
  

  

 

 
 

 

 

 

São Luís – MA 

2015 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SÃO LUIS 

SETOR PSICOSSOCIAL 
 
 

 
JUSTIÇA JUVENIL  
EM 2014:  ATOS 
INFRACIONAIS, 

MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS E 

ÓBITOS 
 



 

 2

. . . 

. . . . . . 
  

 

 

EXPEDIENTE 

 

JUIZ DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

José Santos Costa 

 

SECRETÁRIA JUDICIAL 

Isis Maria Nunes Milhomem Vieira 

 

SETOR PSICOSSOCIAL 

Ana Letícia Barbosa Lima - Psicóloga 

Keila Zeneide Silva Cutrim – Assessora Judicial 

Maria Betânia Silva Magalhães – Assistente Social 

 

ESTAGIÁRIAS 

Deidiane Carneiro Sousa - Psicologia 

Fabiana Ayres de Oliveira – Serviço Social 

Juliana de Carvalho Almeida – Serviço Social 

Lucimar de Arruda Cruz – Serviço Social 

Miranilde Silva da Silva – Serviço Social 

 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

Ana Letícia Barbosa Lima e  Maria Betânia Silva Mag alhães 

 



 

 3

. . . 

. . . . . . 
  

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

   APRESENTAÇÃO ................................... .................................................................. 04 

1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA 2ª VARA DA INFÂNCIA E D A JUVENTUDE 

EM 2014 ........................................................................................................................ 06 

 

2 EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM 2014...... ............................... 13 

2.1 Medidas socioeducativas em meio aberto............................................................... 13 

2.2 Medidas socioeducativas em meio fechado ............................................................ 20 

2.2.1 Semiliberdade masculina ..................................................................................... 21 

2.2.2 Internação Definitiva Masculina  ........................................................................... 25 

2.2.3 Semiliberdade e Internação Definitiva Feminino .................................................. 32 

3 SITUAÇÃO DOS ADOLESCENTES/JOVENS MORTOS ATENDIDOS  PELA         

2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE ................ ............................................... 36 

3.1Caracterização dos adolescentes/jovens mortos  ............................................... 38 

3.2 Situação jurídica dos adolescentes/jovens mortos  .................................... 41 

3.3 Informações sobre o óbito ..................... ............................................. 47 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................ ................................... 50 

 

 

 

 



 

 4

. . . 

. . . . . . 
  

 

 

 

A 2ª Vara da Infância e da Juventude (2ªVIJ) é o órgão responsável por 

apurar a prática de atos infracionais cometidos por adolescentes, bem como 

monitorar e fiscalizar as execuções das medidas socioeducativas em meio aberto e 

fechado no município de São Luís-MA. 

O presente documento “Justiça Juvenil em 2014: atos infracionais, 

medidas socioeducativas e óbitos” teve por objetivo apresentar os dados estatísticos 

dos processos distribuídos na 2ª VIJ durante o ano de 2014, a execução de medidas 

socioeducativas de responsabilidade dessa unidade judicial e a situação dos 

adolescentes/jovens mortos com o intuito de manter um banco de informações 

anualmente.  

A sistematização de dados no âmbito da justiça juvenil traz informações 

relevantes sobre a realidade dos adolescentes e jovens que estamos inseridos ou 

que foram mortos no processo de apuração do ato infracional e/ou na execução da 

medida socioeducativa. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi de base quantitativa, utilizando-se 

dos dados registrados no sistema Themis PG, de informações obtidas nos dados 

processuais e dos relatórios produzidos pelas instituições executoras das medidas 

socioeducativas. É importante destacar que no item que trata dos processos 

distribuídos na 2ªVIJ às informações referem-se apenas aos processos novos, ou 

seja, os que foram distribuídos ao longo de 2014. Já nos itens que tratam das 

execuções das medidas socioeducativas, os dados referem-se aos processos que 

estavam tramitando em 2014, mas que podem ter sido distribuídos em anos 

anteriores. 

APRESENTAÇÃ O 
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Ao longo do levantamento, um dado suscitou especial interesse: um 

elevado índice de adolescentes mortos durante a apuração do ato infracional e da 

execução da medida socioeducativa. Optou-se em dar destaque a essas 

informações, pois é necessária uma ação rápida do sistema para impedir o aumento 

desses homicídios contra a juventude. 

Após o levantamento dos dados, a equipe técnica junto com as 

estagiárias procedeu à tabulação dos dados, sistematização dos resultados e 

construção do presente relatório. 

Didaticamente, os resultados aqui apresentados estão distribuídos nos 

seguintes tópicos: processos distribuídos na 2ª VIJ; Execução de medidas 

socioeducativas e óbitos de adolescentes/jovens.  Em cada item são detalhados os 

procedimentos metodológicos adotados. 
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Neste primeiro item, os dados foram exclusivamente retirados do sistema 

Themis PG, pois o objetivo era se deter os processos novos, ou seja, aqueles 

processos que foram distribuídos na 2ª Vara da Infância e Juventude no ano de 

2014, sejam eles de conhecimento e ou de execução. 

No ano de 2014, houve um total de 1.493 distribuições. A maior parte dos 

processos são autos de apuração, de execução e procedimentos policiais (60, 95%), 

seguido de 29% que estão como status de “tramitação no Ministério Público”, muitos 

deles parados a mais de 90 dias. 

Tabela 1 – Classificação das Distribuições, 2ªVIJ, 2014. 

Tipos  Quantidade  

Autos de Apuração, de 
execução e procedimentos 
policiais 

910 (60,95%) 

Cartas Precatórias 65 (4,35%) 

Petições Diversas 52 (3,48%) 

Tramitações no MP 433 (29%) 

Distribuições Canceladas 33 (3,22%) 

TOTAL 1.493 

  

Para os levantamentos das medidas aplicadas, das reincidências, 

remissões, adolescentes não localizados, adolescentes que migraram para a Justiça 

1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA 2ª VARA DA INFÂNCIA E D A 

JUVENTUDE EM 2014 
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Criminal e adolescentes que atingiram a maioridade ao longo do processo serão 

levados em consideração apenas os autos de apuração, execução e procedimentos 

policiais. 

Nesses 910 autos, figuram 717 adolescentes. A diferença entre a 

quantidade de autos e a quantidade de adolescentes envolvidos deve-se às 

seguintes situações: às vezes o mesmo adolescente aparece em mais de um 

processo, em decorrência de ter se envolvido em mais de um ato infracional no ano 

ou porque tem o registro da apuração e da respectiva execução. A partir desse 

levantamento foi possível identificar o percentual de adolescentes que tiveram sua 

primeira experiência na prática de ato infracional no ano de 2014.  

Tabela 2 – 1ª Registro de Ato Infracional, 2ªVIJ, 2014. 

Registro Adolescentes 

1ª Registro em 2014 391 (54,53%) 

Registros anteriores a 

2014 
326 (45,47%) 

TOTAL 717 (100%) 

 

 

No que se refere às decisões ou sentenças, verificou-se que foram 

determinadas medidas socioeducativas para a maioria deles (63,73%). Seguido de 

arquivamentos requeridos pelo Ministério Público (25, 10%), via de regra esses 

arquivamentos são requeridos pelo fato de não haver elementos suficientes para 

deflagrar a ação ou o adolescente atingiu a maioridade ao longo do processo e 

ainda pelo fato de não ser possível localizar o adolescente. 
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Tabela 3 – Decisões e Sentenças, 2ªVIJ, 2014. 

