrências e denúncias passaram a ser apuradas pela Corregedoria 

da Seas com a implantação desta. Até o presente momento, segundo informações prestadas 

pela Corregedoria da Seas, as denúncias recebidas por esta, que tratam, primordialmente, de 

agressões a socioeducandos, sendo provenientes do Ministério Público, especialmente 

através da 7ª Promotoria da Justiça da Infância e Juventude (7ª PmJ-INJ), da Defensoria 

Pública Geral do Estado do Ceará através do Nuaja, do CEDECA Ceará, do Sistema de 

Ouvidoria do Estado do Ceará (Sistema SOU) e do Disque Direitos Humanos da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República (Disque 100), geraram, todas elas, 

Procedimentos Administrativos (PAs) para apuração.385  

Entre o segundo semestre de 2016 e meados de março de 2018, foram 

instaurados 99 (noventa e nove) PAs, ao total, na Corregedoria da superintendência. 

Atualmente, aproximadamente 80% (oitenta por cento) dos PAs instaurados na Corregedoria 

já foram concluídos, com as providências cabíveis sendo tomadas. Além disso, houve treze 

desligamentos de colaboradores deste sistema, motivados por indícios de condutas 

criminosas, as quais foram devidamente comunicadas ao Ministério Público e às autoridades 

policiais competentes, com inquéritos policiais sendo abertos.  

                                                      
382 Ibid., loc. cit. 
383 Ibid., loc. cit. 
384 Ibid., loc. cit. 
385 Ibid., p. 24. 
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Após a criação da Seas, foram recebidas 21 (vinte e uma) denúncias no segundo 

semestre de 2016 (2016.2), 21 (vinte e uma) denúncias no ano de 2017 inteiro e 7 (sete) 

denúncias até meados de março de 2018. Ressalte-se que o semestre de referência inicial aos 

dados colhidos da Corregedoria da Seas na presente investigação é 2016.2, quando o sistema 

passou a ser gestado pela Seas, o que denota a diminuição gradativa das denúncias 

recebidas. 

Quanto aos quantitativos de fugas e de rebeliões, ocorrências reativas bastante 

frequentes em resposta dos adolescentes e dos jovens ao cenário de violação a direitos e 

superlotação nas unidades no contexto de crise do sistema socioeducativo do Ceará, a 

Corregedoria da Seas também apresentou algumas evoluções importantes a essa pesquisa. 

Segundo a Corregedoria da Seas, pois, no primeiro semestre de 2016, haviam 

ocorrido 380 (trezentas e oitenta) fugas de socioeducandos das unidades socioeducativas do 

Ceará, quando a gestão ainda cabia à STDS. Com o início da atuação da Seas, esse número 

de fugas caiu para 96 (noventa e seis) no segundo semestre de 2016. Já no primeiro semestre 

de 2017, foram registradas 67 (sessenta e sete) fugas das unidades e, no segundo semestre de 

2017, foram 12 (doze) fugas apenas. Até meados de março de 2018, haviam sido registradas 

apenas 3 (três) fugas do sistema socioeducativo cearense. 

Quanto à evolução da ocorrência de rebeliões, a Corregedoria da Seas 

apresentou que, no primeiro semestre de 2016, ocorreram 40 (quarenta) rebeliões nas 

unidades socioeducativas do estado. Já no segundo semestre de 2016, teriam ocorrido 10 

(dez) rebeliões. Em 2017, houve um aumento desse quantitativo de ocorrências para 21 

(vinte e uma) rebeliões no primeiro semestre, o que a Corregedoria atribuiu à inibição sobre 

a prática de fugas nos centros socioeducativos. Contudo, o segundo semestre de 2017 

apresentou uma significativa queda, havendo registrado apenas 1 (uma) rebelião e, até 

meados do mês de março de 2018, este cenário não havia se alterado com novas ocorrências. 

Não houve, pois, registros de rebeliões no período descrito de janeiro 2018 a meados de 

março de 2018. 

