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Considerações iniciais4

O que faz com que um adolescente aumente sua chance de receber a medida socioeducativa de

internação?  Existe,  de  fato,  um  sistema  de  proporcionalidade  na  justiça  juvenil,  em  que  atos

infracionais  considerados  mais  graves  são  mais  severamente  punidos?  Ou  fatores  extralegais,

associados  ao  perfil  socioeconômico dos  jovens,  são  levados  em consideração no momento  da

decisão judicial? O funcionamento da justiça juvenil sob a vigência do Estatuto da Criança e do

Adolescente e, particularmente, a aplicação da medida socioeducativa de internação se aproximam

de uma lógica penal, em referência ao cometimento de ato infracional, ou de uma lógica tutelar, em

referência às características sociais do adolescente?

Essas e diversas outras  questões estão sendo discutidas atualmente no que diz respeito  às

especificidades  do tratamento legal  e  institucional  dado aos  adolescentes  infratores  no Brasil  –

jovens de até 18 anos incompletos e que são considerados formalmente inimputáveis. O presente

paper busca se inserir  nessas  discussões,  sendo que o objetivo da pesquisa consistiu  em testar

hipóteses que são comumente mencionadas em estudos sobre o sistema de justiça juvenil – tais

como a de que a justiça juvenil opera com uma lógica proporcional, tal qual a de adultos, ou a de

que os municípios do interior do estado internam mais do que a capital, por exemplo –, ao oferecer

uma perspectiva quantitativa mais geral, que pode contribuir para o aprofundamento desse campo

de estudos.

Desde a promulgação do ECA, em 1990, os parâmetros legais de tratamento ao adolescente

em conflito com a lei foram essencialmente alterados. Em particular, a lógica da decisão judicial

sobre a aplicação da medida de internação mudou: se antes se analisava o perfil do  menor, suas

características sociais e sua necessidade de proteção, desde 1990 a internação é tida como medida a

ser aplicada em último caso, somente para adolescentes autores de ato infracional cometido com

violência  ou  mediante  grave  ameaça  à  pessoa.  Se  por  um  lado  isso  evita  uma  lógica  de

criminalização  da  miséria,  por  outro  lado  aproxima  o  modo  de  funcionamento  dessa  justiça

especializada na criança e no adolescente do sistema de justiça criminal tradicional, centrado no

crime e que não considera os fatores sociais associados a cada indivíduo.

Nesse sentido, utilizando-se de um banco de dados representativo do universo de pastas e

prontuários de adolescentes,  internados na FEBEM-SP entre 1990 e 2006, foram testados modelos

tendo como variável dependente a aplicação, ou não, da medida socioeducativa de internação. O

objetivo era investigar quanto aumenta ou diminui a chance de um adolescente ser internado a partir

de uma série de características em um cenário multivariado.

4 Agradecemos aos pesquisadores Bruna Gisi de Almeida (PPGS-USP), Juliana Vinuto (PPGS-USP) e Fernando 
Salla (NEV-USP) pelas valiosas discussões a respeito desse banco de dados, conduzidas ao longo de 2013 e de 
2014.



Dando prosseguimento à pesquisa “Adolescentes em conflito com lei: pastas e prontuários do

'Complexo do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-2006)”5, que surgiu a partir de um convênio entre o

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e a Fundação CASA, o presente

artigo  parte  de  algumas  estatísticas  descritivas  já  publicadas  anteriormente  para  uma  análise

quantitativa multivariada, que pode contribuir para pesquisas futuras  – quantitativas e qualitativas –

nesse campo.

O texto está organizado da seguinte maneira. Em primeiro lugar, faz-se uma contextualização

histórica do tratamento jurídico e institucional oferecido a adolescentes em conflito com a lei no

Brasil. Em seguida, é apresentada uma descrição a respeito da pesquisa, iniciada em 2007, em que

este trabalho se insere. Além de uma contextualização a respeito da própria pesquisa, são discutidas

algumas publicações anteriores que apresentaram resultados preliminares. Nessa seção também é

discutida a formulação do banco de dados aqui utilizado.

Por  fim,  tem-se  a  pesquisa  empírica  quantitativa.  Nessa  seção,  é  apresentado  o  modelo

logístico binomial, seus pressupostos e suas características, além de realizada uma discussão com

alguns trabalhos que se utilizam desse modelo para analisar sistemas de justiça. Em seguida, faz-se

uma discussão específica do modelo – teórico – a ser testado, buscando explicar conceitualmente o

porquê da inclusão de cada variável independente nesse modelo multivariado e explicitando cada

hipótese a ser testada. E, enfim, são apresentados os resultados das regressões logísticas executadas,

evidenciando que a justiça juvenil funciona, sim, a partir de critérios proporcionais entre infração e

medida,  mas que essa proporcionalidade perde força (ainda que continue existindo)  a  partir  de

diferentes características socioeconômicas por parte dos adolescentes – evidenciando também que a

chance de um jovem que cometeu uma infração no interior ou no litoral do estado ser internado é

substancialmente maior do que a de um jovem com as mesmas características e que cometeu a

mesma infração na capital paulista.

Dos Códigos de Menores ao Estatuto da Criança e do Adolescente

Dos tempos do Império aos dias de hoje, a legislação brasileira a respeito dos indivíduos com

menos de 18 anos se alterou continuamente. Sob a perspectiva do Direito Penal, entretanto, um

tema  se  manteve  paradigmático:  as  possibilidades  de  imputabilidade  desses  indivíduos.  Uma

parcela significativa dos penalistas argumenta que existe no Direito Público, e particularmente no

direito da criança e do adolescente, um sistema penal paralelo (Sposato, 2006). Nessa perspectiva,

os  autores  identificam distintas  abordagens  desse  microssistema jurídico  ao longo da  histórica:

5 A pesquisa, submetida e aprovada pelo edital MCT/CNPq 03/2008, foi coordenada por Marcos César Alvarez e 
contou com os pesquisadores Fernando Salla, Ana Lucia Pastore Schritzmeyer, Liana de Paula e Monica 
Cukierkorn.



trata-se das  etapas  penais  indiferenciada,  tutelar e  garantista,  conforme argumentam (Shecaira,

2007).

◦ Etapa penal penal indiferenciada

A primeira etapa penal no direito da criança e do adolescente se deu no período monárquico da

História brasileira e durou até a década de 1920. Trata-se de um intervalo de tempo em que não

havia uma legislação específica para aqueles que não fossem adultos, os quais eram tratados de

maneira indiferenciada. O Código Criminal do Império, de 1830, não regulamentava a ação estatal

nos  casos  de  infração cometida  por  crianças  e  adolescentes,  isto  é,  não  estabelecia  uma idade

mínima  de  imputabilidade;  a  despeito  disso,  dois  artigos  de  seu  corpo  de  texto  se  fazem

interessantes:

Art. 10. Também não se julgarão criminosos:

§ 1º. Os menores de quatorze annos. (...)

Art.  13. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem comettido crimes,

obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás casas de correção, pelo tempo que ao

Juiz parecer, com tanto que o recolhimento não exceda á idade de dezasete annos (Brasil,

1830, grifo nosso).

A noção de discernimento presente no artigo 13 é fundamental para o período. Apesar do § 1º

do artigo 10 nominalmente definir como penalmente inimputáveis os indivíduos com menos de 14

anos,  Sposato  argumenta  que,  na  realidade,  apenas  menores  de  sete  anos  eram  considerados

completamente incapazes; jovens entre 7 e 18 anos eram igualmente punidos e julgados com base

na noção de discernimento. Assim sendo, a única diferença de fato entre adolescentes e adultos no

âmbito da punição era uma singela diminuição da pena àqueles, embora sua execução se desse no

mesmo ambiente (Sposato, 2006).