Decisões e Sentenças Adolescentes 

Medidas Socioeducativas 457 (63, 73%) 

Processo tramitando ainda sem 

decisão 
33 (4,60%) 

Arquivamentos requeridos pelo MP 180 (25,10%) 

Medidas Protetivas 18 (2,53%) 

Remissões 17 (2,37%) 

Absolvições 12 (1,67%) 

TOTAL 717 (100%) 

 

A respeito das medidas socioeducativas aplicadas os resultados apontam 

pela prevalência das medidas em meio aberto. 

Tabela 4 – Medidas Socioeducativas Aplicadas, 2ªVIJ, 2014. 

Medidas Socioeducativas Adolescentes 

Advertência 156 (34, 13%) 

Obrigação de Reparar o Dano 6 (1,31%) 

Prestação de Serviço à 

Comunidade – PSC 
56 (12,25%) 

Liberdade Assistida – LA 160 (35,01%) 
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Semiliberdade 21 (4,60%) 

Internação 58 (12,70%) 

TOTAL 457 (100%) 

 

Nas tabelas de 5 a 10, pretendeu-se avaliar a eficácia de cada medida 

tendo como parâmetro a relação cumprimento/descumprimento bem como a 

quantidade de adolescentes que reincidiram após a aplicação da medida.  Ressalta-

se que os dados referentes às medidas em meio aberto e meio fechado serão 

melhor detalhados nos itens 2.2 e 2.3 neste Relatório.  

Em relação à advertência, essa medida é a que apresenta o melhor índice 

de cumprimento em comparação às outras medidas, pois ela é aplicada na maioria 

das vezes na própria audiência, conforme tabela 5. A medida de reparação de dano 

foi a menos aplicada para os adolescentes como evidenciado na tabela 06. 

Tabela 5 – Eficácia da Advertência, 2ªVIJ, 2014. 

Situação Adolescentes Reincidência/Reiteração  

Cumpridas 137 (87,82%)  

26 (16,66%) Não cumpridas 19 (12,18%) 

TOTAL 156 (100%)  

 

Tabela 6 – Eficácia da Obrigação de Reparar o Dano, 2ªVIJ, 2014. 

Situação Adolescentes Reincidência/Reiteração  

Cumpridas 4 (66,66%)  



 

 10

Não 

Cumpridas 

2 (33,34%)                    2 (33, 34%) 

TOTAL 6 (100%)  

 

No que se refere à Prestação de Serviço à Comunidade – PSC, 

encontramos um índice expressivo de descumprimento. Nesta pesquisa não foi 

possível verificar as causas desse descumprimento, mas nas inspeções realizadas 

pela 2ª Vara já foi verbalizado pelos profissionais a pouca quantidade de instituições 

que aceitam adolescentes para cumprimento da PSC. 

Tabela 7 – Eficácia da Prestação de Serviço à Comunidade, 2ªVIJ, 2014. 

Situação Adolescentes Reincidência/Reiteração  

Cumpridas 23 (41,07%)  

         9 (16, 07%) Não cumpridas 33 (58, 93%) 

TOTAL 56 (100%)  

 

A Liberdade Assistida é a medida mais aplicada, porém apresenta um alto 

índice de descumprimento e de reincidência/reiteração. 

Tabela 8 – Eficácia da Liberdade Assistida, 2ªVIJ, 2014. 

Situação Adolescentes Reincidência/ 

Reiteração 

Cumpridas 54 (33,75%)  

38 (23, 75%) Não cumpridas 106 (66,25%) 
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TOTAL 160 (100%)  

 

 

Sobre a situação dos adolescentes em cumprimento de Semiliberdade, é 

expressivo o número de adolescentes em situação de descumprimento. 

Tabela 9 – Eficácia da Semiliberdade, 2ªVIJ, 2014. 

Situação Adolescente Reincidência/ 

Reiteração 

Cumpridas 8 (30,09%)  

           3 (14,28%) Não cumpridas 13 (69,09%) 

TOTAL 25 (100%)  

 

A medida de internação, conforme preconiza o ECA, deve obedecer os 

princípios da excepcionalidade, da brevidade e do respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, ainda assim ela está em terceiro em lugar entre as 

medidas mais aplicadas e também está em terceiro lugar no que se refere ao melhor 

índice de cumprimento.  

Tabela 10 – Eficácia da Internação, 2ªVIJ, 2014. 

Situação Adolescente Reincidência/ 

Reiteração 

Cumpridas 34 (58,62%)  

         9 (15,51%) Não cumpridas 24 (41,38%) 

TOTAL 58 (100%)  
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Levando em consideração o quantitativo dos 717 de adolescentes que 

tiveram processos distribuídos no ano de 2014, conseguimos levantar algumas 

situações que afetam a finalização dos processos de apuração e de execução.  

 

Tabela 11 – Situações Diversas, 2ªVIJ, 2014. 

Situações Diversas Adolescentes 

Atingiu a maioridade 77 (10,73%) 

MBA/ Não localizados 102 (14,22%) 

Ameaçados de morte 5 (0,69 %) 

Adolescentes Mortos 29 (4,04%) 

Justiça Criminal 65 (9,06%) 
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2.1 Medidas socioeducativas em meio aberto 

 

Em São Luís as medidas socioeducativas em meio aberto são executadas 

pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) através dos 

Centros de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS. 

Os dados das MSE em meio aberto foram sistematizados a partir do 

relatório mensal de atendimento dos CREAS. 

Os últimos relatórios entreguem foram referente ao mês de outubro de 

2014, nesse sentido, os dados ora apresentados refere-se somente a situação em 

que se encontra a MSE em meio aberto no período mencionado anteriormente, pois 

a 2ª VIJ ao longo do ano pretérito não realizou nenhum controle de entrada e saída 

dos adolescentes.  

Optou-se em apresentar os dados através de tabela, com informações 

específicas da prestação de serviço a comunidade (PSC) e liberdade assistida. Além 

disso, obteve-se os dados gerais da MSE em meio aberto. 

Identificou-se 177 adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto, sendo 51 em prestação de serviço a comunidade e 

126 em liberdade assistida. 

2 EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM 2014 
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Os resultados apontam que a maioria dos adolescentes é do gênero 

masculino. 

 

Tabela 12 – Gênero dos adolescentes em MSE em meio aberto, 

SEMCAS/CREAS, 2014. 

Gênero 

Medida 

Socioeducativa 
Total geral 

MSE em 

meio aberto PSC LA 

Masculino 46 (90,20%) 
119 

(94,44%) 

165 

(93,22%) 

Feminino 05 (9,80%) 07 (5,56%) 12 (6,78%) 

Total por 

categoria 
51 (100%) 126 (100%) 177 (100%) 

 

 

Em relação a faixa etária, a idade entre 17 e 18 anos possui uma maior 

concentração de adolescente e jovens na MSE em meio aberto. 

Tabela 13 – Idade dos adolescentes em MSE em meio aberto, 

SEMCAS/CREAS, 2014. 

Idade 

Medida Socioeducativa Total geral 

MSE em 

meio aberto PSC LA 

13 anos -- 01 (0,79%) 01 (0,56%) 
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14 anos 02 (3,92%) 05 (3,97%) 07 (3,96%) 

15 anos 01 (1,96%) 08 (6,35%) 09 (5,09%) 

16 anos 06 (11,77%) 
27 

(21,43%) 
33 (18,64%) 

17 anos 14 (27,45%) 
39 

(30,95%) 
53 (29,94%) 

18 anos 19 (37,25%) 
40 

(31,75%) 
59 (33,33%) 

19 anos 08 (15,69%) 05 (3,97%) 13 (7,35%) 

20 anos 01 (1,96%) 01 (0,79%) 02 (1,13%) 

21 anos -- -- - 

Total por 

categoria 
51 (100%) 126(100%) 177 (100%) 

 

 

No que diz respeito aos atos infracionais praticado pelos adolescentes o 

roubo é o mais freqüente com 67,23%, seguido pelo tráfico de drogas (10,17%), 

associação criminosa (5,08%), homicídio (3,96%) e lesão corporal (3,96%). 