Contudo, o quantitativo de rebeliões não contabiliza outras situações 

conflituosas de menor potencial lesivo, a exemplo de motins devidamente informados e 

contidos nas respectivas unidades nos quais tenham ocorrido, mas, ainda assim, os registros 

mais recentes da Corregedoria da Seas apontavam que somente 4 (quatro) ocorrências desta 

natureza teriam ocorrido até meados de 2018 nas unidades socioeducativas CSPA (uma 

ocorrência), CSSF (duas ocorrências) e CSSM (uma ocorrência). 
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As competências da Corregedoria da Seas são aquelas constantes nos termos do 

artigo 8º do Decreto nº 32.419, de 13 de novembro de 2017, de regulamentação da Seas, 

que, em resumo, preleciona que386 

 

Compete à Corregedoria da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo, além de acompanhar e fiscalizar os procedimentos realizados no 
âmbito dos Centros Socioeducativos, receber denúncias formuladas contra 
servidores/colaboradores da Superintendência e apurar, preliminarmente, o 
fundamento das denúncias, bem como fiscalizar, controlar e orientar, 
disciplinarmente, as atividades desenvolvidas pelos servidores da 
Superintendência. 

 

Já em atenção a determinações recebidas da Controladoria e Ouvidoria Geral do 

Estado do Ceará (CGE), acrescentou regulamento sobre as competências do Ouvidor da 

Seas, pelo que consta no artigo 47 do mesmo Decreto nº 32.419/2017: 

 

Art. 47. Cabe ao Superintendente da Seas designar servidor, através de portaria, 
para desempenhar as atividades de Ouvidor, que terá as seguintes atribuições: 
I - exercer a função de representante do cidadão junto à instituição em que atua; 
II - agilizar a remessa de informações de interesse do usuário ao seu destinatário; 
III - facilitar ao máximo o acesso do serviço à Ouvidoria, simplificando seus 
procedimentos; 
IV - encaminhar a questão ou sugestão apresentadas à área competente, 
acompanhando a sua apreciação; 
V - atuar na prevenção e solução de conflitos; 
VI - estimular a participação do cidadão na fiscalização e planejamento dos 
serviços públicos; 
VII - manter a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), gestora do 
Sistema Estadual de Ouvidoria, informada das atividades, programas e 
dificuldades; 
VIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo 
Secretário. 

 

Por fim, merece ser destacada a proposta da superintendência de valorização e 

de capacitação dos profissionais socioeducadores e da equipe técnica, formada por 

pedagogos, assistentes sociais e psicólogos. Já em julho de 2016, a Seas se referia à adoção 

de uma nova sistemática de contratação dos colaboradores que atuam no Sistema Estadual 

de Atendimento Socioeducativo, por meio de seleção pública simplificada. 387 

Em seleção ocorrida em 2016, composta por três fases, quais sejam: prova 

escrita, análise de currículo e investigação social, inscreveram-se 769 (setecentas e sessenta 

e nove) pessoas, das quais 349 (trezentas e quarenta e nove) teriam comparecido à prova, 

sendo 89 (oitenta e nove) aprovados na primeira fase e igualmente nas demais etapas, estas 

                                                      
386 Ibid., loc. cit. 

387 Ibid., p. 25. 
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eliminatórias. A partir dessa seleção pública, ocorreu a capacitação de 4 (quatro) turmas de 

socioeducadores e de equipe técnica, com cada turma sendo composta de 50 (cinquenta) 

participantes.388 

Na referida capacitação, o componente programático incluía os seguintes 

conteúdos: Trajetória Jurídico-Processual das Medidas Socioeducativas; Escalas de Plantão, 

Plantão Noturno e Vistorias; Rede Socioeducativa; Rotina de Segurança Preventiva; 

Gerenciamento de Crises; O Papel do Socioeducador; Práticas de Socioeducação, Papel da 

Equipe Técnica; Fases do Atendimento Socioeducativo; Conselho Disciplinar: Direitos e 

Deveres do Adolescente.389 

De forma assemelhada quanto às etapas, mas em 2017, após o envio e a 

aprovação de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, autorizando a 

contratação temporária de 964 (novecentos e sessenta e quatro) socioeducadores e 116 

(centro e dezesseis) profissionais para compor a equipe técnica, composta por assistentes 

sociais, psicólogos e pedagogos, da Seas os quais passarão a ter vínculo direto com o Estado 

em substituição às terceirizações com as OSCs e com as ONGs. 

