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Fica decretado que agora vale a verdade. 
agora vale a vida,  e de mãos dadas, 
marcharemos todos pela vida verdadeira. 

Fica decretado que, a partir deste instante, 
haverá girassóis em todas as janelas, 
que os girassóis terão direito 
a abrir-se dentro da sombra; 
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, 
abertas para o verde onde cresce a esperança. 

Fica proibido o uso da palavra liberdade, 
a qual será suprimida dos dicionários 
e do pântano enganoso das bocas. 
A partir deste instante
a liberdade será algo vivo e transparente
como um fogo ou um rio,
e a sua morada será sempre
o coração do homem.

Thiago de Mello  
SanTiago do Chile, abril de 1964

Estatuto 
do Homem
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Adolescentes  
e jovens querem 

viver com 
esperança e 

oportunidades!

A partir da história de vida de um 
adolescente, esse material quer ser 
para você um instrumento de diá-
logo e reflexão. A dura trajetória de 
meninos e meninas que vivem situ-
ações de exclusão pode ser conta-
da de outra forma, possibilitando a 
reconstrução de uma nova história. 

Direitos, obrigações, cuidados, res-
ponsabilidades são situações do 
dia-a-dia representadas a partir 
de textos que falam do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), de 
esperança, vida, responsabilização 
do Estado, sociedade, comunidade 
e família.

Esperamos que você faça 
bom proveito e entre em co-
nexão com essa proposta.

Boa leitura!

PaSToral do Menor naCional

Apresentação
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Hoje é o dia do meu aniversário. Nun-
ca soube direito o que é, pois nunca foi 
para mim um dia de comemorações. 
Na maioria das vezes estava numa 
unidade de internação ou casa de 
acolhimento. Enfim! Estou fazendo 18 
anos. E, de repente, comecei a pensar 
na minha história de VIDA. Pois é?, 18 
anos de quê?? Pensei: estou na uni-
dade de internação há sete meses e 
não sei dizer quanto tempo vou ficar. 
Essa não é minha primeira passagem 
por aqui ou em outras unidades. Co-
meti vários atos infracionais, como o 
povo aí chama. 

E agora um roubo qualificado junto 
com uma galera. Estava com uma 
arma de fogo.  Já havia tentado ou-
tras vezes, mas dessa vez fui pegue 
pelos “homi”. Pensei de novo: já es-
tou nessa há muito tempo. Minha 
adolescência foi toda no Sistema 

História de vida 
do adolescente 

Socioeducativo. Ora nas unidades 
de internação... ora no atendimento 
em meio aberto, lá no CREAS. Tentei 
a Prestação de Serviço à Comuni-
dade, mas não deu certo. Fui então 
para Liberdade Assistida. Na unida-
de de internação tenho minha liber-
dade restringida. De vez em quando 
as “tias” conversam comigo para ver 
como estou me sentido e o que estou 
fazendo. Ora faço aquilo que a uni-
dade me oferece! Quando aparece 
um pessoal para fazer umas ativida-
des, aí eu vou, claro! É legal! Quando 
dá vou à escola, aqui mesmo dentro 
da unidade. E quando aparece faço 
um curso. É bom a gente saber um 
pouquinho de cada coisa. De vez em 
quando vejo minha “coroa” na visi-
ta, pois às vezes ela não pode vir. Eu 
gosto, apesar de que dar uma dor no 
coração quando “vejo ela” indo em-
bora sem poder acompanhá-la. Ouvi 
falar pelos caras que fica olhando a 
gente que o governo quer reduzir a 
idade para os “pivetes”  ir direto para 
a prisão.  Não sei não! Esse povo tem 
que vir aqui.
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Quando fui “pegue” foi o pior dia da 
minha vida... Estava com um 38 e al-
gumas balas de maconha. Não tive 
como correr e nem me esconder.  Foi 
um flagrante, os “homi” me levaram 
e me deram uma “prensa”. Depois fui 
para a delegacia do adolescente, le-
vei um monte de sermão. Depois fui 
pro juiz e promotor, e também levei 
um monte de sermão. Um homem 
apareceu dizendo que era meu ad-
vogado, que era ele o responsável 
em me defender. 