Com a passagem para o regime republicano, todo um aparato médico-assistencial se acoplou à

esfera  jurídica  no  que  se  refere  ao  tratamento  de  crianças  e  adolescentes  delinquentes  e

abandonados. Trata-se do início do período de transição à chamada etapa penal tutelar, período este

que foi extensamente investigado por Alvarez (1989). Com o Código Penal Republicano de 1980, 

Os menores de 9 anos de idade eram completamente irresponsáveis por seus atos. Na faixa

dos 9 aos 14 anos, a responsabilização era condicionada à demonstração do discernimento,

sendo que para tal demonstração poderia bastar a ocultação dos vestígios do crime por parte

da criança. O art. 30 do Código Penal da República previa o recolhimento dos infratores

dessa faixa etária em estabelecimentos disciplinares (Sposato, 2006, p. 31)



Apesar da permanência do dispositivo do discernimento,  o qual passaria a ser largamente

criticado  pelos  discursos  do  início  do  século  XX  (cf.  Alvarez,  1989),  vê-se  que  a  idade  de

irresponsabilidade pelos atos aumentou de sete para nove anos. Entretanto, vê-se que não existiu no

Brasil, até 1927, nenhum código de leis específico para as crianças e os adolescentes. Mesmo essa

assim chamada  etapa penal indiferenciada analisa os códigos criminais para adultos e como eles

possuíam dispositivos gerais para a atuação nos outros casos, mas não existia qualquer outra diretriz

mais específica sobre a punição dos jovens no período. 

◦ Os Códigos de Menores e a Doutrina da Situação Irregular

A chamada etapa penal tutelar tem início, no Brasil, com o Código de Menores de 1927, o

primeiro conjunto de leis especializado nas crianças e nos adolescentes. A emergência desse código

se  deu em um contexto  de transformações  discursivas  que  resultaram na sujeição  da  categoria

jurídica  menor (cf.  Alvarez,  1989). A ideia de  tutelar se deve ao poder concentrado no juiz de

decidir, em nome da criança, o que é melhor para ela (Sposato, 2006).

Esse período da penalidade juvenil  brasileira é acompanhado pela emergência de todo um

aparato  assistencialista  –  em  constante  diálogo  com  a  Medicina  e  a  Psicologia  –  que  visava

solucionar  a  questão  do  menor.  É  nesse  momento  que  se  consolida  o  próprio  conceito  de

menoridade, referente a crianças e adolescentes abandonados, pervertidos ou em  perigo de o ser

(Méndez  apud ILANUD et al., 2006). Mais do que um Direito propriamente Penal, tratava-se de

uma ideia  de  proteção da  infância  e  da  juventude  – partindo do pressuposto  de  que  “menores

abandonados hoje, menores delinquentes amanhã” (Sposato, 2006, p. 35).

O Código Mello Mattos – como ficou conhecido o Código de Menores de 1927, devido ao

primeiro Juiz de Menores do país (cf. Alvarez, 1989) – fixou a inimputabilidade penal de jovens

com menos de 14 anos. A despeito disso, cabia exclusivamente ao juiz a determinação de assistir a

um menor. Assim,  fatores  como a vestimenta e a cor dos jovens davam margem a internações

sumárias e arbitrárias, caso o magistrado entendesse que o menor em questão estava em situação

irregular configurava uma situação de perigo.

Essa justiça menorista do século XX – a nova justiça paternalista provinda da união do direito

com a assistência social – atinge novos contornos com a revogação do Código Mello Mattos e a

instituição do Código de Menores de 1979. Tal legislação manteve a mesma lógica daquela que a

precedeu, mas denominou a doutrina que as caracteriza:

Art. 1º. Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores:

I – até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular (...).

(BRASIL, 1979, grifo nosso)



A noção de  “situação irregular”,  descrita  no artigo  seguinte,  enfatiza  o  desprovimento  de

condições básicas e assistência legal, o perigo moral (“encontrar-se, de modo habitual, em ambiente

contrário aos bons costumes”), e a autoria de infração penal. Isso inaugurou a chamada Doutrina da

Situação Irregular (cf..Mendez, 2006; Shecaira, 2007). Em termos gerais, significa que o Código de

Menores  não dizia  respeito  à  totalidade de crianças  e  adolescentes  brasileiros  (tal  qual  o  atual

Estatuto da Criança e do Adolescente); ao contrário, dizia respeito a uma parcela específica desse

universo, qual seja, os menores – as crianças e os adolescentes em situação irregular. O pressuposto

de criminalização da miséria – de que as crianças de rua se tornarão, inevitavelmente, criminosas –

considera os indivíduos a partir de suas virtualidades: diversos fatores que não um ato em si são

levados em conta no processo de penalização.

Um dos grande símbolos da Doutrina da Situação Irregular é própria Fundação Nacional para

o Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que coordenava as Fundações estaduais (as FEBEM). Eram

as instituições de controle social responsáveis por internar tanto os jovens acusados de cometimento

de crimes quanto aqueles abandonados e moradores de rua. O Código de Menores de 1979  esteve

vigente até 1990, quando foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente.

◦ O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Doutrina da Proteção Integral

O ano de 1979, além de ser o ano em que foi revogado o Código de Menores no Brasil, foi

considerado o “ano internacional da criança” segundo a Organização das Nações Unidas (ONU)6.

Por  conta  disso,  a  partir  de  uma  proposta  da  delegação  polonesa,  a  Comissão  de  Direito

Internacional da ONU iniciou a redação de uma convenção geral da criança. Tal documento foi

escrito e apresentado um ano depois, tendo como nome “Convenção Internacional sobre os Direitos

da Criança”. A República Federativa do Brasil ratificou-o em 1990 e integra a quase totalidade de

Estados que o fizeram: apenas Estados Unidos e Somália não ratificaram a Convenção. O discurso

que perpassa o documento em questão é bastante similar àquele do ECA: trata-se do início daquilo

que, em terreno nacional, ou ao menos latinoamericano (cf. Mendez apud ILANUD, 2006), ficou

conhecido como Doutrina da Proteção Integral.

O ECA alterou completamente os parâmetros legais do tratamento oferecido às crianças e aos

adolescentes  brasileiros,  e  em especial  àqueles  em conflito  com a  lei.  Em consonância  com a

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o ECA conferiu cidadania à totalidade de

jovens com menos de 18 anos7, os quais passaram a ser considerados sujeitos dotados de direitos

básicos  (art.  1º;  art.  71º).  Além disso,  conferiu  à  proteção  desses  jovens  cidadãos  um caráter

6 Cf. <http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml> (acesso em 31.07.2014).
7 Indivíduos com menos de 18 anos, até 1990, não eram legalmente considerados cidadãos, dado que não eram 

sujeitos de direito. Os Códigos de Menores, conforme discutido acima, diziam respeito ao “problema do menor”. A 
promulgação do ECA foi o primeiro momento na história brasileira em que a cidadania foi legalmente reconhecida 
para crianças e adolescentes.

http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml


prioritário, elegendo a família, a sociedade e o Estado como agentes responsáveis por essa proteção

(art. 4º). Daí a chamada Doutrina da Proteção Integral.

Em termos mais normativos, o ECA é frequentemente citado como a legislação ideal, modelo

a  ser  seguido,  dada  a  sua  sofisticação.  Particularmente  em trabalhos  ligados  à  Psicologia  e  à

Pedagogia, mas também a outras áreas, um tema bastante frequente concerne justamente à aplicação

de fato dessa legislação, a qual não teria sido implementada – porque, apesar desse intenso elogio

ao ECA enquanto código de leis,  é consensual entre os autores que ele ainda não foi colocado

efetivamente em prática (Mello, 1999; Gonçalves e Garcia, 2007; Lemos, 2009).

Particularmente  no que se refere  às  instituições  de controle  social,  as  agora denominadas

“medidas socioeducativas” ficam restritas a adolescentes que de fato cometeram alguma infração

penal. Se, por um lado, esse mecanismo busca não reproduzir a lógica de criminalização da miséria,

própria  aos  anteriores  Códigos  de  Menores,  por  outro  lado  fica  evidente  que  se  trata  de  um

mecanismo propriamente penal, que pune condutas infracionais com medidas socioeducativas. Isso

é particularmente explícito no caso da medida de internação, a qual só pode ser aplicada em casos

de atos “cometidos mediante grave ameaça ou violência à pessoa” (Art. 122, I) – parece haver,

assim, um princípio de proporcionalidade típico da justiça criminal para adultos. Essa dualidade é

uma das principais características do ECA e é uma das hipóteses testadas aqui: crimes mais graves

são mais severamente punidos (indicando uma justiça proporcional-penal)? Ou as características

sociais dos adolescentes são levadas em consideração (indicando uma justiça especializada,  que

avalia outros fatores do perfil de cada jovem individualmente)?