Isso se processou com o Edital de Seleção Nº 01/2017-SEAS/SEPLAG, de 

03/04/2017, que regulamentou a Seleção Pública destinada ao preenchimento de vagas nas 

funções temporárias de nível superior de assistente social, psicólogo e pedagogo, e de nível 

médio de socioeducador, para compor o quadro da seleção da Superintendência do Sistema 

Estadual de Atendimento Socioeducativo, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará 

de 26 de abril de 2017, que circulou em 27 de abril de 2017.390 

Regulado pela Secretaria do Planejamento e Gestão e operado pela Universidade 

Estadual do Ceará, o referido concurso foi concluído com a aprovação de mais de mil 

profissionais só na área de socioeducador de Fortaleza. Ao final da Seleção, efetivou-se o 

chamamento de socioeducadores e de profissionais da equipe técnica das unidades de 

atendimento socioeducativo, tendo sido realizadas, entre o segundo semestre de 2017 e 

meados do mês de março de 2018, as formações de 9 (nove) turmas de Capacitação para 

Socioeducadores para os centros socioeducativos de Fortaleza, admitidos diretamente da 

SEAS ao final das capacitações com suas devidas contratações.  

                                                      
388 Ibid., loc. cit. 

389 Ibid., p. 26. 
390 EDITAL Nº 01/2017-SEAS/SEPLAG. Universidade Estadual do Ceará: Seleção da Superintendência do 

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - SEAS 2017. Fortaleza, 24 abr. 2017. Disponível em: 
<www.uece.br/cev/index.php/arquivos/doc_download/3320-do20170426p04>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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Como o concurso também possuía vagas para Juazeiro do Norte e para Sobral, 

as unidades socioeducativas presentes nestas cidades também terão turmas formadas para 

capacitações ao longo do primeiro semestre de 2018. 

As várias frentes de atuação da superintendência, por meio das ações já 

executadas, em execução ou previstas para serem concretizadas, são cruciais ao novo 

modelo de gestão que visa implantar em resposta ao cenário de crise do sistema 

socioeducativo do estado do Ceará. 

Contudo, as mortes de quatro adolescentes no Centro de Semiliberdade Mártir 

Francisca em novembro de 2018, bem como as recentes mortes de dois adolescentes no 

Centro Socioeducativo Dr. Zequinha Parente (CZDZP) em Sobral evidenciam que a crise, 391 

em certa perspectiva se agravou e que homicídios de socioeducandos são notícias que, 

infelizmente, se tornam bastante corriqueiras, já na gestão Seas. 

Tais acontecimentos, infelizmente, acabam por justificar as ações do Governo do 

Estado do Ceará no sentido de reforçarem a aplicação da medida da internação e focarem os 

esforços governamentais na perspectiva do encarceramento em detrimento da semiliberdade 

e das medidas em meio aberto, estas reconhecidamente frágeis e não incentivadas. 