Mas o que eu mais lembro foi dos 
meus 13 anos, vivi meu primeiro 
amor e minha primeira experiência 
no mundo do crime... Comecei a não 
aceitar certas coisas que aconte-
ciam na minha vida, a questionar o 
porquê de não ter isso ou aquilo, ou 
não poder fazer algo. Então me de-
ram 100 reais pra eu levar a droga 
na mochila, era só para colocar na 
mochila e levar até ou outro lado. Era 
algo tão simples, e não ia ferir nin-
guém. Eu fui lá e fiz, e assim foi minha 
primeira participação no mundo do 

crime. Não sabia o que pensar, o que 
eu sentia. Vergonha, raiva, ódio, pen-
sava na minha avó. Não parava de 
pensar nela...  E me perguntei mais 
uma vez, como as coisas chegaram 
a esse ponto? 

Lembro que a primeira coisa que eu 
deixei foi à escola, sei que é impor-
tante, mas eu via que quem estuda-
va penava para ganhar um salário. 
Eu também penei para aprender, 
mas não conseguia daí fui perden-
do o gosto pelos estudos. Tinha uma 
professora muito boa, a tia Liduína, 
ela sempre me aconselhava, orien-
tava, mas era só ela. Outros já trata-
vam a gente como caso perdido. 

Um dia briguei na escola, e sem nem 
mesmo ser escutado, fui expulso, 
não era aluno adequado para aque-
la escola disse a diretora. A partir daí 
desandou...”

Com 08 anos de idade lembro que 
apesar dos problemas na comuni-
dade eu gostava de viver ali, brinca-
va de pipa, de bola de gude, jogava 
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bola, era muita liberdade. Passava o 
dia na rua. Era escola, rua, rua, esco-
la. Não tinha espaço de lazer, não ti-
nha quadra de esporte, nem espaço 
comunitário.

Minha avó ficava louca, procuran-
do a gente, puxava de um lado um, 
do outro lado tinha outro. Arrastava 
todo mundo para casa. Minha mãe 
passava o dia no trampo, saía às 06 
da manhã e volta às 6h da noite. En-
quanto isso minha avó cuidava da 
casa, dos meus irmãos, de mim, do 
meu avô e dos meus primos. Nem sei 
como ela dava conta de tanta gente. 
Mas coração de vó é grande.

05/09/1998 
“O dia em que eu vim ao mundo. 
Tudo estava preparado para a mi-
nha chegada, mas faltava uma pes-
soa muito importante, o meu pai. Não 
o conheço, nasci sem saber quem 
ele é, como é seu rosto, sua aparên-
cia, minha mãe nem fala sobre ele. 
Ela conta que sempre esperou mui-

to pela minha chegada, mesmo com 
pouca grana. Nasci em um hospital 
próximo a minha casa, mas foi com-
plicado conseguir esse atendimen-
to. Meu nascimento foi aguardado 
com muita alegria e esperança. Pois 
quando uma criança nasce é motivo 
de se ter esperança. Ninguém nas-
ce infrator... nasci José, Maria, João, 
Francisco, Margarida.... como outras 
crianças que nascem sem a marca 
da criminalização.”
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A história de vida do adolescente e o 
texto acima extraído da Constituição 
Federal de 1988 confirmam que de 
fato crianças, adolescentes e jovens 
têm direito à uma especial proteção 
por parte da sociedade e do Estado 
para que caminhos de vida como 
esse não se repitam. Teoricamente é 
dessa forma, porém na prática o que 
vemos constantemente são violações 
em todos os sentidos e dimensões. 

Mas, vamos tentar entender quem 
somos nós nesse cenário e o que 
acontece com a gente. 