 

Tabela 14 - Atos infracionais praticados pelos adolescentes em MSE em meio 

aberto, SEMCAS/CREAS, 2014. 

Atos Infracionais  
Medida 

Socioeducativa 

Total geral 

MSE em 
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PSC LA 
meio 

aberto 

Roubo 
28 

(54,90%) 

91 

(72,22%) 

119 

(67,23%) 

Tráfico de drogas 
07 

(13,72%) 

11 

(8,73%) 
18 (10,17%) 

Associação criminosa 03 (5,88%) 
06 

(4,76%) 
09 (5,08%) 

Homicídio 01 (1,96%) 
06 

(4,76%) 
07 (3,96%) 

Lesão corporal 03 (5,88%) 
04 

(3,17%) 
07 (3,96%) 

Porte ilegal de arma de 

fogo 
03 (5,88%) 

02 

(1,59%) 
06 (3,39%) 

Injúria 01 (1,96%) 
04 

(3,17%) 
05 (2,82%) 

Porte de drogas 03 (5,88%) 
03 

(2,38%) 
05 (2,82%) 

Tentativa de homicídio 01 (1,96%) 
03 

(2,38%) 
04 (2,26%) 

Dano 03 (5,88%) 
01 

(0,79%) 
04 (2,26%) 

Assédio sexual - 
01 

(0,79%) 
04 (2,26%) 
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Associação para 

tráfico 
- 

04 

(3,17%) 
04 (2,26%) 

Ameaça 02 (3,92%) 
01 

(0,79%) 
03 (1,69%) 

Furto 01 (1,96%) 
02 

(1,59%) 
03 (1,69%) 

Receptação 02 (3,92%) 
01 

(0,79%) 
03 (1,69%) 

Estupro de vulnerável - 
02 

(1,59%) 
02 (1,13%) 

Calúnia - 
01 

(0,79%) 
01 (0,56%) 

Seqüestro e cárcere - 
01 

(0,79%) 
01 (0,56%) 

Posse irregular de 

arma de fogo 
- 

01 

(0,79%) 
01 (0,56%) 

Posse ou porte ilegal 

de arma de fogo de uso 

restrito 

01 (1,96%) - 01 (0,56%) 

Organizações 

criminosas 
- 

01 

(0,79%) 
01 (0,56%) 

 

As informações sobre o uso de substâncias psicoativas (SPA) pelos 

adolescentes ainda é uma questão pouco explorado pelos CREAS. Observa-se que 

em 49,44% dos adolescentes, os técnicos dos CREAS não conseguem obter 

informações sobre esse tema. O que é preocupante, considerando que as 
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estatísticas sobre os adolescentes em conflito com a lei apontam o envolvimento 

com SPA. 

Em 2014, a 2ª VIJ realizou uma pesquisa que traçava o perfil do 

adolescente em cumprimento de MSE em meio aberto em São Luís, com foco nas 

SPA’s. De 86 adolescentes entrevistados, 77 adolescentes já consumiram alguma 

substância ao longo da vida.  Esse envolvimento pode interferir no cumprimento das 

medidas socioeducativas, sobretudo pela ausência de atendimento na área da 

saúde. No Plano Individual de Atendimento (PIA) essa questão tem que ficar bem 

mais explicita, para uma intervenção breve. 

 

Tabela 15 - Consumo de Substâncias Psicoativas (SPA) pelos 

adolescentes em MSE em meio aberto, SEMCAS/CREAS, 2014. 

Consumo de 

SPA 

Medida Socioeducativa Total geral 

MSE em 

meio aberto PSC LA 

Não tem 

informação  
26 (50,98%) 61 (48,41%) 87 (49,15%) 

Não 13 (25,49%) 34 (26,99%) 47 (26,56%) 

Sim 12 (23,53%) 31 (24,60%) 43 (24,29%) 

Total 51 (100%) 126 (100%) 177 (100%) 

 

Sobre a situação dos adolescentes acerca do cumprimento da MSE, 

ainda é expressivo a quantidade de adolescentes que não vem cumprindo 

exitosamente a MSE.  
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Tabela 16 - Situação dos adolescentes na medida socioeducativa 

em meio aberto, SEMCAS/CREAS, 2014. 

Situação da MSE 

Medida 

Socioeducativa 

Total geral 

MSE em 

meio 

aberto PSC LA 

Descumprindo 
26 

(50,98%) 

49 

(38,89%) 

75 

(42,37%) 

Cumprindo 
16 

(31,37%) 

42 

(33,33%) 

58 

(32,77%) 

Em 

acompanhamento/ 

processo recente 

02 

(3,92%) 

26 

(20,64%) 

28 

(15,82%) 

Outras situações 
07 

(13,73%) 
09 (7,14%) 16 (9,04%) 

Total 51 (100%) 
126 

(100%) 
177 (100%) 

 

No primeiro semestre de 2014, por ocasião das inspeções nos CREAS 

realizados pelo juiz Dr. José dos Santos Costa foi produzido um relatório que 

apontava as convergências e  desafios na execução da MSE em meio aberto. O 

referido relatório foi encaminhado para autoridades competentes para conhecimento 

e providências. Em dezembro, foram feitas novas inspeções e infelizmente foi 

identificado que não houve alteração na realidade. Novas medidas foram adotadas 

para melhoria das MSEs em meio aberto, a saber: 
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1 - Expediente ao Prefeito Municipal para (a) constituição de 

equipe de referência para as medidas socioeducativas, eis que só uma 

equipe para todas as atribuições do Creas (MSE e PAEF); (b) melhores 

condições de trabalho (vínculo precário dos servidores, ausência de ar 

condicionado e de internet nos ambientes de trabalho); (c) articulação e 

comprometimento das demais secretarias, em especial de educação, saúde, 

trabalho, cultura, esporte e lazer, para melhoria e ampliação da rede de 

atendimento socioeducativo; (d) funcionamento pleno do CAPSi do Turu e a 

criação de um outro no Centro para atendimento à saúde mental de 

adolescentes, inclusive em conflito com lei; (c) construção ou locação de 

prédios para os Creas em local de fácil acesso e mais seguro para todos; 

2 – Expediente à Secretaria da Criança e do Adolescente com 

igual pleito e para apresentação e debate do projeto político-pedagógico e 

ampliação da rede, em especial para atendimento da escolarização, 

profissionalização e trabalho como aprendiz, além de esporte e cultura. 

 

2.2 Medidas socioeducativas em meio fechado 

 

As medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade são de 

responsabilidade da Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC). A 2ª VIJ é 

responsável por fiscalizar os centros de socioeducação instalados em São Luís, a 

saber: 

Tabela 17 – Modalidade de atendimento dos centros de 

socioeducação 

Centro de Socioeducação Modalidade de 
atendimento 

Centro da Juventude Canaã Internação provisória 
masculina 
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Centro da Juventude Canaã – Anexo Internação provisória 
masculina 

Casa de Semiliberdade Nova Jerusalém Semiliberdade masculina 

Centro da Juventude Alto da Esperança Internação definitiva 
masculina 

Centro da Juventude Eldorado 
Internação definitiva 
masculina 

Centro da Juventude Florescer 
Internação provisória, 
semiliberdade e internação 
definitiva feminina 

 

 

As informações sobre os adolescentes internos foram sistematizados a 

partir das informações fornecidas pela FUNAC através dos centros de 

socioeducação.  

