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RESUMO

O estudo "Ato infracional e Internação: principiologia e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento" foi desenvolvido no âmbito do Projeto 
de Pesquisa "Sistema Nacional Socioeducativo e os Direitos do Adolescente em Conflito com a Lei" da Estácio Jaguarari. A partir da pesquisa 
bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se que o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado considerando a 
ofensa cometida. Em concordância com o art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente §1° “A medida aplicada ao adolescente levará em 
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” este princípio tem o objetivo de fazer com que o ofensor 
cumpra com a medida socioeducativa, levando em consideração a pessoa, a gravidade da infração e as circunstancias; Princípio da brevidade da 
medida em resposta ao ato cometido é o quinto princípio apresentado, busca proteger a condição de pessoa em desenvolvimento determinando 
o máximo de três anos de internação. Princípio da individualização determina que a medida seja cumprida de acordo com a pessoa, ou seja, 
mesmo sendo o mesmo delito cada jovem que concorrerem na mesma infração será atribuído a medida de acordo com sua culpabilidade.  O 
princípio da intervenção mínima remete a mínima interferência do Estado na vida do cidadão, no caso do adolescente o “princípio interfere 
diretamente na imposição da medida adequada, mas também produz efeitos quanto à duração e à forma de cumprimento” (ALBINO, ARAÚJO, 
SIQUEIRA NETO, s/d), isto é, a aplicação de uma medida como a internação, é usada apenas como último recurso quando há uma ofensa a bens 
jurídicos de maior importância, também determina a duração máxima da pena. Princípio da 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. Esse princípio reafirma os direitos e garantias fundamentais expressos no art. 5° da Constituição Federal, o qual visa tratar todos de 
forma igual perante a lei. Tem a intenção de não estigmatizar o adolescente perante a sociedade. O último princípio trata do fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo, busca a resocialização do jovem de forma que ele não seja tratado como um 
“inimigo social”, fazendo com que todos participem desse processo educativo. O SINASE trouxe esses princípios com a finalidade de reafirmar 
todos os preceitos contidos tanto Constituição da República Federativa do Brasil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo ao 
jovem dignidade, amparo e alternativa para lidar com as consequências de seus atos e ajuda-lo a mudar de vida de forma integrativa. A Medida 
Socioeducativa de Internação: A medida socioeducativa de internação é encarada como último ratio, ou seja, quando nenhuma outra for 
proporcional ao ato praticado, isso porque o adolescente tem sua liberdade cerceada em período de formação psíquica. O ECA levantou três 
hipóteses para sua aplicação, quando for praticado mediante a violência ou grave ameaça a pessoa, pelo descumprimento de medida ou pela 
reiteração de outras infrações graves. 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. Os princípios que norteiam o sistema de internação estão contidos no art.227, §3, inciso V da 
Constituição federal, são eles: a brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A preocupação do 
legislador foi assegurar que o adolescente não perdesse essa fase de transição e ao mesmo tempo assumisse consequências mais gravosas pelos 
seus atos.
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