Evidentemente,  a  legislação  não  menciona  termos  como  “pena”,  “punição”  ou  mesmo

“crime”;  entretanto,  pelos  motivos  apresentados  acima,  o  presente  trabalho  traz  a  proposta  de

analisar as medidas socioeducativas como formas de punição, em sentido sociológico (Garland,

1993) – ainda que a legislação recuse o uso desse termo, há um esforço aqui em não naturalizar os

termos jurídico-oficiais.

◦ 1990 a 2006: o “Complexo do Tatuapé” e a FEBEM-SP

Ainda que a promulgação do ECA tenha alterado os parâmetros normativos do tratamento

oferecido aos adolescentes em conflito com a lei,  as características institucionais vinculadas aos

jovens internados pouco mudaram de forma imediata. Afinal, a FEBEM continuava sendo o destino

dos adolescentes sentenciados pela justiça juvenil, ao menos em SP. Suas unidades, ativas desde a

vigência do Código de Menores, eram estigmatizadas e fortemente associadas à “institucionalização

de infratores”, remetendo às próprias unidades do sistema penitenciário. Era, basicamente, o lugar

dos  menores.  Por esse motivo,  como parte do processo de ruptura com a Doutrina da Situação

Irregular, em 2006 o governo paulista decidiu substituir a FEBEM por uma instituição que estivesse



em consonância com os princípios do ECA e com a Doutrina da Proteção Integral: a Fundação

Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA).

Embora a promulgação do ECA tenha ocorrido em 1990, a substituição da FEBEM-SP pela

Fundação CASA levou 16 anos para acontecer. Durante esse período, existia em São Paulo uma

situação peculiar: ao mesmo tempo em que os princípios normativos do tratamento oferecido aos

adolescentes em conflito com a lei contradizia toda a construção jurídica do menor vigente até a

década anterior, os jovens internados eram encaminhados às unidades da FEBEM – instituição que

foi desenvolvida a partir dos princípios da Doutrina da Situação Irregular.

A coexistência dos princípios doutrinários do ECA com as unidades de internação da FEBEM-

SP pode ser analisada particularmente no caso do “Complexo do Tatuapé”. Trata-se de um dos mais

importantes e  problemáticos centros de institucionalização de adolescentes no século XX, onde

funcionavam 17 unidades de internação em um local com cerca de 230 mil m², 1200 adolescentes

internados e 1500 funcionários.. O Complexo era um dos mais importantes símbolos da FEBEM-SP,

estando  frequentemente  na  mídia  por  notícias  relacionadas  às  violações  de  direitos  humanos

ocorridas ali, especialmente no que se refere ao número excessivo de internados – o Brasil chegou a

responder,  em 2005,  por  uma  Medida  Cautelar  na  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos

justamente contra o “Complexo do Tatuapé”, tendo sido condenado e obrigado a tomar medidas

concretas para impedir novas violações (CIDH, 2005).

Quando  da  substituição  da  FEBEM-SP pela  Fundação  CASA,  em 2006,  o  Complexo foi

desativado e a maioria de seus prédios foi simbolicamente destruída, numa referência ao esforço de

ruptura definitiva com os princípios da Doutrina da Situação Irregular – foi construído,  em seu

lugar, um parque público, o  Parque do Belém, existente até hoje no bairro do Tatuapé, em São

Paulo. A despeito da destruição desses prédios, algumas instalações permanecem ali – não como

unidades de internação, mas como centros administrativos da Fundação CASA. 

Adolescentes  em  conflito  com  a  lei:  pastas  e  prontuários  do  “Complexo  do  Tatuapé”  (São

Paulo/SP – 1990-2006)

◦ A pesquisa no Núcleo de Estudos da Violência da USP

Quando da desativação do “Complexo do Tatuapé” e  da  substituição da FEBEM-SP pela

Fundação CASA, em 2006, o Parque do Belém foi inaugurado em seu lugar, mas algumas unidades

técnicas e administrativas permaneceram funcionando.  Permanece ali, por exemplo, a Escola para

Formação e Capacitação Profissional (EFCP) da Fundação, que contém o Centro de Pesquisa e

Documentação (CPDoc). Uma das atividades do CPDoc consiste no Núcleo de Documentação do

Adolescente  (NDA),  um grande  acervo  que  tem como  objetivo  centralizar,  controlar  e  manter



atualizadas todas as informações referentes aos adolescentes atendidos pela Fundação (Alvarez et

al., 2009). Em particular, o NDA é responsável pela gerência das pastas e dos prontuários de cada

jovem que já foi internado nas unidades paulistas. Trata-se de um rico acervo documental, com

grandes  potencialidades  de pesquisa no âmbito das  práticas institucionais  na implementação da

medida de internação.

Em 2007, logo após a desativação das unidades do Complexo, a Fundação CASA e o Núcleo

de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) estabeleceram um convênio. Por

meio dessa parceria, pesquisadores  do NEV-USP tiveram acesso ao universo de 115.639 pastas e

prontuários de adolescentes que tiveram sua primeira entrada na FEBEM-SP entre 1990 e 2006,

podendo  desenvolver  uma  série  de  pesquisas  relacionadas  à  temática  da  punição  juvenil  e  da

história institucional da FEBEM-SP; em contrapartida, esses pesquisadores deveriam sugerir aos

funcionários da Fundação CASA métodos de organizar esse documentos, de modo a descartar o

material repetido (devido ao grande volume no acervo)8 (Alvarez et al., 2009; 2010).

O  grupo  de  pesquisadores,  então,  trabalhou  em  duas  frentes:  uma  quantitativa  e  outra

qualitativa. Em primeiro lugar, foi elaborado um questionário a ser preenchido quantitativamente a

partir dos prontuários – após o cálculo de amostragem, foi sorteada uma amostra aleatória de 1581

documentos representativa do universo de pastas e prontuários. Em segundo lugar, foi elaborado um

formulário analítico para análise em profundidade de casos específicos.

Esse extenso material, ainda disponível, diz respeito justamente aos adolescentes internados

na FEBEM-SP no período em que ela esteve sob vigência do ECA, de 1990 a 2006. E é desse

material que se utiliza o presente  paper – particularmente do banco de dados constituído, a ser

detalhado mais adiante.

◦ O universo de pastas e prontuários

O universo de adolescentes que cometeram atos infracionais é desconhecido. Mas uma parcela

desse  universo  de  jovens,  somada  à  outra  parcela  de  jovens  que  na  realidade  não  cometeram

infração alguma, é capturada pelo sistema de justiça juvenil e rotulada como “menores infratores”.

Isso significa que o objeto de estudo aqui presente não é o “adolescente em conflito com a lei” em

si, tampouco o objetivo é explicar “o fenômeno da delinquência precoce”; ao contrário, o objeto de

estudo deste  paper é a justiça juvenil em si – as polícias Militar e Civil, o Ministério Público, o

Juízo  e  a  Fundação  CASA –,  tendo  por  objetivo  investigar  os  mecanismos  pelos  quais  essas

instituições acabam por internar ou não um adolescente.

A primeira entrada do adolescente no universo da justiça juvenil  se dá através da Polícia

Militar, normalmente por suposto flagrante. Os policiais militares, que estavam em ronda urbana,

8 “Adolescentes es em conflito com a lei: pastas e prontuários do 'Complexo do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-
2006)” , submetida e aprovada pelo edital MCT/CNPq 03/2008.



conduzem o jovem à Delegacia de Polícia, onde o delegado faz o boletim de ocorrência e decide se

abre inquérito ou não. Caso o inquérito seja aberto, a depender da gravidade da suposta infração, o

adolescente pode ser liberado (e voltar para sua residência, onde receberá uma notificação para

comparecer  ao  Ministério  Público)  ou  ficar  ali  detido  e  ser  encaminhado  a  uma  Unidade  de

Atendimento Inicial da Fundação CASA. Logo em seguida, os adolescentes são encaminhados ao

Ministério  Público,  onde  ocorre  a  oitiva  informal  –  trata-se  de  uma  conversa,  sobre  o  ato

infracional, com o Promotor de Justiça. Este decide, ou não, pela representação, que é uma espécie

de acusação formal, judicial,  ao jovem. Caso haja,  então,  essa representação, os agora réus são

encaminhados  ao Juízo,  onde acontece  a  audiência  de  apresentação – momento  em que o juiz

decide, ou não, pela internação provisória e agenda a audiência de continuação.  Nesta,  é enfim

decidido o  destino  do  adolescente:  alguma medida  socioeducativa,  alguma medida  protetiva,  a

remissão do processo ou mesmo que o juiz decida pela improcedência da representação.