Os dados referentes ao meio fechado correspondem ao quantitativo de 

adolescentes/jovens que foram atendidos no ano de 2014, com informações sobre: 

idade; raça/cor; estado civil; escolaridade; município de origem; atos infracionais 

praticados e situação do socioeducando na MSE. 

 

2.2.1 Semiliberdade masculina 

 

Ao longo de 2014 foram encaminhados 18 socioeducandos para 

cumprimento da MSE de semiliberdade.  

A faixa etária dos socioeducandos varia de 15 a 20 anos. A idade com 

maior percentual é a idade de 18 anos com 27, 78%, conforme tabela 18. 
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Tabela 18 – Idade dos socioeducandos em Semiliberdade, 

FUNAC/CSNJ, 2014. 

Idade Total  

15 anos 02 (11,11%) 

16 anos 03 (16,67%) 

17 anos 04 (22,22%) 

18 anos 05 (27,78%) 

19 anos 02 (11,11%) 

20 anos 02 (11,11%) 

Total 18 (100%) 

 

Em relação a raça/cor a maioria dos socioeducandos foram considerados 

pardo com 72,22%, seguido pela raça/cor negra com 16,67% e por ultimo a raça/cor 

branca com 11,11%. 

Sobre o estado civil constatou-se que 83,33% dos socioeducandos são 

solteiros e que 16,67% já estabeleceram união estável. 

No que diz respeito à escolaridade, majoritariamente os socioeducandos 

estão cursando o ensino fundamental com um percentual de 94,44% e apenas 

5,56% estão cursando o ensino médio, conforme tabela 19. 
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Tabela 19 – Escolaridade dos socioeducandos em Semiliberdade, 

FUNAC/CSNJ, 2014. 

Escolaridade Total  

Ensino 

Fundamental 

3ª/4ª séries  
03 

(16,67%) 

5ª/6ª séries 
06 

(33,33%) 

7ª/8ª séries 
08 

(44,44%) 

Ensino 

Médio 

1ª ano  01 (5,56%) 

2ª anos - 

3ª ano - 

Total 18 (100%) 

 

 

A Casa de Semiliberdade Nova Jerusalém atende adolescentes não só da 

capital com também de outros municípios maranhenses. Em 2014, os 

socioeducandos que por lá passaram, 72,22% vieram oriundos de diversos 

municípios do interior do Maranhão e 27,78% são procedentes da capital. A tabela 

20 apresenta as cidades de origem dos socioeducandos. 
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Tabela 20 – Cidade de origem dos socioeducandos em 

Semiliberdade, FUNAC/CSNJ, 2014. 

 

Cidade de origem Total  

São Luís 05 (27,78%) 

São José de 

Ribamar 
02 (11,11%) 

Timon 02 (11,11%) 

Raposa 02 (11,11%) 

Monção 01 (5,56%) 

São Bento 01 (5,56%) 

Codó 01 (5,56%) 

Cândido Mendes 01 (5,56%) 

Itinga do 

Maranhão 
01 (5,56%) 

Itapecuru Mirim 01 (5,56%) 

Coroatá 01 (5,56%) 

 

Em relação aos atos infracionais cometidos pelos adolescentes observa-

se que mais da metade praticaram roubo com 55,56%, seguido por homicídio com 

22,22%, o latrocínio representa 11,11%, seguido por tentativa de homicídio e 

estupro de vulnerável, ambos com 5,56%. 
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No que diz respeito ao andamento da MSE ao longo de 2014, verifica-se 

que 44,44% dos socioeducando estavam cumprindo a medida, de acordo com a 

tabela 21 que apresenta a situação dos socioeducandos acerca do cumprimento da 

semiliberdade.  

 

Tabela 21 – Situação dos socioeducandos em Semiliberdade, 

FUNAC/CSNJ, 2014. 

Situação dos socioeducandos Total 

Continuam cumprindo 08 (44,44%) 

Progressão para MSE Liberdade 

Assistida 
03 (16,67%) 

Extinção da semiliberdade 03 (16,67%) 

Encontra-se evadido 03 (16,67%) 

Regressão de MSE 01 (5,56%) 

Total 18 (100%) 

 

 

2.2.2 Internação Definitiva Masculina  

 

A medida socioeducativa de internação para os adolescentes do sexo 

masculino é executada por dois Centros de Socioeducação, são eles: Centro da 

Juventude Alto da Esperança (CJAE) e Centro da Juventude Eldorado (CJE) com 

capacidade para 12 e 35 adolescentes respectivamente. 

Durante o ano de 2014 os centros receberam para atendimento 96 

socioeducandos, sendo 49 socioeducandos atendidos pelo CJAE e 47 

socioeducandos atendidos pelo CJE. 
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Os dados ora aqui apresentado referente aos dois centros 

socioeducativos, por entender que os resultados reportam ao perfil do adolescente 

em regime de internação. 

O resultado aponta que a faixa etária varia de 14 a 19 anos e que a idade 

predominante fica entre 16 a 17 anos, conforme tabela 22. 

 

Tabela 22 – Idade dos socioeducandos em Internação, 

FUNAC/CJAE/CJE, 2014. 

Idade Total  

14 anos 04 (4,17%) 

15 anos 14 (14,58%) 

16 anos 33 (34,37%) 

17 anos 28 (29,17%) 

18 anos 15 (15,63%) 

19 anos 02 (2,08%) 

Tota l 96 (100%) 

  

Em relação à escolaridade, percebe-se que 93,75% dos socioeducandos 

estão cursando o ensino fundamental, com prevalência na 5ª/6ªséries com 41,67%. 

 

Tabela 23 – Escolaridade dos socioeducandos em Internação, 

FUNAC/CJAE/CJE, 2014. 
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Escolaridade Total  

Ensino 
Fundamental 

1ª/2ª séries  07 (7,29%) 

3ª/4ª séries 20 
(20,83%) 

5ª/6ª séries 40 
(41,67%) 

7ª/8ª séries 23 
(23,96%) 

Ensino 
Médio 

1ª ano  04 (4,17%) 

2ª anos  01 (1,04%) 

3ª ano 01 (1,04%) 

Total  96 (100%) 

 

No que diz respeito a raça/cor identificou-se que 54,17% dos 

socioeducando se caracterizam como pardo, seguindo por negro com 25% e branco 

com 20,83% do universo total. 

Tabela 24 – Raça/cor dos socioeducandos em Internação, 

FUNAC/CJAE/CJE, 2014. 

Raça/Cor Total  

Pardo 52 (54,17%) 

Negro 24 (25%) 

Branco 20 (20,83%) 

Total 96 (100%) 
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Em relação ao estado civil observou-se a predominância de 81 

adolescentes/jovens solteiros perfazendo um percentual de 84,38%. Também foi 

identificado um número de 15 adolescentes/jovens que estão em união estável 

correspondendo a 15,62% do universo total. 

Em São Luís é onde fica sediado os únicos dois centros de 

socioeducação existente no Estado do Maranhão, ou seja, todos os adolescentes 

sentenciados para cumprir medida socioeducativa de internação no Estado são 

descolados para capital.  

