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I. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Regulamento dispõe sobre a normatização da conduta 

disciplinar nas Unidades de Internação, estando em conformidade com a Lei n. 

8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, com a Lei 

n°12.594/12, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, com 

a Portaria nº. 160, de 19 de Setembro de 2016, que aprovou os Procedimentos 

de Segurança Socioeducativa, com a Portaria nº 35, de 13 de fevereiro de 2017, 

publicada no DODF nº 32, de 14 de fevereiro de 2017, que aprovou o Manual 

Sociopsicopedagógico das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo e 

com a Portaria nº 182, de 31 de agosto de 2017, publicada no DODF nº 171 do 

dia 05 de setembro de 2017, que instituiu a Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar no âmbito das Unidades de Internação e regulamenta os 

procedimentos para o seu funcionamento. 

 

II. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O atendimento socioeducativo buscará garantir a proteção integral dos 

direitos dos socioeducandos, por meio de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, Estado, Distrito Federal e dos 

Municípios, visando favorecer o acesso aos direitos fundamentais, tais como, 

saúde, educação, profissionalização, trabalho, assistência social, esporte, 

cultura e lazer, dentre outros. 

São princípios do atendimento socioeducativo que regem a convivência 

no âmbito da comunidade socioeducativa: 

 Respeito aos Direitos Humanos; 

 Respeito à situação peculiar do socioeducando, em desenvolvimento de 

sua consciência cidadã, por meio do estímulo ao cumprimento de deveres e a 

garantia de direitos fundamentais e sociais; 

 Incolumidade, integridade física e segurança; 

 Proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 

 Conscientização da família quanto à sua corresponsabilidade no 

cumprimento da medida; 

 Favorecimento da participação familiar em todas as etapas 

socioeducativas do programa, visando a autonomia desta; 

 Resgate e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos 

socioeducandos; 

 Legalidade, não podendo o socioeducando receber tratamento mais 

gravoso do que o conferido ao adulto; 

 Respeito à capacidade do socioeducando em cumprir a medida, 

proporcionando a ele condições para o convívio social pleno; 

 Individualização considerando-se a idade, as capacidades físico-

psíquicas e as circunstâncias pessoais do socioeducando; 

 Intervenção mínima, restrita e necessária à realização e alcance dos 

objetivos da medida; 
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 Não discriminação do socioeducando, notadamente em razão de etnia, 

gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, 

associação ou pertencimento a qualquer minoria; 

 Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas. 

 

Tais princípios elencados devem nortear todas as ações socioeducativas, 

tanto nas medidas socioeducativas em meio aberto quanto naquelas restritivas 

de liberdade. Além dos preceitos elencados, a legislação ainda dispõe as 

responsabilidades que cabem às unidades de internação quando da execução 

da medida socioeducativa, conforme exposto no art. 94 da Lei 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA): 

 

I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; 

II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na 

decisão de internação; 

III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 

reduzidos; 

IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao 

adolescente; 

V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos 

familiares; 

VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se 

mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares; 

VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal; 

VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária 

dos adolescentes atendidos; 

IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos; 

X - propiciar escolarização e profissionalização; 

XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas 

crenças; 

XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, 

dando ciência dos resultados à autoridade competente; 

XV - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação 

processual; 

XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes 

portadores de moléstias infecto-contagiosas; 

XVII - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes; 

XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos; 

XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania 

àqueles que não os tiverem; 

XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do 

atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, 

endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus 
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pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a 

individualização do atendimento. 

 

Como forma de garantia dessas diretrizes e responsabilidades e, 

seguindo o exposto no Plano Decenal para Atendimento Socioeducativo no DF 

lançado em junho de 2016 e o Projeto Político Pedagógico para a Medida 

Socioeducativa de Internação de 2013, têm-se a necessidade de definição dos 

parâmetros disciplinares para as unidades de internação. 

Assim, diante das normativas supracitadas, têm-se que a disciplina deve 

ser considerada como instrumento norteador do sucesso pedagógico, tornando 

o ambiente socioeducativo um polo irradiador de cultura e conhecimento, não 

devendo ser vista apenas como um instrumento de manutenção da ordem 

institucional. A questão disciplinar requer acordos manifestamente definidos 

em todas as relações estabelecidas no ambiente socioeducativo (normas e 

regras claras e bem delimitadas), funcionando como meio para a viabilização de 

um projeto coletivo e individual. Assim, a disciplina, deve ser percebida como 

condição para que objetivos compartilhados sejam alcançados e, sempre que 

possível, a comunidade socioeducativa participe da construção das normas 

disciplinares. 