Figura 1 – Fluxo da justiça juvenil e momentos de abertura de pastas e prontuários

Fonte: Oliveira et al., 2014.

No momento em que o adolescente é pela primeira vez, de alguma forma, internado – seja na

Unidade de Atendimento Inicial, seja via internação provisória, ou mesmo pela própria aplicação de



medida socioeducativa de internação –, a Fundação abre uma pasta e um prontuário com seu nome.

Cada um desses registros consiste em uma espécie de aglomerado de documentos que, basicamente,

resumem a vida institucional do jovem: assim, constam ali o boletim de ocorrência, o inquérito

policial,  a  ata  da oitiva informal,  a  representação do Ministério  Público,  a  ata  da audiência  de

apresentação,  a  sentença,  os  registros  de  atendimento  de  psicólogos  e  assistentes  sociais  da

Fundação  CASA,  os  relatórios  técnicos  desses  funcionários,  além  de  diversos  ofícios  de

comunicação entre essas esferas institucionais (Oliveira et al., 2014).

As pastas e os prontuários consistem, essencialmente, no mesmo material; a diferença é que,

enquanto as pastas acompanham os adolescentes em suas unidades, onde quer que eles estejam no

estado de SP, os prontuários ficam arquivados em uma unidade administrativa central da FEBEM-

SP –  hoje,  da  Fundação CASA. A Unidade de Atendimento  Inicial  –  UAI,  situada  no  Brás,  é

responsável pela produção, em numeração sequencial, dos prontuários e pastas de adolescentes que

dão entrada em qualquer uma das unidades da Fundação (Alvarez et al., 2010).

É importante enfatizar que é possível um adolescente ser capturado pelo sistema de justiça

juvenil e mesmo receber uma aplicação de medida socioeducativa e ainda assim não ter uma pasta e

um prontuário: para isso, basta que ele seja liberado da Delegacia de Polícia, responda o processo

judicial em liberdade e receba uma medida como Liberdade Assistida, que é implementada em meio

aberto. É possível também que o jovem não receba a medida socioeducativa de internação, mas

tenha uma pasta e um prontuário na Fundação: basta, aqui, que ele não seja liberado na Delegacia

de Polícia ou que ele seja internado provisoriamente após a audiência de apresentação. Explicitar

essas  possibilidades  é  fundamental  para  um estudo  com  esse  material,  uma  vez  que  se  pode

compreender os limites das inferências aqui estabelecidas.

◦ O banco de dados constituído e alguns resultados preliminares

Dos  115.639  prontuários  de  jovens  que  entraram  na  FEBEM-SP entre  1990  e  2006,  foi

sorteada uma amostra probabilística representativa desse universo. A amostra aleatória foi calculada

levando-se em consideração os estratos temporais anuais, embora não seja representativa para cada

ano em particular. Após esse sorteio, pesquisadores do NEV-USP aplicaram um questionário com

26 perguntas  aos  1581 documentos  selecionados –  quando o prontuário  sorteado não estivesse

disponível (por pertencer a um jovem que ainda estivesse internado no momento da coleta de dados,

por exemplo), o critério era que fosse analisada a próxima pasta da sequência.

Ao término da coleta de dados, tinha-se em mãos um rico banco de dados com informações

relativas  à  ocorrência  do  ato  infracional  (a  infração  cometida,  o  local,  a  data,  presença  de

copartícipes, todas retiradas do boletim de ocorrência), ao perfil do adolescente (sexo, idade, cor da

pele,  naturalidade,  filiação e  profissão,  também retiradas  do boletim de ocorrência),  à  sentença



aplicada (data da internação provisória, tipo de medida aplicada, data da sentença, conclusão da

medida, todas retiradas dos documentos judiciais) e, por fim, dados complementares do adolescente

(escolaridade,  referências  ao  pai,  à  mãe e  a  irmãos,  ocupações  dos  pais,  uso  de  drogas,  todos

retirados dos relatórios técnicos da FEBEM-SP).

Tem-se,  pois,  um  banco  de  dados  representativo  do  universo  de  pastas  e  prontuários

arquivados no “Complexo do Tatuapé”, os quais dizem respeito à totalidade de adolescentes que

tiveram ao menos uma passagem por alguma unidade da FEBEM-SP entre no período referido.

Apresentando resultados preliminares dessa pesquisa, Alvarez et al. (2010) indicam que 73,7%

dos adolescentes estão cumprindo alguma medida socioeducativa pela primeira vez em suas vidas;

indicam também que 55% dos jovens internados entre  1990 e 2006 foram presos  por  cometer

infrações na cidade ou na Região Metropolitana de São Paulo.  Os autores mostram, ainda,  que

apenas 10% dos adolescentes eram do sexo feminino (Alvarez et al., 2010).

Em  outro  trabalho,  também apresentando  resultados  preliminares  dessa  pesquisa,  Salla  e

Alvarez  (2011)  apontam  que  67,2%  dos  atos  infracionais  cometidos  eram  crimes  contra  o

patrimônio, sendo que apenas 7,8% deles eram crimes contra a pessoa. Indicam, ainda, que 64,4%

das infrações ocorreram com a presença de copartícipes, dos quais 46% eram também adolescentes

(Salla e Alvarez, 2011).

Esses primeiros trabalhos serviram para apresentar alguns aspectos mais gerais do banco de

dados de pastas e prontuários do  Complexo do Tatuapé (1990-2006). Partindo deles, o presente

artigo busca avançar nessa análise quantitativa e ir além das estatísticas descritivas das variáveis, ao

responder a perguntas específicas por meio da análise de regressão multivariada. Algumas hipóteses

específicas são testadas – referentes à proporcionalidade entre infração e medida, por exemplo, ou

aos efeitos dos diferentes perfis socioeconômicos na justiça juvenil –, sempre buscando responder

às perguntas: o que aumenta a chance de o adolescente ser internado? Quais fatores, relacionados à

situação do ato infracional ou ao perfil socioeconômico do jovem, fazem com que ele aumente sua

chance  de  ser  internado  (em relação  a  não  ser  internado)?  E  em que  magnitude  esses  efeitos

ocorrem?

Pesquisa empírica: análise quantitativa das pastas e prontuários9

◦ Estatísticas descritivas e principais variáveis

O  principal  objeto  de  análise  do  presente  paper consiste  na  aplicação  da  medida

socioeducativa  por  parte  dos  juízes.  Trata-se  da  decisão  judicial  realizada  após  a  audiência  de

continuação – momento em que o adolescente pode ou não já ter uma pasta e um prontuário aberto

9 Todas as análises realizadas para o presente paper foram realizadas com auxílio computacional, por meio do Stata. 
O Do File com todos os comandos está disponível mediante solicitação aos autores.



na Fundação (dependendo da decisão sobre a liberação na Delegacia de Polícia e da internação

provisória).

A despeito de se tratar de um banco de dados de prontuários – que apenas são abertos quando

o adolescente é, de alguma forma, internado –, e não de processos judiciais – em que a totalidade de

decisões estaria representada –, vê-se que é razoavelmente comum adolescentes terem prontuários

abertos  e  não  serem  condenados  à  medida  socioeducativa  de  internação.  Esta  representa

aproximadamente  um  terço  dos  casos,  31,88%,  enquanto  as  outras  medidas  socioeducativas  e

protetivas também estão bem distribuídas, conforme se pode pode verificar na Figura 2:

Figura 2 – histograma com medidas aplicadas por adolescente

Fonte: Banco de dados – “Adolescentes em conflito com a lei: pastas e prontuários do 'Complexo
do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-2006), Núcleo de Estudos da Violência da USP.

A Figura 2 deixa claro que uma parte dos adolescentes recebe, logo em sua primeira entrada, a

medida  socioeducativa  de  internação,  mas  há  outros  65% que  recebem qualquer  outra  medida

(excluindo, aqui, os casos “sem informação”, sobrando 1448 dos 1581 prontuários). Isso evidencia a

possibilidade de investigar os determinantes da aplicação da medida de internação mesmo a partir

das pastas e dos prontuários, ainda que esse material  não contemple casos de adolescentes que

foram  liberados  na  Delegacia,  que  não  foram  representados,  que  não  receberam  internação

provisória e que receberam alguma medida a ser implementada em meio aberto.

