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Qual pode ser a participação de
adolescentes e crianças na discussão
do Sistema de Atendimento
Socioeducativo na Câmara dos
Deputados? Podem adolescentes e
crianças participar de tal
elaboração? Qual deve ser o papel
do adolescente, sujeito à medida
socioeducativa, na elaboração do seu
plano individual?

Participação infanto-juvenil e
o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo

1 Psicólogo, doutor em Psicologia pela Universidade de Brasília. Consultor Legislativo

da Câmara dos Deputados, desenvolve estudos, em colaboração com

pesquisadores nacionais e internacionais, sobre a participação infantil nos

processos decisórios e na promoção da cultura de paz.
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Resumo
Neste artigo, apresentamos características do Projeto de Lei nº

1.627, de 2007 que dispõe sobre os sistemas de atendimento
socioeducativo, regulamenta a execução das medidas destinadas ao
adolescente, em razão de ato infracional, altera dispositivos da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA) tramita na Câmara dos Deputados. Tratamos de sua tramitação e
propomos a discussão de dois aspectos da proposta que será analisada
pelo Congresso Nacional: a necessidade da participação infanto-juvenil
no processo de discussão da matéria e o papel protagônico que o
adolescente, sujeito à medida socioeducativa, deve ter na elaboração do
plano individual previsto no art. 23. Concluímos que o estabelecimento
de regras processuais claras e uniformes para a execução de medidas
socioeducativas é de primordial importância para o desenvolvimento das
ações de articulação federativa do Estado Brasileiro para oferecer o
devido processo legal e efetivas oportunidades de desenvolvimento para
adolescentes em conflito com a lei. Além disso, enfatizamos que uma
legislação tão importante quanto a do estabelecimento de um Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo não pode abrir mão da
participação infanto-juvenil direta. Essa postura, além de valorizar a
infância e adolescência brasileiras, afirma que crianças e adolescentes
são capazes para se pronunciarem sobre os temas que lhes afetam e
que a sociedade organizada está pronta para escutar o que têm a dizer e
decidir a partir das suas argumentações.
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1. INTRODUÇÃO

No dia 13 de julho de 2007 o projeto de lei que dispõe sobre os
sistemas de atendimento socioeducativo, regulamenta a execução das
medidas destinadas ao adolescente, em razão de ato infracional, altera
dispositivos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA). Essa matéria era esperada no Congresso
Nacional há alguns anos.

Neste artigo, apresentamos o assunto, sua tramitação e propomos
a discussão de dois aspectos da proposta que será analisada pelo
Congresso Nacional: a necessidade da participação infanto-juvenil no
processo de discussão da matéria e o papel protagônico que o adolescente,
sujeito à medida socioeducativa, deve ter na elaboração do plano
individual previsto no art. 23.

O estabelecimento de regras processuais claras e uniformes para
a execução de medidas socioeducativas é de primordial importância para
o desenvolvimento das ações de articulação federativa do Estado
Brasileiro para oferecer o devido processo legal e efetivas oportunidades
de desenvolvimento para adolescentes em conflito com a lei.

Muitas alterações nas concepções e práticas foram postas em
movimento quando a doutrina da situação irregular (do menor) foi
substituída pelas concepções coerentes com a proteção integral da criança
e do adolescente. No entanto, como toda transformação cultural, é
necessário trabalhar arduamente em um processo de mudanças ao longo
do tempo. A proposta que chegou à Câmara dos Deputados, segundo
expresso na Mensagem Presidencial nº 476/2007, resultou de diversos
debates que foram coordenados pela Secretaria Especial dos Direitos
Humanos e tiveram a participação: do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente; da Associação Brasileira de Magistrados
e Promotores de Justiça da Infância; do Fórum Nacional de Organizações
Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente; de juízes,
promotores, conselheiros de direitos tutelares e técnicos que desenvolvem
trabalhos com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.
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Segundo o informação do Poder Executivo, foram realizados seminários
regionais, um seminário nacional e diversas reuniões e oficinas técnicas
para que se chegasse à proposta que tramita na Câmara dos Deputados.
2. O PROJETO DE LEI Nº 1.627, DE 2007

A proposta do Poder Executivo tem como uma de suas principais
características prever regras para uniformizar as políticas de atendimento
socioeducativo no Brasil. O texto, após instituir e definir o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo, estabelece as competências
dos entes federados (arts. 1º ao 5º) para a execução das medidas. Em
seguida, enuncia direitos e garantias previstos na Convenção sobre os
Direitos da Criança, já ratificada pelo País desde 1990 (arts. 6º ao 9º).