Adolescência 
e juventude: a 

vida vale mais
É dever da família, da 

sociedade e do estado 
assegurar à criança e 

ao adolescente, com 
absoluta prioridade, 

o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, 
à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à 
liberdade e à 

convivência familiar 
e comunitária, alÉm 

de colocá-los a 
salvo de toda forma 

de negligência, 
discriminação, 

exploração, violência, 
crueldade e opressão.

VOCÊ SABIA QUE...

  Nesse imenso país, habitado por 
190 milhões de pessoas 60 milhões 
têm menos de 18 anos de idade? 

  Que o Brasil é o segundo país do 
mundo em número de assassinatos de 
adolescentes, atrás somente da Nigéria?

 Todos os dias, 28 crianças e 
adolescentes morrem assassinados 
no Brasil?

Adolescência 
e juventude: a 

vida vale mais

Art. 227  
da Constituição  

Federal Brasileira.
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O que podemos fazer para ajudar? 
Arregaçar as mangas, juntar as for-
ças de todos e todas para acabar 
com toda essa violência. Precisamos 
garantir que adolescentes e jovens 
sigam as etapas naturais e justas do 
desenvolvimento do ser humano de 
nascer, viver e envelhecer com res-
peito e dignidade. 

Adolescentes e jovens querem viver 
com, alegria, simplicidade, harmonia, 
profissionalização e emprego digno, 
acesso a lazer e cultura, com políti-
cas públicas existentes, asseguradas 
e efetivas. Sem violações de direitos! 

Então, vamos nessa!

  Que os estados que apresentam 
os maiores índices de mortes 
causadas por policias são Bahia, 
com 278, São Paulo, com 965 e Rio de 
Janeiro, com 584?

  Segundo dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) o homicídio é apontado 
como a principal causa de morte de 
adolescentes entre 16 e 17 anos? 

  As mortes são causadas por 
arma de fogo e violência policial. 
Jovens, negros, pobres e de baixa 
escolaridade são as principais vítimas.

  Que a grande mídia colocou 
dentro da cabeça da população que 
a redução da maioridade penal vai 
acabar com a violência no país? 

  Se as condições atuais do país 
prevalecerem, cerca de 42 mil 
adolescentes brasileiros poderão ser 
assassinados até 2019?

Tudo isso pode ser evitado e tem jeito. 



Campanha Dê OpOrtuniDaDe  l  Faça a DiFerença. ninguém nasCe inFratOr! 19

18 Campanha Dê OpOrtuniDaDe  l  Faça a DiFerença. ninguém nasCe inFratOr!

O ECA e as 
Medidas 

Socioeducativas 
(MSE) / Mitos  

e verdades

Se trouxe a concepção da doutrina 
de Proteção Integral, como as 
crianças e adolescentes eram 
considerados antes do ECA?
Existia a visão da doutrina da situ-
ação irregular. Trocando em miú-
dos: por essa doutrina a justiça e o 
atendimento faziam distinções en-
tre as crianças. Ou seja, as crianças 
que apresentassem uma situação 
irregular derivada da própria con-
duta (infração), da conduta fami-
liar (maus-tratos) ou da sociedade 
(abandonados) eram punidos.

É verdade que as MSE previstas 
no ECA responsabilizam o 
adolescente que infringiu a lei?
Sim. Para a legislação brasileira 
qualquer pessoa acima de 12 de 
idade é responsabilizada pelos 
seus atos. No entanto, traz uma 
especificidade para a população 
entre 12 anos a 18 anos incomple-
tos. Ou seja, existe uma legislação 
especial (o ECA) que vai definir as 
formas para a responsabilização 