Sobre a procedência desses adolescentes, 95(98,96%) dos 

socioeducandos são provenientes dos municípios maranhenses e apenas 01 

(1,04%) socioeducando veio de outro Estado da federação. 

Tabela 25 – Cidade de origem dos socioeducandos em Internação, 

FUNAC/CJAE/CJE, 2014. 

Cidade de origem Total  

Imperatriz 21 

São Luís 19 

Santa Luzia 07 

Raposa 06 

Timon 06 

São José de Ribamar 04 

Estreito 03 
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Penalva 03 

Carolina 02 

Codó 02 

Riachão 02 

Cururupu 02 

Lago da Pedra 02 

Governador Nunes Freire 02 

Vargem Grande 01 

Paraibano 01 

Zé Doca 01 

Monção 01 

São Bento 01 

Amarante do Maranhão 01 

Montes Altos 01 

São Vicente de Ferrer 01 

Pinheiro 01 

São Mateus 01 

Itinga do Maranhão 01 

Balsas 01 

Santa Inês 01 
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Vitorino Freire 01 

Brasília/DF 01 

 

 

No que diz respeito a tipologia dos atos infracionais, a prática de roubo 

vem em primeiro lugar com 56,25%, seguido pelo homicídio com 16,67%, em 

terceiro lugar aparece estupro de vulnerável com 8,33%, o latrocínio é praticado por 

5,21% dos socioeducandos e com a mesma porcentagem a tentativa de homicídio, o 

furto e tráfico de drogas perfazem 4,17% cada, conforme apresenta a tabela 26. 

 

Tabela 26 - Atos infracionais praticados pelos socioeducandos em 

Internação, FUNAC/CJAE/CJE, 2014. 

Atos Infracionais  Total 

Roubo 54 (56,25%) 

Homicídio 16 (16,67%) 

Estupro de vulnerável 08 (8,33%) 

Latrocínio 05 (5,21%) 

Tentativa de homicídio 04 (4,17%) 

Furto 04 (4,17%) 

Tráfico de drogas 04 (4,17%) 

Lesão corporal 02 (2,08%) 
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Seqüestro e cárcere 01 (1,04%) 

 

 

Ao longo do ano, ocorreu a rotatividade dos adolescentes/jovens no 

sistema socioeducativo. De acordo com a tabela 27 alguns progrediram e mudaram 

de regime, outros conseguiram a extinção da medida, outros infelizmente por motivo 

de morte ou por ter migrado para o sistema prisional não estão mais conosco. 

 

Tabela 27 – Situação dos socioeducandos em Internação, 

FUNAC/CJAE/CJE, 2014. 

Situação dos socioeducandos ao término de 
2014 Total 

Continuam cumprindo 53 (55,21%) 

Progressão para MSE Liberdade Assistida 13 (13,54%) 

Extinção da MSE 10 (10,42%) 

Progressão para MSE Semiliberdade 08 (8,33%) 

Progressão para MSE Prestação de Serviço à 
Comunidade 04 (4,17%) 

Encontra-se evadido 03 (3,13%) 

Migrou para o sistema prisional 02 (2,08%) 

Falecido 02 (2,08%) 

Transferido para outra Unidade de Internação em 
São Paulo 01 (1,04%) 

Total 96 (100%) 

 

 

2.2.3 Semiliberdade e Internação Definitiva Feminin o 
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Para o segmento feminino, as medidas socioeducativas restritivas e 

privativas de liberdade são executadas, unicamente, no mesmo espaço físico do 

Centro da Juventude Florescer (CJF). 

Durante o ano pretérito, o CJF recebeu 18 adolescentes para 

acompanhamento. Na tabela 28 demonstra a distribuição por modalidade de 

atendimento. 

Tabela 28 – Modalidade de atendimento do segmento feminino em 

MSE em meio fechado, ano 2014. 

Modalidade de atendimento Total  

Internação Provisória 12 (66,67%) 

Apreensão (até 24horas) 02 (11,11%) 

Semiliberdade 02 (11,11%) 

Internação definitiva 02 (11,11%) 

Total 18 (100%) 

 

Os dados ora analisados estão vinculados as modalidades de 

atendimento de semiliberdade e internação, ou seja, o perfil das adolescentes 

refere-se ao quantitativo de 04 (quatro) socioeducandas. Identificou-se que a idade 

das socioeducandas variou entre 15 a 18 anos conforme tabela 29. 

Tabela 29 – Idade das socioeducandas em MSE em meio fechado, 

FUNAC/CJF, 2014. 

Idade 

Medida Socioeducativa  Total geral 
MSE em 

meio 
fechado 

Semiliberdade Internação 
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15 anos  - 01 (50%) 01 (25%) 

16 anos  01 (50%) - 01 (25%) 

17 anos  - 01 (50%) 01 (25%) 

18 anos  01 (50%) - 01 (25%) 

Total  02 (100%) 02 (100%) 04 (100%) 

 

Em relação a raça/cor, na semiliberdade 100% das socioeducandas são 

pardas e na internação as adolescentes eram 50% consideradas parda e 50% 

consideradas branca. 

Sobre o estado civil, 100% das socioeducandas em cumprimento de 

semiliberdade e de MSE internação são solteiras. 

Referente a escolaridade os dados apontam que 75% das 

socioeducandas encontra-se vinculadas ao ensino fundamental, conforme tabela 30. 

Tabela 30 – Escolaridade das socioeducandas em MSE em meio 

fechado, FUNAC/CJF, 2014. 

Escolaridade 

Medida Socioeducativa  Total geral 
MSE em 

meio 
fechado 

Semiliberdade Internação 

5ª/6ª séries ensino 
fundamental 01 (50%) - 01 (25%) 

7ª/8ª séries ensino 
fundamental - 02 (100%) 02 (50%) 

1º, 2º e 3º ano ensino 
médio 01 (50%) - 01 (25%) 

Total  02 (100%) 02 (100%) 04 (100%) 
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Os locais de origem das socioeducandas vieram dos municípios de São 

José de Ribamar e Santa Luzia do Tide, de acordo com o detalhamento na tabela 

31. 

Tabela 31 – Cidade de origem das socioeducandas em MSE em 

meio fechado, FUNAC/CJF, 2014. 

Município de 
origem 

Medida Socioeducativa  Total geral 
MSE em 

meio 
fechado 

Semiliberdade Internação 

São José de 
Ribamar 02 (100%) 01 (50%) 03 (75%) 

Santa Luzia do Tide - 01 (50%) 01 (25%) 

Total  02 (100%) 02 (100%) 04 (100%) 

 

 

As infrações praticadas pelas socioeducandas estão relacionadas a atos 

infracionais voltadas contra a vida e a liberdade pessoal, como demonstra a tabela 

32.  

Tabela 32 – Atos infracionais praticadas pelas socioeducandas em 

MSE em meio fechado, FUNAC/CJF, 2014. 

Ato 
Infracional 

Medida Socioeducativa  Total geral 
MSE em 

meio 
fechado 

Semiliberdade Internação 

Latrocínio 02 (100%) 01 (50%) 03 (75%)  

Ameaça - 01 (50%) 01 (25%) 

Total  02 (100%) 02 (100%) 04 (100%) 
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A adolescência é uma face peculiar na vida dos seres humanos. Por 

estarem num período de insegurança, indefinição e mudanças bio-psico-social, 

diversos fatores de ordem sócio-cultural, econômica, familiar interferem 

significativamente neste processo de amadurecimento e construção de sua 

identidade, tornando-os mais vulneráveis e suscetíveis ao envolvimento com a 

violência. 