A  distribuição  de  atos  infracionais  cometidos  também  é  fundamental  para  a  análise.  É

importante  enfatizar  que essa variável  não diz  respeito  ao universo de infrações cometidas por
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adolescentes no estado de SP entre 1990 e 2006, tampouco ao universo de infrações capturadas pelo

sistema de justiça; ao contrário, corresponde aos atos infracionais capturados pela justiça juvenil e

cujos  autores  foram:  i)  detidos  na  delegacia  de  polícia;  ii)  internados  provisoriamente;  iii)

internados; ou iv) internados após quebra de uma medida aberta. Assim, essa variável tem pouca

aplicação prática no que se refere à temática da caracterização da criminalidade urbana, ou mesmo

da criminalidade urbana juvenil; por outro lado, ela é central na comparação com a medida aplicada.

O ECA diz,  em seu artigo 122, que a medida socioeducativa de internação só poderá ser

aplicada  quando,  dentre  outros  fatores,  “tratar-se  de  ato  infracional  cometido  mediante  grave

ameaça ou violência à pessoa” (Brasil, 1990). Possivelmente por esse motivo, diversos boletins de

ocorrência  que integravam as  pastas  e  os  prontuários  aqui  analisados  tinham como informação

associada ao crime cometido o termo “infração grave”, sem especificar qual era. Por essa razão,

foram  agregados  nessa  mesma  categoria,  além desses  casos,  os  prontuários  cujo  primeiro  ato

cometido foi homicídio doloso/culposo, estupro,  latrocínio,  sequestro ou agressão – esses casos

correspondem a 12,08% das pastas arquivadas na Fundação CASA.



Havia um número considerável de casos, também, que, a despeito de terem gerado um boletim

de ocorrência e até algum tipo de internação, não consistiam em infrações penais propriamente.

Casos como “perambulação”, “pedir esmolas” e “abrigado”, assim, foram agregados na categoria

Menorismos,  numa referência  à  etapa penal  tutelar  da justiça juvenil  e  à  Doutrina da  Situação

Irregular  dos  Códigos  de  Menores  de  1927  e  de  1979  –  esses  casos  representam  5,38%  das

'infrações' cometidas no estado de SP entre 1990 e 2006 e que geraram abertura de um prontuário.

Outra  variável  central  para  o  presente  estudo  concerne  às  classificações  raciais  dos

adolescentes.  Essa  medida,  no  entanto,  deve  ser  problematizada  antes  de  quantificada.  A

mensuração da cor de indivíduos, especialmente quando feita a partir de julgamentos de terceiros, é

por si só complicada e já leva em consideração outros fatores menos objetivos – Carvalho, por

exemplo, aponta que, no âmbito das escolas, a identidade racial de meninos e meninas é construída

levando em consideração seus status socioeconômicos (Carvalho, 2004). No caso aqui analisado, a

cor do adolescente foi retirada do boletim de ocorrência – ou seja, foi o julgamento do delegado, ou

de algum outro funcionário da Polícia Civil, relativo à identidade racial do jovem. Não será feita

inferência alguma, neste paper, associando outro fator à classificação racial, por considerar que isso

demandaria  uma investigação específica; trata-se,  no entanto,  de uma importante hipótese a ser

testada. Nesse sentido, é importante enfatizar que a Tabela 2, a seguir, não se se refere à cor de cada

jovem, no sentido de sua identidade racial, mas ao julgamento realizado no âmbito da Delegacia de

Polícia.

Por conta de todos os problemas de mensuração dessa variável citados acima, mas por ainda

partir da ideia de que a classificação racial – mesmo que por parte do delegado da Polícia Civil –

contém um peso considerável na decisão judicial, as informações relativas à cor dos jovens foram

agregadas. Foi criada, assim, uma variável dummy:



Figura 3 – distribuição racial dos adolescentes

Fonte: Banco de dados – “Adolescentes em conflito com a lei: pastas e prontuários do 'Complexo
do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-2006), Núcleo de Estudos da Violência da USP.

Uma informação bastante importante no estudo sobre a justiça juvenil é o local de julgamento

da infração cometida. Essa variável é útil porque algumas localidades, como a capital de São Paulo,

já apresentam uma vara judicial especializada desde 1990, ao passo que outros municípios do estado

julgavam os adolescentes em conflito com a lei em varas criminais ainda em 2006. Nesse sentido, é

possível que haja diferenças substantivas entre a chance de ser internado por um tribunal na capital

e por um tribunal no interior, por exemplo.

Não há, no banco de dados, uma variável concernente ao local de julgamento do processo. Há,

por outro lado, o local de ocorrência do ato infracional – como o processo deve necessariamente ser

julgado na mesma comarca, essa será a variável utilizada.

Não brancos Brancos

Distribuição racial dos adolescentes



Figura 4 – distribuição regional das infrações

Fonte: Banco de dados – “Adolescentes em conflito com a lei: pastas e prontuários do 'Complexo
do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-2006), Núcleo de Estudos da Violência da USP.

Vê-se que os casos ocorridos na capital representam metade dos prontuários arquivados no

“Complexo do Tatuapé”. Ao problema relativo à especialidade da justiça, mencionado acima, pode-

se somar o próprio funcionamento organizacional da justiça juvenil na comparação de São Paulo

com o restante do estado: o fluxo de processos a serem julgados é consideravelmente maior.

◦ Análise de dados categóricos: o modelo logístico binário

Conforme foi possível verificar a partir das estatísticas descritivas acima, a variável a ser mais

detalhadamente investigada, a aplicação de medida socioeducativa de internação, consiste em uma

variável categórica – o que significa que ela não é composta de números continuamente distribuídos

(como seria a renda de mensal de indivíduos, por exemplo), mas sim de categorias excludentes entre

si.  Isso quer dizer, em termos de análise multivariada,  que não é possível realizar o tradicional

modelo de regressão linear estimado pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS, na

sigla em inglês), o qual pressupõe linearidade nos parâmetros da equação.

O modelo OLS

y i=β0+β1 x i1+ β2 xi2+, ...+e i

Como se trata de uma variável categórica binária – o adolescente pode ser (1) ou não (0)

internado –, uma possibilidade é utilizar a probabilidade da aplicação de medida socioeducativa de

internação como variável dependente. O problema desse modelo é que ele permite estimar uma

probabilidade maior do que 1 ou menor do que 0, o que não faz sentido substantivo algum. Para

capital região metropolitana
interior+litoral sem informação



contornar esse problema, utiliza-se o logaritmo natural da chance, comumente referido como logit,

o que matematicamente mantém as probabilidades necessariamente entre 0 e 1.

O modelo logístico binomial

ln( p
1− p )=β0+ β1 xi1+β2 x i2+ , ...

O modelo de regressão logística, bastante usado quando a variável dependente é categórica,

pode ser interpretado de duas maneiras distintas: em termos de probabilidade predita; ou em termos

de  razão de chance. A primeira interpretação estima a probabilidade de sucesso da variável – no

caso aqui presente, a probabilidade de o adolescente receber a medida socioeducativa de internação

–  a  partir  dos  coeficientes  estimados  no  modelo.  A outra  interpretação,  utilizada  neste  paper,

verifica o aumento ou a diminuição da chance de internação a partir de outra variável explicativa –

por exemplo, quanto aumenta a chance de um jovem ser internado dado que ele foi acusado de

cometimento de roubo?10

A regressão logística é  o  modelo ideal  para analisar  o  fenômeno da aplicação da medida

socioeducativa de internação. Em trabalho parecido, mas referente ao sistema de justiça criminal

para adultos em São Paulo, Ribeiro utiliza-se desse modelo para indicar que réus de cor preta ou

parda aumentam em 1,1 vez a chance de seu caso de homicídio ser sentenciado, em comparação aos

casos cujo réu é da cor branca; aponta também que o réu ser do sexo feminino aumenta em duas

vezes as chances de o caso de homicídio ser condenado, em relação aos réus do sexo masculino

(Ribeiro, 2010). Em um clássico trabalho sobre o contexto organizacional da produção de sentenças

criminais nos Estados Unidos, Dixon se utiliza de modelos de regressão logística para demonstrar

que teorias organizacionais são a mais adequada forma de se prever uma decisão judicial, uma vez

que  as  variáveis  legais  e  relativas  ao  processo  judicial  (variáveis  como grau  de  severidade  da

infração,  histórico  do  réu  e  o  pleito)  são  as  que  mantêm  significância  estatística  no  modelo

multivariado  (Dixon,  1995),  ou  seja,  são  as  variáveis  cujos  coeficientes  apresentam  uma

probabilidade bastante  baixa11 de assumirem o valor  estimado por razões aleatórias,  e não pela

inferência do modelo.