É verdade que os adolescentes não 
respondem por seus atos perante 
a sociedade e a Justiça, estando 
acobertados pelo Estatuto da 
Criança de Adolescente?
Não. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente trouxe um novo olhar 
sobre a infância e adolescência, 
pois introduziu a doutrina da Pro-
teção Integral. Isso quer dizer que 
considera todas as crianças e ado-
lescentes como cidadãos, em con-
dição peculiar de desenvolvimen-
to, que merecem ser tratados com 
prioridade absoluta.
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dos adolescentes que cometem 
ato infracional (qualquer condu-
ta que viole os direitos previstos 
na legislação brasileira, com fur-
to, roubo, tráfico de drogas). Essas 
formas são chamadas de MSE, que 
devem ser aplicadas pelo Juiz, de-
pois do adolescente ser encami-
nhado para delegacia, ser ouvido 
pelo promotor de justiça e de ser 
acompanhado pelo defensor pú-
blico (advogado pago pelo Esta-
do) para defendê-lo. As medidas 
socioeducativas previstas no ECA 
são divididas em seis:

1. Advertência: É feita pelo juiz de 
forma verbal, e através de um 
termo que será assinado pelo 
juiz, representante do ministério 
publico, adolescente, pais ou res-
ponsáveis. 

2. De serviço à comunidade (PSC): 
Consiste na realização de tarefas 
gratuitas de interesse geral, não 
excedendo o tempo máximo de 
seis meses. A prestação de servi-
ço deverá ter um caráter educa-

tivo e nunca devera consistir em 
um trabalho forçado. 

3. Obrigação de reparar o dano: É 
aplicada quando o adolescen-
te comete algum dano ao patri-
mônio, inclusive o público. O juiz 
pode determinar que o adoles-
cente repare o dano, restitua a 
coisa, ou de alguma forma com-
pense a vítima.

4. Liberdade Assistida (LA): será 
aplicada sempre que se confi-
gurar como a medida mais ade-
quada para o acompanhamento 
e orientação do adolescente. O 
juiz designará pessoa capacita-
da para acompanhar o caso, a 
qual poderá ser recomendado 
por entidade ou programa de 
atendimento. A medida será fi-
xada por um tempo mínimo de 
seis meses, podendo a qualquer 
momento ser prorrogada, revo-
gada ou substituída por outra 
medida. É exigido do adolescen-
te em atendimento a matrícula 
e  frequência regular na escola, 
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retirada da documentação, as-
sim como o comparecimento sis-
temático ao referido local onde 
está cumprindo a medida socio-
educativa. 

5. Semiliberdade: Deverá ser apli-
cada como primeira medida, ou 
medida de transição do meio 
fechado para o meio aberto. O 
adolescente fica possibilitado de 
realizar atividades externas, in-
dependente da autorização do 
judicial. Ele deverá estudar e se 
profissionalizar, sempre que pos-
sível se utilizando dos recursos 
da comunidade. Os adolescen-
tes poderão visitar seus familia-
res nos fins de semana, visando 
sempre promover o fortaleci-
mento dos vínculos familiares e 
comunitários, por isso se deixa o 
adolescente realizar as suas ati-
vidades fora do local onde está 
cumprindo a medida. 

6 Internação: Esta medida é excep-
cional e representa para o ado-
lescente a perda do direito de ir e 

vir. É cumprida em local especí-
fico para adolescente. A medida 
de internação não terá um prazo 
determinado, devendo ser ava-
liada a situação do adolescente 
no período máximo de cada seis 
meses. Chegando o tempo má-
ximo de 03 anos o adolescente 
deverá ser liberado, podendo ser 
colocado em regime de Semili-
berdade ou Liberdade Assistida. 
Ao completar 21 anos a sua libe-
ração será compulsória. 