Segundo ABRAMOVAY apud PEREIRA (2002), 

os adolescentes ou jovens, no Brasil, na faixa etária dos 
quinze aos vinte e quatro anos, que vivem em situação 
de pobreza, compõem o grupo social mais vulnerável à 
violência, seja como agentes ou receptores da mesma 
(...) a miséria material e psicológica é acentuada quando 
estes jovens são rotulados como “menores infratores”, 
“marginais” e “trombadinhas”, o que serve para excluir 
ainda mais aqueles que, socialmente, estão fadados a 
permanecer à margem (PEREIRA, 2002, p.14). 

 

Os adolescentes em conflito com a lei por estarem neste universo de 

violência estão num nível elevado de vulnerabilidade, vivenciando violações sejam 

como algozes da violência ou vítimas dela, sob esse aspecto, o que vem ocorrendo 

ao longo dos anos é a elevação das taxas de homicídio contra adolescentes e 

jovens.  

De acordo com dados do Mapa da Violência, 60% das mortes da 

população entre 15 a 24 anos são por causa da violência e dessas, quase 40% são 

homicídios.  

Recentemente foi divulgado o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) 

referente ao de 2012, que identificou na população dos 288 municípios estudados o 

valor de 3,32 adolescentes perdidos para cada grupo de mil indivíduos nesta faixa 

etária.  

3 SITUAÇÃO DOS ADOLESCENTES/JOVENS MORTOS ATENDIDOS  PELA        
2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
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Segundo os pesquisadores, a partir do cálculo do IHA de 2012, é possível 

projetar o número de adolescentes que serão mortos nos próximos sete anos, se as 

condições atuais permaneceram como estão. Entre 2013 e 2019 é estimado que 

aproximadamente 42 mil vidas adolescentes serão perdidas nos municípios com 

mais de 100 mil habitantes (IHA, 2012). 

Em relação ao IHA por unidade da federação, o Maranhão ocupa o 19º 

lugar com um índice de 2,42 adolescentes perdidos para cada grupo de mil 

indivíduos nesta faixa etária. O município de São Luís encontra-se na 17ª colocação 

entre as capitais brasileiras com o IHA de 2,79, o que corresponderia ao número 

total esperado de mortes entre 12 a 18 anos de 344 vidas entre 2013 e 2019. 

Em São Luís, os meios de comunicação e os movimentos dos direitos 

humanos têm discutido o aumento do número de adolescentes envolvidos em 

situação de violência, seja na condição  de autor, seja na condição de vítima. 

Na 2ª Vara da Infância e da Juventude (2ªVIJ), nos últimos anos, tem-se 

observado que gradativamente vem crescendo o número de adolescentes que 

respondem a processos judiciais que são mortos no decurso dos trâmites 

processuais. Essa situação instigou a realização de um levantamento com o objetivo 

de sistematizar informações acerca dos adolescentes mortos que respondiam a 

processos judiciais na 2ªVIJ. 

Como metodologia utilizada foi realizada um estudo descritivo, 

retrospectivo, obtido a partir da análise dos processos judiciais arquivados em razão 

da morte do agente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014. 

Para realização da pesquisa, identificou-se  no  Sistema Themis PG  os 

autos  extintos em função da morte do agente ou pelo cumprimento da sentença, 

sendo contabilizados 40 processos judiciais, os quais após análise, identificou-se o 

quantitativo de 29 adolescentes/jovens mortos . 

Ressalta-se que na ocasião de suas mortes, muitos deles possuíam mais 

de um processo ativo na 2ªVIJ, por isso o número de processos é superior aos 

adolescentes mortos. 

Outra questão que deve ser enfatizada é que o número de adolescentes 

identificados na pesquisa não se refere exclusivamente a quantidade de 

adolescentes mortos no ano de 2014, pois em nosso estudo obteve-se 07 
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adolescentes que morreram em anos anteriores e que somente em 2014 os autos 

processuais foram extintos. Assim como, provavelmente, alguns adolescentes que 

tiveram suas vidas ceifadas no final do ano de 2014 as comunicações oficiais só 

chegarão nos primeiros meses de 2015. 

Para coleta de dados, utilizou-se um roteiro com questões estruturadas, 

divididos em três eixos, a saber: caracterização do adolescente, situação jurídica e 

informações sobre o óbito. 

Na caracterização do adolescente buscou-se dados gerais como: idade 

do adolescente no início do procedimento judicial, cor da pele, escolaridade, 

ocupação, naturalidade, local de moradia, situação familiar e social, condições 

econômico-financeira e uso de substância psicoativa. 

Na situação jurídica destacou-se a tipificação dos atos infracionais e os 

procedimentos judiciais existentes contra o adolescente. 

As informações pertinentes aos óbitos dos adolescentes foram 

organizadas nos seguintes tópicos: causa principal da morte; local da ocorrência, 

idade na ocasião de sua morte, documento de comprovação, incidência de ameaça 

contra a vida do adolescente e fatores apontados para ocorrência do óbito. 

Os dados obtidos foram sistematizados, tabulados e após análise foi 

produzido o relatório final. Paralelamente, ocorreu o levantamento da bibliografia 

referente ao objeto pesquisado e consulta a sites buscando outras informações 

acerca da morte do adolescente para complementar as informações sobre o óbito. 

 

 

3.1 Caracterização dos adolescentes/jovens mortos 

 

A idade do adolescente ora apresentado diz respeito ao momento em que 

o adolescente iniciou o processo de apuração do ato infracional e/ou execução da 

medida socioeducativa. Na época, a faixa etária predominante era 16 e 17 anos, 

totalizando 75,8% do universo total pesquisado, de acordo com a gráfico 1. 
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Gráfico 1 –  Adolescentes/jovens mortos por idade no início do procedimento 

judicial, 2ªVIJ, 2014. 
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Em relação a raça/cor de pele, averiguou-se o predomínio de 

adolescentes pardos com 55,2%, seguido por pretos com 27,6% e brancos com 

10,3%. Em 6,9% dos casos não foi identificado, no processo, a cor do adolescente. 

Somando-se pardos e negros autodeclarados, tem-se um total de 82,8% de negros, 

conforme classificação do IBGE. 

Sobre o estado civil verificou-se que 72,4% dos adolescentes/jovens eram 

solteiros, 17,3% havia estabelecido união estável/convívio marital e 10,3% dos casos 

não foi identificado. 

No que diz respeito a escolaridade 72,4% dos adolescentes estavam no 

ensino fundamental, 3,5% no ensino médio e 24,1% não foi identificado. 

Em relação a profissão, ser estudante foi mencionado por 72,4%, seguida 

por ocupações como bicos diversos com 13,8%, ajudante de pedreiro com 10,3%, 

lavador de carro com 3,5%, auxiliar mecânico (3,5%)  e  13,8% não foi identificado.  
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A maioria dos adolescentes/jovens são naturais do município de São Luís 

com 79,3% e 20,7% de outros municípios1.  

Diante da diversidade dos bairros de origem dos adolescentes, optou-se 

por utilizar a classificação territorial adotada pelos Centros Referência Especializada 

da Assistência Social (CREAS)2 no município de São Luís. Contudo, foi observado 

que três adolescentes moravam em municípios distintos (01 residia em Raposa, 01 

em Paço do Lumiar e 01 residia em Cajapió), conforme tabela 33. 

 

Tabela 33 – Adolescentes/jovens mortos por local de moradia, 2ªVIJ, 2014. 