A partir do art. 10, regulamenta a execução da medida
socioeducativa, detalhando condições, prazos, documentos e
procedimentos sobre os quais o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) não fez previsão ou tratou do tema de forma superficial. Destaca-
se a previsão da elaboração do Plano Individual, proposta existente desde
a época da aprovação do ECA e já implementada em diversas unidades
da federação, que se constitui em instrumento indispensável para o
planejamento, registro e controle das medidas socioeducativas.

O projeto trata, ainda, dos programas de atendimento, fixando
preceitos relacionados às entidades governamentais e não-
governamentais que pretendam executar medidas socioeducativas. Além
disso, dispõe sobre a atenção ao portador de transtorno mental e altera
dispositivos do ECA referentes às medidas socioeducativas.
3. TRAMITAÇÃO

Ao ser recebido pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
foram designadas quatro Comissões Permanentes para a sua análise
temática: Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação e Constituição e
Justiça e de Cidadania. A partir dessa primeira definição, foram
apresentados dois requerimentos de solicitação de redistribuição. Um
deles solicitando que a matéria fosse apreciada pela Comissão de
Educação e Cultura e outro, com solicitação semelhante, para que a
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matéria fosse distribuída à Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Em 28 de agosto, o requerimento que solicitava a distribuição da matéria
para a Comissão de Educação e Cultura foi indeferido e, em 31 de
outubro de 2007, o requerimento que solicitava a distribuição para a
Comissão de Direitos Humanos e Minorias foi deferido. Tal decisão
sobre a inclusão da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para se
pronunciar quanto ao mérito da matéria, impôs a criação de Comissão
Especial, nos termos do art. 34, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (RICD).

Conforme decisão da Presidência, a Comissão Especial será
composta de 17 membros titulares e de igual número de suplentes, mais
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não
contempladas, designados de acordo com os §§ 1º e 2º, do art. 33, do
RICD. Com a criação da Comissão especial abre-se, portanto, a
oportunidade para que haja uma ampla discussão sem a fragmentação
do processo em diversas Comissões Temáticas, proporcionando uma
abordagem mais integral do tema.
4. A PARTICIPAÇÃO INFANTO-JUVENIL NA DISCUSSÃO

DA MATÉRIA
A título de discussão, gostaríamos de apresentar algumas

reflexões que entendemos serem pertinentes à fase de discussão do
tema na Câmara dos Deputados. Nos restringiremos ao tema da
participação infanto-juvenil na discussão da matéria e do aumento do
papel protagônico que o adolescente sujeito à medida socioeducativa
deve ter durante a elaboração do Plano Individual.

A moderna legislação que trata da criança e do adolescente
inaugurou uma nova tradição no que diz respeito à ampla discussão popular
que é realizada para a edição de normas suas legais. Sob esse ponto de
vista, a construção coletiva do Estatuto da Criança e do Adolescente foi
um exemplo de grande significado para a promoção de alterações
culturais no Brasil. Nenhuma lei estabelecida no Brasil teve tão grande
participação popular e o espaço social estabelecido para o diálogo coletivo
não teve precedente. Os preceitos, crenças e valores que embasaram a
construção da nova lei provieram de diversas origens, rompendo com
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uma das tradições da elaboração legislativa brasileira que é a da sua
proposta a partir da opinião de especialistas. No caso do ECA houve a
participação da população, de setores então organizados e, ainda, das
próprias crianças e adolescentes.

Apesar da discussão realizada pelo Poder Executivo mostrar,
claramente, a preocupação com a participação popular, entendemos que
o Congresso Nacional deve ampliar esse debate, promovendo uma intensa
participação dos adolescentes. Nesse sentido, os egressos do sistema
podem jogar um papel fundamental para o seu aperfeiçoamento, uma
vez que sua vivência se deu a partir do cumprimento das medidas e, de
alguma forma, da prática do que funcionou e do que poderia ser
aperfeiçoado. Esses relatos e opiniões não podem ser desprezados, nem
devem sofrer um processo de filtragem ou �tradução� por especialistas.
É necessário, portanto, estabelecer uma metodologia que permita o registro
e análise das opiniões dos próprios adolescentes.