Reduzir a idade penal  
diminui a violência?
Não. A violência tem muitas faces. 
Ela se esconde atrás do soco, do 
chute, do tapa (violência física); Ou-
tras vezes na violência psicológica: 
uma palavra grosseira, um gesto, um 
olhar preconceituoso, uma humilha-
ção. Por isso, precisamos entender 
a violência e enfrentar suas causas. 
Reduzir a maioridade penal é uma 
falsa solução, equivocada, simplista e 
superficial (uma vez que não resolve-
rá as causas do problema) e menos 



Campanha Dê OpOrtuniDaDe  l  Faça a DiFerença. ninguém nasCe inFratOr! 25

24 Campanha Dê OpOrtuniDaDe  l  Faça a DiFerença. ninguém nasCe inFratOr!

“trabalhosa” para os gestores. Os pa-
íses do mundo que tem mais núme-
ros de presos nos sistemas prisionais 
são exatamente os países onde exis-
te a pena de morte com, por exemplo, 
nos Estados Unidos. Isso significa que 
a violência não depende da existên-
cia de pena de morte ou medidas 
mais duras, sim de efetivar MSE que 
realmente sejam eficazes e ajudem 
os adolescentes e suas famílias a re-
construir seus projetos de vida. Nos 
países com melhores índices de de-
senvolvimento humanos e com po-
líticas públicas universalizadas e de 
qualidade os adolescentes não che-
gam a cometer tantos atos infracio-
nais ou a ser vítimas de tantas viola-
ções. Este é o real caminho.

VAMOS ENTENDER MAIS: 
Os adolescentes são 
responsáveis por grande parte 
da violência praticada no País?
Não.

 Os adolescentes são responsá-
veis por MENOS de 10% das in-
frações registradas, sendo que 
deste percentual, 73,8% são in-
frações contra o patrimônio, das 
quais mais de 50% são meros 
FURTOS (sem, portanto, o em-
prego de violência ou ameaça 
à pessoa), geralmente de ali-
mentos e coisas de pequeno 
valor, que para o Direito Penal 
se enquadrariam nos conceitos 
de “furto famélico” e “crime de 
bagatela”, impedindo qualquer 
sanção a adultos. 

 Apenas 8,46% das infrações prati-
cadas por adolescentes atentam 
contra a vida (perfazendo cerca 
de 1,09 do total de infrações vio-
lentas registradas no País), sendo 



27

Campanha Dê OpOrtuniDaDe  l  Faça a DiFerença. ninguém nasCe inFratOr!

Campanha Dê OpOrtuniDaDe  l  Faça a DiFerença. ninguém nasCe inFratOr!

26

que, historicamente, crianças 
e adolescentes são muito mais 
VÍTIMAS que autores de homi-
cídios (na proporção de 01 ho-
micídio praticado para cada 10 
crianças ou adolescentes mor-
tas por adultos). 

 As infrações praticadas por ado-
lescentes ganham grande visi-
bilidade e repercussão na mídia, 
que nos últimos anos, além de 
desinformar a população sobre 
a verdade relacionada ao ECA, 
vem elegendo de forma abso-
lutamente INJUSTA adolescen-
tes como “bodes expiatórios” 
da violência no País, para qual 
comprovadamente os jovens 
contribuem muito pouco.

Dez Motivos 
contra a Redução 
da Maioridade 
Penal
1. O eca quando adequadamente 

aplicado apresenta bons 
resultados.

As soluções para a criminalidade 
envolvendo os adolescentes passa 
pela execução adequada das medi-
das socioeducativas, já previstas na 
legislação.

2. São as politicas sociais que 
possuem real potencial para 
diminuir o envolvimento dos 
adolescentes com a violência.

Medidas de natureza social têm de-
monstrado sua potencialidade para 
diminuir a vulnerabilidade de cen-
tenas de adolescentes ao crime e à 
violência.
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3. É incompatível com a doutrina 
da proteção integral.

A Doutrina da Proteção Integral é o 
que caracteriza o tratamento jurí-
dico dispensado pelo Direito Brasi-
leiro a crianças e adolescentes. Tal 
doutrina exige que os direitos hu-
manos de crianças e adolescentes 
sejam respeitados e garantidos de 
forma integral e integrada, median-
te a operacionalização de políticas 
de natureza universal, protetiva e 
socioeducativa.