Local de moradia por 
território do CREAS Total  

Cidade Operária 09 (31%) 

Centro 07 (24,1%) 

Coroadinho 05 (17,2%) 

Itaqui Bacanga 03 (10,4%) 

Sol e mar 02 (6,9%) 

Outros municípios 02 (6,9%) 

Total  29 (100%) 

 

Em relação a situação familiar e econômica dos adolescentes, houve 

dificuldades em padronizar as informações, pois, existiam processos que forneciam 

                                                      

1  Os municípios identificados foram: Paço do Lumiar, Imperatriz, Porto Rico, Porção de Pedra, Cajapió e 
Cururupu. 

2 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se como uma unidade pública 
e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, etc.). (BRASIL, 2015) 
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riquezas de dados sobre o histórico do adolescente, principalmente quando se tinha 

relatório social e/ou psicológico produzido pela equipe técnica da 2ª VIJ ou relatório 

de acompanhamento do adolescente produzido pela SEMCAS ou FUNAC.  

Contudo, é relevante o número de processos que não possuem essas 

informações, sobretudo quando eram processos de conhecimento. Considerando 

essa questão, optou-se por deixar essa informação somente na ficha individual de 

cada adolescente (Apêndice). 

Sobre o envolvimento com substâncias psicoativas, verificou-se que 

62,1% faziam uso, 13,8% não usavam e 24,1% não foi identificado.  

 

 

3.2 Situação jurídica dos adolescentes/jovens morto s 

 

Em relação aos procedimentos judiciais analisados, 31 (trinta e um) 

processos estavam na fase de apuração e 09 (nove) eram autos de execução de 

medida socioeducativa. 

Os principais atos infracionais praticado pelos adolescentes foram: roubo 

com 47,5%, seguido por tentativa de homicídio com 15% e homicídio com 12,5%, 

como demonstra a tabela 34. 

Tabela 34 – Adolescentes/jovens mortos por tipificação dos atos 

infracionais praticados, 2ªVIJ, 2014. 

Tipificação do Ato Infracional Total 

Roubo 19 (47,5%) 

Tentativa de homicídio 06 (15%) 
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Homicídio 05 (12,5%) 

Furto 03 (7,5%) 

Associação criminosa 02 (5%) 

Ameaça 02 (5%) 

Tentativa de furto 01 (2,5%) 

Extorsão 01 (2,5%) 

Latrocínio 01 (2,5%) 

Receptação 01 (2,5%) 

Tráfico de drogas 01 (2,5%) 

Posse ilegal de arma de fogo de 
uso restrito 01 (2,5%) 

 

Os processos analisados inicialmente foram exatamente aqueles que 

estavam ativos no momento do óbito, contudo fez-se necessário investigar a história 

pregressa dos adolescentes listando os procedimentos judiciais existentes contra os 

mesmos na 2ªVIJ para se ter uma visão mais ampla sobre a sua vivência na pratica 

de atos infracionais.  

Identificou-se que 72,4% dos adolescentes possuíam dois ou mais 

registros no Sistema Themis PG e apenas 27,6% eram primários. O gráfico 2 

apresenta o detalhamento da quantidade de registros. 
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Gráfico 2 –  Adolescentes/jovens mortos por quantidade de procedimentos judiciais 

registrados no Sistema Themis PG, 2ªVIJ, 2014. 
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Os registros estavam distribuídos entre autos de conhecimento e autos de 

execução. O primeiro relacionado a procedimentos investigatórios (boletim de 

ocorrência, relatório de investigação, auto de apreensão em flagrante), remissão3 e 

representação, conforme gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 Em relação aos autos de remissão, 90% vieram cumuladas com medidas socioeducativas. A medida mais 
sugerida foi a advertência com 44,4%, seguido pela LA com 27,8%, depois reparação de danos e PSC ambas 
com o mesmo percentual de 11,1% e uma medida protetiva (5,6%). 
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 Gráfico 3 –  Adolescentes/jovens mortos por tipo de procedimento judicial 

registrado no Sistema Themis PG, 2ªVIJ, 2014. 
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O segundo refere-se a abertura de processos de execução de medida 

socioeducativa. Foi identificado 58,6% dos adolescentes com processo de execução, 

conforme apresentado no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 –  Adolescentes/jovens mortos por processo de execução de medida 

socioeducativa, 2ªVIJ, 2014.  
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As medidas socioeducativas sentenciadas foram: reparação de dano4, 

prestação de serviço a comunidade (PSC), liberdade assistida (LA) e internação. De 

acordo com o gráfico 5, o percentual encontrado corresponde ao número de 

adolescentes que foram sentenciados para cada medida. 

 

Gráfico 5 –  Adolescentes/jovens mortos sentenciados por medidas socioeducativas, 

2ªVIJ, 2014. 
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Além disso, identificou-se que muitos adolescentes foram sentenciados 

mais de uma vez para a mesma medida socioeducativa. Nesta pesquisa foi possível 

verificar a freqüência e o status de cumprimento de cada medida socioeducativa. 

Na reparação de danos, 02 (dois) adolescentes foram sentenciados 

somente uma vez, destes, somente um cumpriu a medida. 

                                                      
4 Anteriormente era feito a abertura de processo de execução para medida socioeducativa de reparação de dano. 
Atualmente a reparação de danos é executada no próprio processo de conhecimento. 
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Na medida de prestação de serviço à comunidade, 03 (três) adolescentes 

foram sentenciados uma única vez e nenhum deles a cumpriu. 

Já na liberdade assistida, medida mais imposta, fez-se necessário a 

construção da tabela 35 sobre a freqüência de vezes em que foi aplicada. Em 

relação ao status de cumprimento, 52,6% não estava explicito no sistema Themis 

PG, 36,9% estavam descumprindo e 10,5% não chegaram a iniciar MSE. 

 

Tabela 35 – Adolescentes/jovens mortos por quantidade de 

processos sentenciados em Liberdade Assistida – LA, 2ªVIJ, 2014. 

Processos sentenciados com LA  Total  

01 Processo 50% 

02 Processos 25% 

03 Processos 8,3% 

04 Processos 8,3% 

 

Em relação a medida socioeducativa de internação, 04 (quatro) 

adolescentes foram sentenciados, sendo que para 03 foi aplicada uma única vez e 

um deles sofreu dois processos com internação. Quanto ao cumprimento, 03 

aparecem no sistema como em descumprimento, não sendo evidenciado no sistema 

quanto aos demais. 
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3.3 Informações sobre o óbito 

 

Em relação a idade do adolescente/jovem no momento de sua morte 

prevaleceu a faixa etária de 17 anos como a mais vulnerável, correspondendo a 

mais da metade dos casos (51,7%), conforme gráfico 6.  

 

Gráfico 6 –  Adolescentes/jovens mortos por idade no momento do óbito, 

2ªVIJ, 2014. 
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Na determinação dos óbitos, observou-se que 100% dos adolescentes 

estudados na pesquisa morreram vítimas de causas externas, exclusivamente por 

homicídios, sendo que 93,1% dos adolescentes/jovens foram  alvejados por arma de 

fogo e 3,5% por arma branca. Um caso não foi possível especificar. 
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Ao investigar o local de ocorrência do homicídio observou-se que 44,8% 

dos adolescentes/jovens foram assassinados em bairro diferente de seu local de 

moradia e 27,6% foram mortos em seu bairro de origem. Em 24,1% do universo 

pesquisado não foi identificado o local exato da ocorrência e um jovem foi morto em 

outro Estado da federação, mais precisamente no Estado de Goiás. 