◦ O que aumenta a chance de o adolescente ser internado? Modelo multivariado e hipóteses

a serem testadas

Conforme já mencionado, o principal objeto da investigação apresentada no presente paper é a

10 A pergunta, em termos mais rigorosos, seria: quanto aumenta a chance de um jovem ser internado (em relação a não
ser internado), dado que ele foi acusado de cometimento de roubo (e não de qualquer outra infração)?

11 Comumente, considera-se um valor estatisticamente significativo quando a probabilidade de o resultado em questão
se dar ao acaso é menor ou igual a 5%.



decisão judicial no âmbito da justiça juvenil paulista entre 1990 e 2006. Particularmente, interessa a

aplicação da medida socioeducativa de internação. Nesse sentido, a variável dependente do modelo

a ser apresentado é do tipo dummy – sendo o sucesso (1) a aplicação da medida de internação e o

não sucesso (0) a aplicação de qualquer outra medida socioeducativa ou protetiva.

Variáveldependente :
1=aplicaçãodamedida socioeducativa de internação

0=aplicaçãodeoutramedidasocioeducativa ou protetiva
,

Ao se dividir a probabilidade de sucesso (1) sobre a probabilidade de não sucesso (0) dessa

variável, estima-se a chance de internação:

probabilidade [ p ]de  internação
probabilidade [ 1− p ]de  não  internação

=Chance  de  internação

Para a seleção de variáveis independentes a serem incluídas, foi suposto um modelo teórico

em que a chance de aplicação da medida socioeducativa aumenta ou diminui a partir de uma série

de fatores observados. O cenário multivariado contém tanto variáveis relacionadas à circunstância

do ato:

→ Ato Infracional: o cometimento de determinado ato infracional possui algum efeito sobre a

chance de internação? Essa variável, explicativa, deve evidenciar se a justiça juvenil funciona sob a

lógica proporcional entre crime e pena típica da justiça criminal para adultos;

→ Local de ocorrência da infração: particularmente, o local de julgamento do processo pode

apresentar efeitos causais específicos na chance de internação, uma vez que alguns municípios do

interior ou do litoral do estado ainda não tinham, no período estudado, uma justiça especializada;

→ Ano de ocorrência: trata-se mais de uma variável de controle, para que os anos do período

que vai de 1990 a 2006 não superestimem ou subestimem os efeitos das variáveis explicativas.

Quanto variáveis relacionadas ao perfil social do adolescente:

→  Ocupação:  jovens  que  estudam,  trabalham  ou  que  não  têm  ocupação  alguma  podem

influenciar diferentes decisões judiciais. Essa variável, também explicativa, é uma das formas de

mensurar  o aspecto  menorista da justiça juvenil,  uma vez que,  se houver uma forte  associação

isolada entre a ocupação do adolescente e a probabilidade de ele ser internado, tem-se uma justiça

que avalia individualmente características relacionadas ao perfil social desse jovem, e não a seu ato

infracional;

→ Identificação racial: adolescentes brancos e não brancos podem ter chances de internação

diferentes. A inclusão dessa variável de controle se deve para evitar superestimar ou subestimar o



efeito de alguma variável explicativa, que poderia diferir para brancos e não brancos12;

→ Uso  de  drogas:  adolescentes  usuários  de  drogas  podem ter  sua  chance  de  internação

aumentada em relação aos não usuários. Essa variável, também de controle, se insere no conjunto

de fatores ligados à pessoa do adolescente, e não ao ato infracional em si;

→ Sexo: trata-se de uma variável de controle. Alguns estudos indicam que a justiça juvenil

pode  funcionar  diferentemente  para  cada  gênero13 –  o  objetivo  da  inclusão  dessa  variável  de

controle é isolar os efeitos das variáveis explicativas tanto para o caso masculino quanto para o caso

feminino;

→ Referências à família: jovens abandonados têm chances de internação diferentes daqueles

cujos  pais estão presentes? Essa variável independente também se inclui  no grupo de variáveis

relativas ao perfil social do adolescente sendo acusado de ato infracional.

Tem-se, pois, o seguinte modelo logístico:

Equação 1

ln
p internação

1− p
=β0+β1infração+ β2 local+β3 ano+β4 cor+β5 drogas+β6 ocupação+β7 sexo+β8 família

[logit da chance   [circunstâncias do ato infracional]  [perfil social do adolescente]
de internação]

Matematicamente, isso equivale a uma probabilidade de ser internado predita por:

Equação 2:

p=
eθ

1+eθ

Sendo:

θ=β0+β1 infração+β2local+ β3 ano+β 4 cor+ β5 drogas+β6 ocupação+β7 sexo+β8 família

Particularmente, serão testadas três hipóteses.

A primeira  hipótese  a  ser  testada diz  respeito  à  proporcionalidade entre  crime e  pena no

âmbito do sistema de justiça juvenil: a chance de internação de um adolescente que cometeu um ato

infracional grave é maior do a de um adolescente que cometeu um ato infracional menos grave.

Essa hipótese se insere na discussão, mais frequente no debate internacional (cf.  Von Hirsch, 2001;

Halsey,  2006;  Shook  e  Sarri,  2007;  Leiber  et  al.,  2007),  mas  também presente  no  Brasil  (cf.

Méndez,  2006;  Sposato,  2006),  a respeito  das semelhanças e  das diferenças entre  o sistema de

justiça criminal e o sistema de justiça juvenil.

12 Ver Frazier et al., 1992.
13 Ver Oliveira et al., 2014.



Será testada, também, a hipótese a partir da qual aplicam-se mais medidas socioeducativas de

internação no interior e no litoral do que na capital, supondo que a justiça especializada seria menos

severa do que a  criminal  comum. Essa hipótese se deve ao fato de que,  enquanto uma justiça

especializada na infância e na juventude existe na capital desde a promulgação do ECA, em 1990,

outros  municípios  julgavam  adolescentes  em  conflito  com  a  lei  em  varas  criminais  comuns,

juntamente com adultos.

Por  fim,  inserindo-se  no  debate  concernente  aos  fatores  extralegais  que  influenciam  as

sentenças (cf. Hagan, 1974; Piquero e Davis, 2004), será testada a hipótese de que adolescentes

desempregados ou sem ocupação alguma – aqueles que não estudam e tampouco trabalham – têm

maior  chance  de  serem  internados  do  que  aqueles  com  alguma  ocupação,  o  que  seria  uma

característica convergente à lógica menorista tutelar vigente até a promulgação do ECA, em 1990.

Assim,  pode-se reescrever  a  Equação 1 diferenciando as variáveis explicativas – que vão

testar as quatro hipóteses acima – das variáveis de controle:

Equação 3

ln
p internação

1− p
=β0+β1infração+ β2 local+β4 ocupacao+ β3 cor+β5 ano+β6 drogas+β7 sexo+β8 família

[logit da chance            [hipótese 1]  [hipótese 2]  [hipótese 3]  [variáveis de controle]
de internação]

◦ Resultados da análise multivariada

Hipótese 1: a chance de internação de um adolescente que cometeu um ato infracional grave é

maior do a de um adolescente que cometeu um ato infracional menos grave

A primeira hipótese aqui testada diz respeito à proporcionalidade entre infração e medida,

verificando se, de fato, infrações mais greves têm maior chance de internação do que as menos

graves. O objetivo desse teste é averiguar em que medida a justiça juvenil, após a promulgação do

ECA, funciona a partir dos preceitos do sistema de justiça criminal para adultos, ou se existe um

tratamento mais individualizado aos adolescentes em conflito com a lei.

O primeiro  modelo  testado foi  bivariado,  tendo a aplicação da medida  socioeducativa  de

internação como a variável dependente e o ato infracional registrado como a variável independente.