A Lei n. 12.594/2012 regulamentou a execução das medidas 

socioeducativas e assim dispôs sobre os Regimes Disciplinares: 

 

Art. 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus 

respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça 

aos seguintes princípios: 

I - tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e 

determinação das correspondentes sanções; 

II - exigência da instauração formal de processo disciplinar para a aplicação de 

qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório; 

III - obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja 

necessária a instauração de processo disciplinar; 

IV - sanção de duração determinada; 

V - enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou 

agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requisitos 

para a extinção dessa; 

VI - enumeração explícita das garantias de defesa; 

VII - garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis; e 

VIII - apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 

(três) integrantes, sendo 1 (um), obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica. 

Art. 72.  O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal 

que advenha do ato cometido. 

Art. 73.  Nenhum socioeducando poderá desempenhar função ou tarefa de 

apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de atendimento 

socioeducativo. 

Art. 74.  Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão 

legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. 
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Art. 75.  Não será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha 

praticado a falta: 

I - por coação irresistível ou por motivo de força maior; 

II - em legítima defesa, própria ou de outrem. 

 

Assim sendo, este Regulamento tem por finalidade trazer parâmetros 

para a convivência dentro das Unidades de Internação, bem como subsidiar as 

atividades da Comissão de Avaliação Interdisciplinar na apuração de 

transgressões de regras institucionais e sociais dos socioeducandos. Dessa 

maneira, busca-se solucionar problemas comportamentais, bem como auxiliar 

na valorização e reforço positivo de ações e comportamentos que contribuam 

para a evolução da medida socioeducativa do adolescente. 

É nesse mesmo escopo que se encontra a Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar. Esse dispositivo opera como um instrumento de natureza 

administrativa e pedagógica, possuindo a função de contribuir para a garantia 

da segurança e disciplina enquanto aspectos inerentes ao Projeto Político 

Pedagógico da medida de internação. De igual modo, a finalidade é buscar 

adequação entre a medida deliberada e sua contribuição para o processo 

socioeducativo do adolescente, bem como incentivar as mudanças 

comportamentais positivas dos socioeducandos. Por meio da Comissão, se 

estabelece um ambiente para que o jovem seja ouvido e para que sua versão da 

ocorrência seja considerada. Assim, a equipe poderá estimulá-lo para que 

coloque em prática sua capacidade reflexiva propondo alternativas para a 

reparação de seu ato de indisciplina. 

Diante do exposto, é possível constatar uma relação intrínseca entre a 

garantia de direitos, o regulamento disciplinar e a Comissão de Avaliação 

Disciplinar, revelando a necessidade imperativa de instituir um regulamento 

disciplinar único, extensivo a todas as unidades. 

 

 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

 

A disciplina dentro das Unidades de Internação deve estar alinhada com 

sua concepção pedagógica, isto é, seu objetivo vai além da obediência das 

pessoas ao funcionamento dos procedimentos internos. Em contraposição, esta 

mesma disciplina deve ser um mecanismo de controle associado ao apoio 

institucional para que o socioeducando possa ressignificar sua vivência e 

estruturar uma mudança em sua trajetória de desenvolvimento integral. Tal 

meta é reforçada por meio da inserção em uma jornada pedagógica que 

concretize suas potencialidades como ser humano. 

Nesse contexto, a disciplina é vista para além do conceito estrito de 

segurança, mas sim dentro de um amplo espectro. Entende-se que a segurança 

é indispensável à garantia de um ambiente socioeducativo pacífico e 

harmonioso, viabilizando a execução do programa das medidas socioeducativas 

por garantir o bem-estar de profissionais e socioeducandos. É ela que 
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possibilita condições de realização das rotinas e do atendimento institucional, 

como um todo. Portanto, definem-se como atos normativos do eixo segurança: 

 Normas de convivência: são procedimentos de caráter flexível (de 

conhecimento dos servidores e dos socioeducandos) passíveis de revisão, que 

têm como finalidade principal a garantia de uma convivência apropriada entre 

os socioeducandos e o bom funcionamento da Unidade, a partir das diretrizes 

da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, das definições internas que 

estabeleçam rotinas, formas de tratamento, modo de promoção do 

protagonismo juvenil e da gestão participativa na política socioeducativa. 

 Normas e Medidas Disciplinares: conjunto normativo que rege o 

comportamento dentro da comunidade socioeducativa, aclarando papéis e 

responsabilidades, bem como apresentando a possibilidade de intervenções 

para estimular a manutenção da disciplina e a mudança de comportamentos 

que se desviam do almejado dentro das relações interpessoais. 