Sobre a assistência médica, 34,5% dos adolescentes foram 

encaminhados para o serviço de urgência e emergência hospitalar, mas não 

resistiram. Em 10,3% dos casos não foi evidenciado essa questão. Mais da metade 

dos adolescentes (55, 2%) morrem no local da violência. 

O documento mais utilizado para comprovar as mortes dos adolescentes 

foi a certidão de óbito com 51,7%. O exame cadavérico do Instituto Médico Legal 

(IML) correspondeu a 31%, seguido pelo boletim de ocorrência com 20,7%. Também 

como fonte de comprovação foi utilizada notícia veiculada em jornal com 6,9% e 

cópia do processo no qual o adolescente figura como vítima de homicídio com 3,5%. 

Ao investigar os fatores e/ou motivos apontados para ocorrência do óbito 

nos processos evidenciou-se a ausência dessas informações em 72,4% dos casos. 

Diante dessa situação, buscou-se pesquisar nas notícias jornalísticas vinculadas na 

mídia alguma informação sobre o assassinato desses adolescentes/jovens e a 

porcentagem baixou para 31%.  

Os fatores identificados foram: acerto de contas (17,2%), confronto com a 

polícia (24,1%) e motivo desconhecido (27,6%)5. No gráfico 7 é apresentado fatores 

motivadores para ocorrência do óbito.  

 

 

 
                                                      
5 Em nosso estudo, considera-se a categoria “motivo desconhecido” a falta de esclarecimento acerca do óbito. 
Os casos elencados nessa categoria foram mortes praticadas por homens não identificados em veículo 
automotivo. 
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Gráfico 7 –  Fatores apontados para ocorrência do óbito, 2ªVIJ, 2014. 
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Na maioria dos casos, com 93,1% (27), não foi verificado nos processos 

nenhuma incidência formal de ameaça contra a vida do adolescente restando 

evidenciado que 6,9% corria algum risco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 49

 

 

 

A área da infância e juventude no Estado do Maranhão, especialmente a 

que se refere ao ato infracional, que carece de informações básicas que nos 

ajudariam a avaliar a eficácia ou não das medidas socioeducativas, bem como 

apreender o perfil do adolescente que responde processo junto a 2ªVIJ. 

Sendo assim, este relatório configurou-se em um documento valioso na 

medida em que coloca em evidência esses dados e leva a uma reflexão sobre os 

alcances da justiça juvenil. 

A justiça juvenil e o sistema socioeducativo têm recebido críticas na mídia 

e algumas denúncias de violações de direitos humanos. Porém não se tinha notícia 

de nenhuma sistematização dessas informações. Essa ausência dificulta qualquer 

ação de enfrentamento e de responsabilização por parte do Sistema de Garantia de 

Direitos.  

Foram apresentados os alinhamentos metodológicos desta pesquisa. O 

processo de coleta de dados deu-se a partir da pesquisa no sistema Themis PG e 

nos processos judiciais. A busca no sistema Themis PG foi realizada manualmente, 

pois o sistema é generalista e ainda não atende as especificidades da 2ª Vara da 

Infância e Juventude. 

No caso da execução das medidas socioeducativa as informações foram, 

basicamente, fornecidas pela SEMCAS/CREAS e FUNAC/Unidades diante da 

ausência de controle de entrada e saída dos adolescentes por parte da 2ª VIJ ao 

longo do ano pretérito.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante da dificuldade apresentada a 2ªVIJ, no início de 2015, implantou o 

Projeto Eficiência6 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para agilizar os trâmites 

processuais. E para potencializar a execução das medidas socioeducativas 

implementou, em março de 2015, o projeto piloto “Monitoramento e fiscalização das 

medidas socioeducativas em meio aberto” que visa, dentre outras ações, a criação 

de um banco de dados atualizado mensalmente e a elaboração um diagnóstico 

acerca dessas medidas.  

Seguindo o que é preconizado pelas diretrizes que regem os direitos da 

criança e do adolescente autor de ato infracional, o juiz da 2ª Vara da Infância tem 

priorizado a aplicação de medidas não restritivas de liberdade como a advertência, 

Liberdade assistida e Prestação de Serviço à comunidade.  

Foi possível identificar que dos 717 adolescentes que passaram pela 2ª 

Vara da Infância e Juventude pouco mais de 50% foram sua primeira passagem. 

Também foi possível registrar algumas situações que contribuem para a não 

finalização do processo da forma esperada, ou seja, ou absolvição ou determinação 

de uma medida socioeducativa, em virtude das seguintes situações: adolescentes 

que completaram a maioridade, que não foram localizados, que ingressaram na 

Justiça Criminal, que estavam ameaçados de morte e os que chegaram a óbito. 

Essa realidade aponta para uma impotência do sistema socioeducativo, mas que 

pode ser amenizada através de um trabalho preventivo e de uma articulação em 

rede. 

Neste sentido, a 2ª VIJ vem se preocupando em sistematizar informações 

acerca dos adolescentes ameaçados de morte e a notificação compulsória aos 

órgãos responsáveis por apurar os casos em que os adolescentes relatam a tortura 

praticada por policias civis e militares no momento da apreensão dos mesmos para 

que as devidas providências legais sejam tomadas conforme cada caso. De forma a 

reduzir os abusos e desrespeito aos direitos desses adolescentes. 
                                                      

6 O projeto tem por tem o objetivo de gerar maior celeridade e qualidade na prestação dos serviços 
jurisdicionais, oferecendo um plano prático de gestão, com orientações aos magistrados e gestores, 
capacitação de servidores e implantação de organização cartorária, método e rotina de trabalho de 
forma racionalizada, padronizada e equilibrada. 
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Da mesma forma, os dados referentes aos óbitos de adolescentes/jovens 

oferecem importantes contribuições no sentido de reconhecer quem é o adolescente 

que passou pelo sistema de justiça para uma intervenção estatal de cunho 

sancionatório e pedagógico, mas que fatalmente teve sua vida exterminada. Foram 

vinte e nove vidas perdidas, cuja maioria era adolescente, do sexo masculino, 

afrodescendentes e que morreram vítimas de causas externas, exclusivamente por 

homicídio, ou seja, causas que poderiam ser evitadas se houvesse investimento em 

políticas públicas básicas, de redução da violência letal e a implantação do 

Programa Proteção a Criança e Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAM). 

Os documentos oficiais, como certidão de óbito e boletim de ocorrência, 

são instrumentos importantíssimos que servem de indicadores para reconhecer a 

magnitude desse problema. Contudo, observou-se em nossa pesquisa a deficiência 

no preenchimento desses instrumentais, principalmente o boletim de ocorrência que 

apresenta a situação genérica sem descrever maiores informações sobre o caso, 

além do fato de que muitos boletins não são assinados e carimbados. Em relação a 

certidão de óbito, evidenciou-se em alguns casos a ausência nas questões 

referentes a cor, profissão e estado civil do indivíduo. 

O Estado do Maranhão, em especial o município de São Luís carece de 

levantamentos constantes sobre a real situação de adolescentes e jovens mortos, 

pois nosso estudo focou apenas no segmento de adolescentes e jovens vinculados 

a justiça da infância e da juventude, que é uma parcela mínima da população 

infanto-juvenil maranhense e ludovicense.  

Este documento se constitui como uma importante fonte de indicadores, 

na medida em que a sistematização dessas informações permitirá ações de 

enfrentamento diretas e efetivas, proporcionando melhoria no sistema de 

atendimento socioeducativo, como já vem ocorrendo internamente na 2ªVIJ. 

 