4. É inconciliável com o Sistema 
Nacional de Atendimento 
socioeducativo - Sinase.

O SINASE, formulado a partir das di-
retrizes constitucionais, das regras 
do ECA e das recomendações cons-
tantes da normativa internacional, 
corresponde a um conjunto de prin-
cípios administrativos, políticos e pe-
dagógicos que orientam o funciona-
mento dos programas de execução 
de medidas socioeducativas, sejam 
elas em meio aberto ou fechado.

5. É inconstitucional.
É manifesta e indiscutível a inconstitu-
cionalidade de qualquer proposta que 
modifique o sistema constitucional 
que reconhece prioridade e proteção 
especial a crianças e adolescentes.

6. É violação de cláusula pétrea 
da constituição.

É direito da pessoa humana abaixo 
dos 18 anos de idade, ser julgada, pro-
cessada e responsabilizada com base 
em uma legislação especial, diferen-
ciada dos adultos. Em decorrência de 
sua natureza, a matéria encontra-se 
ao abrigo das cláusulas pétreas (que 
não podem ser alteradas facilmente 
na Constituição Federal).

7. Afronta compromissos 
internacionais assumidos  
pelo brasil.

Não se podem esquecer os parâme-
tros internacionais que por força do 
artigo 5°, parágrafo 2° da Constitui-
ção: “Os direitos e garantias expres-
sos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos 
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princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a Re-
pública Federativa do Brasil seja par-
te”. Assim, têm peso de norma cons-
titucional os direitos  enunciados em 
tratados e documentos internacio-
nais de proteção aos direitos huma-
nos de crianças e adolescentes.

8. Está na contra - mão do que 
se discute na comunidade 
internacional.

Como se observa da análise com-
parada de distintas legislações no 
mundo, a predominância é a fixação 
da maioridade penal aos 18 anos e 
a fixação de uma idade inicial para 
a responsabilidade juvenil, caso do 
ECA e suas medidas socioeducativas.

9. Tratar adolescentes como 
adultos somente agrava a 
violência.

O ECA, ao tratar o adolescente como 
sujeito em situação peculiar de de-
senvolvimento considera que existem 
diferenças substantivas em cada 
etapa do desenvolvimento. Um ado-

lescente é diferente de uma criança 
e isso nós podemos ver a partir da 
responsabilização que o ECA faz ao 
adolescente. De forma correlata, um 
adolescente é diferente de um adulto, 
ele não possui as mesmas condições 
para emancipar-se, necessitando do 
auxílio das instâncias sociais. Tratar 
um adolescente como um adulto é 
abandoná-lo à sua própria sorte, sem 
abrir-lhe possibilidades para uma 
retificação de sua vida, no momento 
onde isso ainda é possível. Tratar um 
adolescente como um adulto é con-
dená-lo a perseverar na criminalida-
de, como modo de vida.

10. A prática de crimes hediondos 
por adolescentes não justifica a 
alteração da lei.

As propostas de redução da idade 
penal se sustentam na exceção, pois 
como constatado em diferentes e 
periódicos levantamentos realizados 
pela Subsecretaria de Promoção e 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (SPDCA) estima-se que 
o percentual de adolescentes autores 
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de crimes de homicídios não exceda 
18% da população de adolescentes 
internados no país. Tomando os da-
dos mais recentes de 2008, temos 
16.868 adolescentes internados no 
Brasil, ou seja, homicidas não pas-
sam de 3.100 casos no país todo. Os 
mesmos levantamentos demonstram 
que 5% dos menores de 18 anos res-
pondem aos crimes violentos cometi-
dos no Brasil. Isso quer dizer que 95% 
crimes violentos, ou aqueles consi-
derados hediondos – homicídios, se-
questros, latrocínios, estupros – são 
cometidos por adultos.

e no caso de cometimento 
de alguma infração veja as 
orientações abaixo:

NO CASO DOS ADOLESCENTES:

 Nenhum adolescente será privado 
de sua liberdade senão em fla-
grante de ato infracional ou por 
ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente.