Os  resultados  foram analisados  em termos  de  razões  de  chance  –  um adolescente  que  comete

determinado ato aumenta ou diminui sua chance de ser internado em relação a um adolescente que

cometeu qualquer outro ato? –, o que significa valores acima de 1 representam aumento na chance

de internação, ao passo que valores entre 0 e 1 representam uma diminuição.

Figura 5 – razões de chance das infrações no modelo bivariado



Fonte: Banco de dados – “Adolescentes em conflito com a lei: pastas e prontuários do 'Complexo

do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-2006), Núcleo de Estudos da Violência da USP.

Variável de referência: menorismos.

Cada ponto representa a razão de chance daquele ato infracional, enquanto a linha sobre ele

indica o intervalo de 95% de confiança – caso essa linha ultrapasse o valor 1, diz-se que a razão de

chance não é estatisticamente significante, ou seja, não há subsídios estatísticos o suficiente para

afirmar se a chance de um jovem ser internado a partir daquela infração aumenta ou diminui.

Vê-se,  nesse  primeiro  modelo  bivariado,  que  apenas  as  infrações  graves  e  o  roubo  são

estatisticamente  significantes  a  95% de confiança.  Vê-se,  ainda,  que  um adolescente  preso  por

tráfico de drogas aumenta em 70% (1,7) sua chance de ser internado em relação aos adolescentes

presos por outras infrações,  ainda que esse resultado apenas seja  estatisticamente significante a

90%14; vê-se também que jovens indiciados por roubo multiplicam sua chance de receber a medida

socioeducativa de internação em 3,62; por fim, vê-se jovens que cometeram infrações graves têm

uma chance de internação 4,8 vezes maior do que aqueles que cometeram quaisquer outros atos

infracionais.

Esse resultado indica que, de fato, a justiça juvenil parece atuar a partir de um princípio de

proporcionalidade.  Especialmente  se  considerado  o  roubo  como  um  ato  violento,  vê-se  que

infrações mais graves geram mais internação do que as medidas menos graves – exceção feita à

detenção por tráfico de drogas, que aumenta as chances do jovem ser internado, mas não consiste

14 O que significa que a probabilidade de o coeficiente estimado se dar ao acaso, e não às relações aqui estabelecidas, 
é maior do que 5%.
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em uma conduta violenta ou que ameace à pessoa. No entanto, esse primeiro modelo testado não

levou em consideração um cenário multivariado – outros fatores, relacionados às circunstâncias do

ato ou ao perfil social do adolescente, podem subestimar ou superestimar os efeitos da infração

sobre a aplicação de medida socioeducativa.

Por esse motivo, essa mesma hipótese foi testada em diferentes cenários multivariados, para

que a razão de chance das infrações seja controlada por todas as outras variáveis independentes

incluídas:

Vê-se que apenas as infrações consideradas  graves e os roubos se mantêm estatisticamente

significantes em todos os cenários supostos. No entanto, a principal informação a ser retirada da

Tabela  3  acima  diz  respeito  às  mudanças  nos  valores  das  razões  de  chance  desses  dois  atos

infracionais. Ambos aumentam bastante com o acréscimo das variáveis de controle relativas ao ano

e ao local da ocorrência, mantêm-se com o acréscimo da variável relativa à cor do adolescente,

diminuem consideravelmente considerando o uso de drogas por parte dos jovens e diminuem ainda

mais quando o cenário é controlado por fatores como a ocupação do adolescente,  seu sexo e a

relações com seus familiares. Isso fica evidente na Figura 6 abaixo:



Figura 6 – razões de chance de internação de roubo e infrações graves em cinco modelos

Fonte: Banco de dados – “Adolescentes em conflito com a lei: pastas e prontuários do 'Complexo
do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-2006), Núcleo de Estudos da Violência da USP.
Variável de referência: menorismos.

Isso significa duas coisas distintas no que se refere à proporcionalidade entre ato infracional e

aplicação  de  medida  socioeducativa  de  internação.  Em  primeiro  lugar,  significa  que  essa

proporcionalidade fica ainda mais forte quando controladas pelo ano da ocorrência e, em especial,

pelo local de julgamento, conforme será analisado mais especificamente adiante. Em segundo lugar,

ao  contrário,  significa  que  esse  princípio  de  proporcionalidade  perde  sua  força  conforme  são

acrescentados os controles relativos ao perfil social do adolescente: existe uma certa simetria entre

crime  e  punição,  mas  não  se  trata  da  mesma  simetria  para  jovens  com  diferentes  perfis

socioeconômicos – esse fator também será analisado mais especificamente adiante. Ainda que todos

os valores estimados estejam inseridos nos diferentes intervalos de confiança – o que faz com que

não haja subsídios estatísticos o suficiente para apontar uma diferença –, essa parece ser a tendência

dos coeficientes.

Hipótese 2: aplicam-se mais medidas socioeducativas de internação no interior e no litoral do

que na capital de SP

Conforme desenvolvido anteriormente, entre 1990 e 2006 muitos municípios no interior de

São Paulo ainda não haviam implementado uma justiça da infância e da juventude especializada

seguindo os preceitos do ECA, tal qual a capital já fizera, e julgavam os adolescentes em conflito

com a  lei  em varas  criminais  comuns  – as  mesmas em que réus  adultos  eram condenados  ou

0
2

4
6

8
10

12
14

Infrações graves Roubo

modelo1 modelo2
modelo3 modelo4
modelo5

Razões de Chance de internação



absolvidos.  Isso  levanta  a  hipótese  de  que  a  capital  de  São  Paulo  aplicaria  menos  medidas

socioeducativas de internação do que as outras localidades. De fato, se analisada a probabilidade

predita  de  internação  estimada  por  todo  o  cenário  multivariado  descrito  acima,  vê-se  que

adolescentes cuja infração ocorreu no interior ou no litoral do estado estão mais sujeitos a serem

internados:

Figura 7 – probabilidades preditas de internação por local de julgamento

Fonte: Banco de dados – “Adolescentes em conflito com a lei: pastas e prontuários do 'Complexo
do Tatuapé' (São Paulo/SP – 1990-2006), Núcleo de Estudos da Violência da USP.

As funções de probabilidade acima não testam o efeito específico do local de julgamento dos

processos  sobre a  chance de internação – apenas  estimam a  probabilidade  de  haver  internação

considerando todas as variáveis independentes citadas. Para testar essa hipótese, foi realizado outro

modelo de regressão de regressão logística tendo novamente a aplicação da medida socioeducativa

de internação como variável dependente, mas desta vez o local de ocorrência do ato infracional –

que está associado ao local de julgamento – como variável explicativa. As funções de probabilidade

acima, no entanto, indicam que a probabilidade de um jovem receber a medida socioeducativa de

internação estimada pelo modelo com todas as variáveis independentes é diferente para as diversas

localidades do estado de São Paulo.

Para testar a hipótese do efeito específico do local de julgamento dos processos sobre a chance

de  internação,  foram  realizados,  assim,  os  modelos  de  regressão  acrescentando  variáveis

independentes:
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Vê-se que, de fato, infrações ocorridas em quaisquer localidades do estado que não a capital

paulista aumentam muito as chances de internação do adolescente. Mesmo considerando todos os

controles – relativos ao ato infracional em si, a sua circunstância, à cor do adolescente, ao fato de

ele usar ou não drogas e ao seu perfil socioeconômico –, jovens cujas infrações foram cometidas em

algum dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo aumentam em mais de seis vezes suas

chances de serem internados; já jovens julgados no interior ou no litoral do estado têm uma chance

de internação mais de quinze vezes maior do que aqueles julgados na capital. Importante enfatizar,

novamente, que essa comparação mantém todas as outras informações constantes – ou seja, um

adolescente tem quinze vezes mais chance de ser internado no interior ou no litoral do outro com o

mesmo perfil socioeconômico e que cometeu a mesma infração e nas mesmas circunstâncias na

capital.

Trata-se de resultados bastante expressivos e que confirmam a hipótese de que se interna

menos na capital paulista. A magnitude desses coeficientes é tamanha que uma nova etapa dessa

pesquisa já está em andamento15: a verificação da data de surgimento de uma vara especializada na

infância  e  na juventude em cada  município.  Com isso,  será  possível  avançar  na explicação do

porquê a chance de internação em no interior e no litoral do estado é tão maior do que a na capital.