As práticas da Justiça Restaurativa, o fortalecimento das articulações 

interinstitucionais e a mudança do foco, com o desenvolvimento e foco dos esforços em 

medidas de semiliberdade e de meio aberto apresentam-se, pois, como possibilidades 

salutares à efetivação dessas mudanças na forma de gerir o sistema socioeducativo do Ceará 

e de garantir efetivamente os direitos dos socioeducandos, especialmente de educação e de 

cidadania, neste sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
391 DOIS adolescentes são mortos em unidade socioeducativa de Sobral. O Povo. Fortaleza, 02 abr. 2018.   
       Disponível em: < https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/sobral/2018/04/dois-adolescentes-sao-mortos- 
       em-unidade-socioeducativa-de-sobral.html>. Acesso em 04 abr. 2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação quanto aos desafios e às possibilidades do direito à educação dos 

adolescentes e dos jovens internos no sistema socioeducativo do estado do Ceará, assumiu, 

ao longo desta pesquisa, um tom bastante relevante diante da vulnerabilidade deste grupo 

etário na sociedade. 

Ao apresentar a crise do sistema socioeducativo do Ceará, cujo auge ocorreu 

entre 2014 e 2015, demonstrou-se que a superlotação e a ampla violação a direitos humanos 

dos adolescentes e dos jovens internos nas unidades de atendimento socioeducativo foram 

problemas que conduziram a reações por parte dos socioeducandos no sentido de aumento 

no quantitativo de fugas, de rebeliões e de outros eventos conflituosos e que colapsaram este 

sistema, inclusive ao início de 2016. 

A resposta necessária do Poder Executivo estadual, já no governo de Camilo 

Santana, veio com a criação da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo, a Seas, em meados de 2016, substituindo a STDS na competência de gestão 

do sistema socioeducativo do estado. 

Contudo, a prevalência do vínculo formal com a STDS, o inchaço da 

superintendência, além da hierarquização e da burocratização presentes neste órgão 

apareceram como os primeiros empecilhos à efetividade de mudanças de gestão que a Seas 

tencionava e se propunha a promover. 

Além disso, o foco da Seas na medida de internação e no encarceramento ainda 

se apresentam como realidade bastante presente e substantiva e que preocupa diante de um 

cenário de normativa nacional e internacional protetivo à criança e ao adolescente e não 

iminentemente punitivo, mas muito mais pedagógico. 

O foco deveria ser, pois, no fortalecimento das medidas de semiliberdade e de 

meio aberto, estas frágeis e esvaziadas, inclusive, pelos recentes e agora recorrentes, mas 

não menos preocupantes, casos de homicídios no sistema socioeducativo do Ceará ao final 

de 2017, em novembro, no Centro de Semiliberdade Mártir Francisca, e ao início de 2018, 

em março, no Centro Socioeducativo Dr. Zequinha Parente, de Sobral, no interior do Ceará. 

Apresentada a base normativa, através de tratados internacionais, da 

Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e a Lei do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo de 2012, ficaram mais evidentes as discrepâncias entre as 

previsões legais e a realidade, tornando patentes os desafios para a realização e para a não 
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violação dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei previstos nestes diplomas, 

especialmente quanto ao direito à educação. 

Realizados os recortes epistemológicos sobre o direito à educação e o direito à 

cidadania, sendo aquele instrumental a este, e apresentadas as primeiras ações inseridas na 

política pública do atendimento socioeducativo desenvolvidas pela Seas em diversas frentes, 

notou-se a insuficiência ou mesmo a inexistência da garantia a certos direitos, conclusão a 

que se chegou com base na análise aos relatórios de monitoramento apresentados pelo 

Fórum DCA, pelo CNDH e pelo Conanda, além do panorama de ações que a própria Seas 

apresentou. 

Com efeito, para a efetivação do direito à educação a adolescentes e jovens 

internos no sistema socioeducativo cearense, é cedo para considerar os reais impactos da 

criação da Seas, que é recente; bem como sua durabilidade através dos próximos governos, 

já que foi criada neste e não se sabe se sobreviverá a outros governos estaduais. 

Não se pode, contudo, utilizar isso como argumento para a perpetuação de um 

governo ou de uma forma de gerir a política pública de atendimento socioeducativo que não 

esteja aberta a ouvir as opiniões e abarcar as contribuições do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente bem como da sociedade civil. 

