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Ato Infracional e Medida Socioeducativa 
 

Objetivo 
Neste caderno iremos abordar o ato infracional cometido por adolescentes e a 

aplicação das medidas socioeducativas, desse modo, tem-se a finalidade de direcionar o 

candidato às questões mais incidentes. 

Ato Infracional e suas implicações (ECA, art. 103) 

A Lei Nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), afirma em seu artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal. Ato Infracional poderá ser cometido por 
crianças e adolescentes, no entanto, as consequências serão distintas. Para tais 
efeitos, é importante ter conhecimento acerca das seguintes definições:  

 Criança: 0 a 12 anos de idade incompletos. Estão sujeitos às Medidas Protetivas. 

 Adolescente: 12 a 18 anos de idade incompletos. Estão sujeitos às Medidas Socioeducativas. 

Medidas Socioeducativas (ECA, art. 112) 
I - advertência 

II - obrigação de reparar o dano 

III - prestação de serviços à comunidade 

IV - liberdade assistida 

V - inserção em regime de semi-liberdade  

VI - internação em estabelecimento educacional 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI 

 

Advertência (ECA, art. 115) 
A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. 

Obrigação de reparar o dano (ECA, art. 116) 
Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 

poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova 

o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

Atenção: Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída 

por outra adequada. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Prestação de Serviços à Comunidade (ECA, art. 117) 
Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 

seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.  

As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas 

durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias 

úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

 

Liberdade Assistida (ECA, art. 118) 
A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 

adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Tal 

medida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer 

tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o 

orientador, o Ministério Público e o defensor. 

 

Regime de Semi-liberdade (ECA, 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. A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, 

as disposições relativas à internação. 

 

Internação (ECA, art. 121) 
Constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade 

e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tal medida não comporta prazo 

determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 

máximo a cada seis meses.  

Além disso, o período máximo de internação não excederá a três anos. Caso, exceda, o 

adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade 

assistida. Além disso, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. 

Há 3 hipóteses de aplicação da internação: 

 Ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa 

 Reiteração no cometimento de outras infrações graves 

 Descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta 
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Como a disciplina foi cobrada no Exame da OAB  

FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 

Considerando a prática de ato infracional por criança ou adolescente, é correto 

afirmar que 

a) a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a 1 (um) ano, em entidades assistenciais, hospitais, 

escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais. 

b) em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 

determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do 

dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

c) a internação, por constituir medida privativa de liberdade do menor, não poderá exceder o 

período de 5 (cinco) anos. 

d) entre as garantias processuais garantidas ao adolescente encontra-se o direito de solicitar 

a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Contudo, não 

poderá o menor ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, devendo em todo o 

caso ser assistido pelos genitores. 

Gabarito: B 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/X Exame/2013 

Com relação à internação, observado o que prevê o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, assinale a afirmativa correta. 

a) Deve obedecer ao período determinado de um ano e meio, prorrogável por igual período, 

para atos infracionais praticados com emprego de violência. 

b) Deve obedecer ao período determinado de um ano, prorrogável por igual período, para atos 

infracionais praticados sem emprego de violência. 

c) Não comporta período determinado e não pode ultrapassar o máximo de três anos, 

independente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado. 

d) Não pode ultrapassar o período máximo de três anos, quando o adolescente deverá ser 

colocado em liberdade com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos 

patrimoniais. 

Gabarito: C 
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Acredite em você! 
“Você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um 

vencedor. Portanto, vá para o próximo caderno.” 

 