 O adolescente tem direito à identi-
ficação dos responsáveis pela sua 
apreensão, devendo ser informa-
do acerca de seus direitos. 

 A apreensão de qualquer adoles-
cente e o local onde se encontra 
recolhido serão imediatamente 
comunicados à autoridade judi-
ciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele 
indicada. 

 Será examinado, desde logo e sob 
pena de responsabilidade, a pos-

Se liga!
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sibilidade de liberação imedia-
ta. Nesse caso o adolescente fica 
aguardando notificação do juiz 
para comparecer à audiência.

 Se não, está previsto a internação, 
antes da sentença, que pode ser 
determinada pelo prazo máximo 
de quarenta e cinco dias. A de-
cisão deverá ser fundamentada 
e será baseada em indícios sufi-
cientes de autoria e materialida-
de, demonstrada a necessidade 
imperiosa da medida. Apenas o 
Juiz pode determinar a interna-
ção provisória.

 Nenhum adolescente será priva-
do de sua liberdade sem o devido 
processo legal.

 São asseguradas ao adolescente, 
entre outras as seguintes garan-
tias: 

I - pleno e formal conhecimento da 
atribuição de ato infracional, me-
diante citação ou meio equiva-
lente;

II - igualdade na relação processual, 
podendo confrontar-se com víti-
mas e testemunhas e produzir to-
das as provas necessárias à sua 
defesa;

III - defesa técnica por advogado; 

IV - assistência judiciária gratuita e 
integral aos necessitados, na for-
ma da lei;

V - direito de ser ouvido pessoalmen-
te pela autoridade competente, no 
caso o juiz;

VI - direito de solicitar a presença de 
seus pais ou responsável em qual-
quer fase do procedimento. 

e ainda... 

ADOLESCENTES E JOVENS

 Se você for vítima de violência, 
tortura, extorsão, maltrato, dis-
criminação, ou humilhação pra-
ticados por policiais, procure a 
Ouvidoria de Polícia do Estado.
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 Não é crime andar sem docu-
mento, mas recusar-se a se 
identificar é contravenção pe-
nal. Se estiver sem documento, 
forneça ao policial dados que 
auxiliem a sua identificação.

 Se algum policial desrespeitar os 
seus direitos, tente se lembrar 
de anotar o nome, a identifica-
ção e a aparência dele, o núme-
ro da viatura em que ele estava 
e o nome das testemunhas que 
presenciaram os fatos.

A polícia me parou, o que eu faço? 

Caso você NÃO esteja cometendo 
infração, o melhor é manter a cal-
ma, mostrar-se tranquilo, explicar-se 
diante da situação e, caso seja exigi-
da, mostrar a sua documentação. Por 
isso, é sempre importante ao sair de 
casa ter no bolso ou na carteira al-
gum documento de identificação. 

Contatos 
Fique atento aos órgãos nacionais que podemos acio-
nar ou consultar:

Conselho Nacional dos Direitos da Criança  
e do Adolescente (CONANDA): (61) 2027.3158
Disk 100: 100
Conselho Nacional de Assistência Social:  (61) 2030 
2401 / 2030 2402
Pastoral do Menor Nacional: (031) 3422-6732
Associação Nacional dos Centros de Defesa da 
Criança e do Adolescente (ANCEDE):  (61) 3447-9335
Conselho Nacional de Justiça (CNJ):  (61) 2326-5000
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): (61) 
3366-9100 / (61) 3366-9151 
Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais 
(CONDEGE):  (91) 3201-2713/2712

Fique por dentro! Procure em seu município os órgãos 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente!

Conselho Tutelar
Conselho Municipal ou Estadual da Criança e do 
Adolescente
Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social
Ministério Público
Juizado da Infância e Juventude
Defensoria Pública
Entidades da Sociedade Civil Organizada 
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