Esse tipo de participação de infanto-juvenil encontra antecedentes
durante as discussões do conteúdo proposto para o art. 227 da
Constituição Federal, durante os trabalhos da Constituinte. De acordo
com o Diário da Assembléia Nacional Constituinte2, três crianças,
representando o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua
(MNMMR), fizeram uso da palavra na reunião da Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso. A menina Luzimar e os meninos Argemiro
e Orlando narraram, aos Constituintes, como as crianças e adolescentes
haviam levantado problemas, discutido propostas, realizado vigílias e
manifestações, com o propósito de enviar uma mensagem aos
parlamentares para que tratassem, com especial atenção, deste artigo
da Constituição. Esta reunião contou com a presença do Sr. Constituinte
Presidente Ulysses Guimarães e diversas entidades da sociedade fizeram
propostas que convergiram para o atual texto do art. 227 da Constituição
Federal. Além do caráter afirmativo da capacidade de crianças e
adolescentes como atores sociais, essas participações foram
fundamentais para aumentar a publicidade do assunto e para que as

2 BRASIL. Câmara dos Deputados. Diário da Assembléia Constituinte (suplemento).

Brasília, 1987. p.108.



15

crianças e adolescentes se sentissem comprometidas com as suas
propostas.
5. COMPROMISSO DO ADOLESCENTE E O ÊXITO DO

PLANO INDIVIDUAL
Outro aspecto em discussão, diz respeito ao plano individual

previsto a partir do art. 23. Sob o ponto de vista da execução de uma
medida socioeducativa é fundamental que o aspecto retributivo de uma
privação de liberdade, por exemplo, seja diminuído em relação ao seu
caráter educativo e que vise estabelecer compromissos do sujeito com
seus próprios destinos, com sua conduta a partir do conflito que o levou
a enfrentar um procedimento judicial e a construção de novos caminhos
para si mesmo. A proposta já prevê, nos arts. 23 e 25, tal envolvimento
do sujeito, mas a consideramos um pouco tímida. Sob esse ponto de
vista, a discussão da matéria na Câmara dos Deputados poderá enfatizar
a necessidade de aprimoramento da participação do adolescente, sujeito
à medida socioeducativa, na fase da elaboração do plano individual, de
forma que os procedimentos previstos assegurassem que este adolescente
assuma compromissos e responsabilidades com o que está sendo
planejado. Sua família e o núcleo conformado pelas pessoas mais próximas
devem ser estimulados a participar desse processo, o que deve ser
adequadamente indicado na lei.

Esses compromissos, se assumidos logo no início do processo,
deveriam servir de subsídio fundamental para a decisão judicial sobre o
cumprimento da medida a ser aplicada e o adolescente deveria ter pleno
conhecimento disso de forma a incentivá-lo a participar. Por outro lado,
especial cuidado deve ser tomado no acompanhamento dos compromissos
para evitar que sejam assumidos com a mera finalidade de cumprir
medida menos restritiva sem a real intenção de colaborar, efetivamente,
com a proposta socioeducativa.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intensa participação infantil que se deu na época da elaboração
do Estatuto, apesar de não se mostrar estável o suficiente, indicou a
capacidade de mudanças, as quais podem ocorrer a partir da inclusão
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das crianças na discussão dos seus próprios assuntos e o seu envolvimento
diretamente no processo decisório. Dessa forma, uma legislação tão
importante quanto a do estabelecimento de um Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo não pode abrir mão da participação direta
das crianças e adolescentes, sem que isso constitua qualquer demérito
para os seus representantes adultos.

Essa postura, além de valorizar a infância e adolescência
brasileiras, afirma que crianças e adolescentes são capazes para se
pronunciarem sobre os temas que lhes afetam e que a sociedade
organizada está pronta para escutar o que têm a dizer e decidir a partir
das suas argumentações. Nesse contexto, a própria participação na
discussão serve como promotor do desenvolvimento da capacidade
infanto-juvenil em assumir compromissos e responsabilidades, o que é
fundamental para o sucesso de qualquer programa socioeducativo. Além
disso, promover que adolescentes sujeitos a medidas socieducativas
assumam compromissos com sua própria vida pode ser uma estratégia
valiosa para o êxito do processo.
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