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Advertência 

- Antes de analisarmos as medidas socioeducativas 

individualmente, vale lembrar que o art. 35 da Lei n. 

12.594/12 indica quais são os princípios regentes da execução 

de tais medidas. Observe: 

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;  
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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;  

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em 

especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069 

(requisitos para a aplicação da medida de internação);  

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e 

circunstâncias pessoais do adolescente;  
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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.  

 



Advertência 

- Aplicação de medidas socioeducativas a pessoas maiores de 18 

anos: como regra geral, o Estatuto se aplica apenas às 

pessoas menores de idade. 

- No entanto, com base no art. 104, ECA, estas medidas podem 

ser aplicadas ao jovem adulto (entre 18 e 21 anos) em razão 

de ato infracional praticado quando ele ainda era menor de 18 

anos. É uma exceção, que não pode ser esquecida.  

 



Advertência 

- Note que existe a possibilidade de prosseguimento de 

procedimento de apuração de ato infracional, com aplicação de 

medida socioeducativa, mesmo se a pessoa, já maior de 

idade, vier a praticar algum crime (que será, naturalmente, 

julgado pela vara criminal correspondente).  

- Existe, também, a possibilidade de a ação socioeducativa vir a 

ser extinta. O art. 46 da Lei n. 12.594/12 esclarece alguns 

pontos desta questão: 

 



Advertência 

Art. 46, §1º, Lei n. 12.594/12: “No caso de o maior de 18 

(dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, 

responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária 

decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da 

decisão o juízo criminal competente.  

§2º:  Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não 

convertida em pena privativa de liberdade deve ser descontado 

do prazo de cumprimento da medida socioeducativa”.  

 

 



Advertência 

- As medidas socioeducativas estão previstas no art. 112 do 

Estatuto: 

• Advertência; 

• Obrigação de reparar o dano; 

• Prestação de serviços à comunidade; 

• Liberdade assistida; 
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• Inserção em semiliberdade; 

• Internação em estabelecimento educacional. 

- Objetivos: reeducação e “adimplência social” do adolescente. 

 



Advertência 

- Advertência: admoestação verbal, reduzida a termo e assinada 

pelo adolescente e seus pais. 

- Exige prova da materialidade do fato e apenas indícios 

suficientes de autoria. 

- Atos de natureza leve, cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa; geralmente, só são aplicadas quando da 

prática do primeiro ato infracional. 

 



 