Mesmo por isso, entende-se que a efetivação do direito à educação, para alcance 

do direito à cidadania e coadunando com os fins pedagógicos e ressocializantes que se 

impõem ao cumprimento das medidas socioeducativas, em meio fechado (quanto às medidas 

socioeducativas de internação e de semiliberdade) no caso da presente investigação, há que 

existirem formas mais duradouras e permanentes necessárias à efetivação desses direitos. 

Seria equivocado tratar a criação de uma superintendência tão recente e com tão 

curto espaço de tempo de análise para vislumbrar se esta tem conseguido, efetivamente, 

promover a socioeducação de forma ampla no Ceará. 

Contudo, diante das primeiras ações apresentadas ao longo dos capítulos desta 

investigação, percebe-se que o esforço institucional foi válido, mas ainda há que melhorar 

no sentido de atender às previsões normativas e de sepultar definitivamente a crise do 

sistema socioeducativo do Ceará. 

Nesta perspectiva, o direito à educação é instrumento primordial. Ele deve ser, 

como todos os demais direitos, que devem ser igualmente estimulados, assegurados e 

promovidos para superar a crise, ser universalizado e não ser tido como “moeda de troca” ou 

compensação diante de bom comportamento. 
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Também o modelo excludente e seletivo de educação, o qual foi detectado pelos 

recentes relatórios de monitoramento às unidades de atendimento socioeducativo do estado 

do Ceará revela-se preocupante e deve ser combatido, denunciado e não incentivado. 

Desafios como direcionar o esforço institucional, que deve ser no sentido de 

cumprir as normas e assegurar uma existência digna e para a formação ao exercício cidadão 

dos socioeducandos é premente. O sistema socioeducativo é, afinal, apenas um sistema na 

lógica sistemática bem maior da sociedade, a qual contém muitos outros sistemas em 

constante intersecção e comunicação. 

A preparação ao exercício cidadão exige muito mais do que exigir que o estado 

preste aos socioeducandos direitos básicos e em piso vital mínimo. Exige, pois, que todo o 

arcabouço de direitos seja protegido e garantido de forma digna e além da mínima, 

destinados a conduzir adolescentes e jovens a gozarem deles plenamente. 

O direito à educação, contudo, não pode e nem deve ser tratado isoladamente, 

apesar de sua relevância por si só. Ele é instrumental a diversos outros. Com a educação, e 

de qualidade, há conhecimento, há formação e há informação. Gera-se criticidade e 

capacidade de melhor discernir os valores morais apregoados socialmente. 

Dá autonomia e, pois, direito de efetivas escolhas e de efetiva construção pelos 

indivíduos de seu próprio rumo, de poder determinar e construir sua própria história. É a 

autonomia que deve ser forjada e fortalecida, de forma participativa e inclusiva. 

Consequentemente, com os laços familiares mais fortalecidos e com um estado 

mais cobrado e que cumpra melhor com suas obrigações com os representados, seus 

cidadãos, será mais efetiva a prestação de direitos e a criminalidade e tantos outros 

problemas serão contidos, diminuirão ou serão extintos. 

Os desafios, bem como as possibilidades, nesta seara, são abertos. E não há uma 

exatidão para o caminho que possa ser traçado pelos governantes, pelos governados e pelos 

socioeducandos. 

Ao que parece, o caminho perpassa pela introdução de práticas restaurativas na 

aplicação do atendimento socioeducativo e pela compreensão do sistema socioeducativo 

enquanto rede interinstitucional, sendo necessário que os diversos atores presentes não 

apenas no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, mas a sociedade 

civil como um todo, para uma contribuição conjunta e somada de esforços. 

A contribuição deve ser conjunta e recíproca, no sentido de que o atendimento 

socioeducativo aos adolescentes e aos jovens em conflito com a lei e autores de aos 
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infracionais no estado do Ceará, de fato, seja efetivo e hábil para reintegrá-los, ressocializá-

los, promovendo a educação destes e fortalecendo suas cidadanias. 
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