Outra informação sendo coletada diz respeito ao número de processos em cada município – para

verificar se isso está associado à chance de internação, uma vez que a capital  paulista tem um

número consideravelmente maior de casos sendo processados.

15 Juntamente com a pesquisadora Bruna Gisi de Almeida (PPGS-USP).



Hipótese 3: adolescentes desempregados ou sem ocupação alguma têm maior chance de serem

internados do que aqueles com alguma ocupação

Essa hipótese diz respeito às mudanças e às continuidades da justiça juvenil paulista a partir

da promulgação do ECA e da Doutrina da Proteção Integral. Buscando romper com a lógica tutelar

da justiça menorista que vigia até então, o ECA é explícito ao afirmar que as unidades de medida

socioeducativa  destinam-se  exclusivamente  aos  jovens  condenados  por  cometimento  de  ato

infracional  – jamais  àqueles  em situação de abandono,  ou em  situação irregular.  Entretanto,  a

despeito desse esforço normativo, é possível supor teoricamente que a justiça juvenil ainda opera

sob uma lógica menorista, buscando internar jovens  irregulares a despeito da gravidade de suas

infrações.

Para testar essa terceira e última hipótese, foram executados modelos logísticos – seguindo a

mesma  lógica  das  hipóteses  anteriores:  primeiramente,  o  modelo  bivariado;  em  seguida,  os

acréscimos  das  variáveis  de  controle.  Para  buscar  mensurar  a  ideia  da  situação  irregular,

mencionada acima, foi utilizada a variável relativa à ocupação do adolescente: trabalha; só estuda;

desempregado; não trabalha e não estuda; sem informação. A Tabela 5, abaixo, traz as razões de

chance:

Ainda que não tenham a magnitude que os coeficientes variável “local de ocorrência” tinha, os

resultados  da tabela  acima são bastante  expressivos.  Em especial,  confirma em certa  medida  a

hipótese apresentada. Vê-se que as três categorias aumentam em alguma medida a chance de o



adolescente receber a medida socioeducativa de internação em relação aos jovens que só estudam.

Em especial, vê-se que adolescentes desempregados chegam a ter uma chance de internação 66%

maior do que a dos jovens que só estudam mesmo no modelo com todos os controles – as categorias

“trabalha”  e  “não  trabalha  e  não estuda”  não foram estatisticamente  significantes  nesse  último

modelo.

Considerando o efeito ceteris paribus dado pela análise de regressão multivariada, vê-se que,

mantendo todo o restante do cenário constante – a mesma infração, as mesmas circunstâncias –,

adolescentes  desempregados  têm  uma  chance  maior  de  receber  internação  do  que  jovens  que

estudam, que estão matriculados em algum colégio. Trata-se de um forte indício de que a justiça

juvenil opera com influências da etapa tutelar, uma vez que as instituições de controle social podem

ser vistas não só como formas de punição, mas também como meios de proteger o adolescente de

uma situação irregular.

O resultado acima não indica que adolescentes abandonados sejam internados simplesmente

por sua condição social,  tal  qual previam os Códigos de Menores de 1927 e de 1979. Trata-se

apenas  de  um  amento  na  chance  de  internação.  Isso  significa  que,  ainda  que  exista  uma

proporcionalidade entre ato infracional cometido e medida socioeducativa aplicada, a medida tende

a ser mais severa para jovens em situação irregular – é como se operasse uma lógica tutelar dentro

da lógica criminal-proporcional.

 Considerações finais

Este  paper buscou apresentar alguns resultados da pesquisa quantitativa com as pastas e os

prontuários do “Complexo do Tatuapé”. Representativo do universo de adolescentes que foram, de

alguma forma, internados pela primeira vez entre 1990 e 2006, o banco de dados utilizado permite

uma série de investigações a respeito da especificidade da punição para jovens com menos de 18

anos e a respeito da história institucional da FEBEM-SP, substituída pela Fundação CASA em 2006.

Em continuidade a trabalhos anteriores que já se utilizaram desse material (cf. Alvarez et al.,

2009; 2010; Salla e Alvarez, 2011), o presente  paper buscou ir além das estatísticas descritivas e

testar hipóteses específicas a respeito da punição de adolescentes por meio da análise multivariada.

Tendo  a  aplicação  da  medida  socioeducativa  de  internação  como  variável  dependente,  foram

executados diversos modelos de regressão logística em diferentes cenários multivariados.

A ideia  era  testar  três  hipóteses:  existe  uma forte  proporcionalidade  entre  a  gravidade  da

infração e a aplicação de medida socioeducativa, num indício de que a justiça juvenil pós-ECA atua

nos mesmos preceitos da justiça criminal para adultos; internam-se mais adolescentes em outros

municípios além da capital paulista, uma vez que esta apresenta uma justiça especializada desde a



promulgação  do  ECA,  enquanto  outras  comarcas  ainda  julgavam  os  adolescentes  em  varas

criminais  comuns;  adolescentes  desempregados ou sem ocupação alguma têm maior  chance  de

serem internados  do  que  aqueles  com alguma ocupação,  numa espécie  de  resquício  da  justiça

menorista do século XX.

A ideia por trás dessas três hipóteses diz respeito à própria lógica de funcionamento de uma

justiça  especializada.  A promulgação  do  ECA em  1990  criou  uma  embate  entre  duas  visões

normativas distintas do que deve ser a justiça juvenil brasileira: por um lado, uma justiça focada na

condição da criança e do adolescente, que individualiza o julgamento (não há, por exemplo, uma

matemática penal que definiria a medida) e leva em consideração a condição social do jovem; por

outro  lado,  uma  justiça  que  entende  a  medida  socioeducativa  de  internação  como  resposta

necessária ao cometimento de atos infracionais graves, aproximando-se do funcionamento do que

está previsto no próprio Código Penal. As três hipóteses testadas dizem respeito a esse embate.

Os  resultados  indicam  que,  de  fato,  a  justiça  juvenil  atua  sob  um  princípio  de

proporcionalidade, tendo infrações mais graves maior chance de gerar a aplicação de uma medida

socioeducativa de internação do atos infracionais menos graves. Entretanto, essa proporcionalidade

perde força na medida em que se inclui na avaliação características pessoais do adolescente em

questão, tais quais uso de drogas, ocupação e referências à família. Isso significa que, ainda que

infrações  mais  graves  gerem  mais  punição,  as  decisões  judiciais  levam  em  consideração

características sociais dos jovens sendo acusados, e não apenas os fatores processuais.

Os resultados também indicam, de maneira bastante enfática, que as chances de internação no

interior  ou no litoral  do estado são maiores  em relação às  chances de internação na capital.  A

magnitude desse resultado, em particular, foi tamanha que uma nova fase da pesquisa já está em

vigência, buscando a criação de duas novas variáveis: a data de criação de uma justiça especializada

em cada município; e o número de processos de cada comarca.  O objetivo dessa nova fase da

pesquisa é investigar os motivos pelos quais se interna mais em outros municípios que não a capital.

Por fim, a última hipótese testada indica que jovens desempregados aumentam em 66% sua

chance de receber a medida socioeducativa de internação em relação a adolescentes, com todas as

outras características idênticas, mas que não estejam desempregados. Isso indica que, ainda que

normativamente o ECA tenha rejeitado todos os princípios menoristas dos Códigos de Menores de

1927  e  de  1979,  ainda  existe  na  justiça  juvenil  uma  característica  tutelar  que  busca  proteger

adolescentes em situação irregular por meio da medida socioeducativa de internação.

De maneira geral, é possível afirmar que a justiça juvenil sob vigência do ECA, ao menos no

estado de São Paulo e até 2006, atuou a partir de um constante embate entre duas visões distintas

que a própria legislação oferece. De fato, esse sistema apresenta um funcionamento típico de um

sistema de justiça criminal para adultos, em que rege uma matemática penal a partir da qual cada



crime  gera  uma  pena;  mas  também  apresenta  um  funcionamento  especializado,  no  qual

características sociais de cada adolescente em conflito com a lei são levadas em consideração na

decisão judicial. Jovens que cometeram infrações mais graves aumentam sua chance de internação,

mas aqueles sem ocupação alguma, por exemplo, aumentam ainda mais essa chance.
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