Assim, as ações disciplinares devem se basear em ações de promoção, 

prevenção e recuperação da dinâmica relacional e social pacífica. Nessa seara, 

os estímulos pedagógicos e disciplinares têm por objetivo demonstrar ao 

socioeducando sua capacidade de alcançar as metas a que se propôs no 

estabelecimento de seu Plano Individual de Atendimento - PIA e valorizar seus 

avanços e conquistas neste processo. O contínuo esclarecimento aos 

socioeducandos a respeito das normas de convivência e normas disciplinares é 

fundamental para prevenção de eventos críticos, bem como ações de mediação 

de conflitos das relações entre os adolescentes. Por fim, as intervenções 

coletivas, as medidas de teor pedagógico e a realização da Comissão de 

Avaliação Interdisciplinar atuam como ações de recuperação da paz 

institucional. 

Diante do exposto, antes da definição das infrações, é imprescindível 

fazer ponderações que visem a reflexão sobre o caráter pedagógico de toda ação 

disciplinar que ocorre dentro das unidades de internação. Dessa forma, o 

presente regulamento é dividido em três capítulos: 1. Aspectos iniciais e formas 

de intervenção; 2. Regime Disciplinar e 3. Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar e Módulo de Atendimento Especializado. 

Feitas essas considerações iniciais, o presente documento trata das normas e 

medidas disciplinares que serão aplicadas dentro das Unidades de Internação 

do Distrito Federal. Seu objetivo é ordenar ações, dar inteligibilidade ao 

socioeducando a respeito das normas disciplinares e esclarecer certos 

procedimentos para o conjunto de servidores deste ambiente. Ademais, este 

documento busca minimizar o choque adaptativo nos momentos de transição 

de uma Internação Provisória para a Internação Estrita, ou desta para a 

Unidade de Internação de Saída Sistemática, visto que podem ocorrer situações 

particulares que atendam às especificidades dessas unidades. 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS INICIAIS E FORMAS DE INTERVENÇÃO 

 Neste capítulo, são apresentados conceitos-chave para o entendimento 

da ação disciplinar, bem como para a formulação do regime disciplinar, 

considerando os direitos e deveres da comunidade socioeducativa. Além disso, 

são tratadas algumas formas de prevenção e intervenção. 

1.       DOS DIREITOS DOS SOCIOEDUCANDOS                     

Todo instrumental regulamentar estabelecido nas unidades de 

internação, deve considerar os direitos e deveres dos socioeducando, assim, 

com base em legislação pertinente (Lei 12.594/2012 e Lei 8069/1990), fica 

estabelecido que são direitos dos socioeducandos: 

  

I - ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e 

religião e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença. 

II - participação em atividades educacionais, profissionalizantes, culturais, 

esportivas e de lazer; 

III - receber assistência à saúde priorizando os serviços públicos 

e     comunitários; 

IV - defender-se quando acusado, antes da adoção de qualquer medida 

disciplinar; 

V - garantia da convivência familiar e comunitária; 

VI - garantia do acompanhamento do cumprimento de sua medida de 

internação através de atendimentos realizados pelas equipes de referência; 

VII - acesso aos órgãos de emissão de documentos pessoais; 

VIII- acesso aos meios de comunicação a partir dos critérios definidos pela 

Unidade; 

IX - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público 

e/ou Defensor; 

X - peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade 

ou órgão público; 

XI – obter informação sobre a sua situação processual; 

XII – receber tratamento respeitoso e digno, assegurando-se o chamamento 

pelo nome, a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo e o sigilo das 

informações; 

XIII– ter acesso às políticas sociais, prestadas por meio de assistência básica e 

especializada, promovidas direta ou indiretamente pela Unidade ou pelo 

Sistema Único de Assistência Social; 

XIV – receber visitas, ao menos semanalmente, conforme o art. 124 do ECA; 

XV – corresponder-se com seus familiares ou outros membros da rede de apoio 

afetivo do adolescente, após avaliação da equipe técnica; 

XVI– manter a posse de seus objetos pessoais, desde que compatíveis e 

permitidos, e dispor de local seguro para guardá-los, mediante recibo; 

XVII – ter assegurada a devolução dos documentos pessoais indispensáveis à 

vida em sociedade, mediante recibo; 
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XVIII– receber informação e orientação quanto às regras de funcionamento da 

Unidade de Atendimento; 

XIX– participar de avaliação diagnóstica, estudo de caso, podendo incluir 

também sua família, conforme análise da equipe de referência; 

XX - participar, obrigatoriamente, assim como seus familiares, da elaboração e 

reavaliação de seu Plano Individual de Atendimento, acompanhar os avanços e 

conquistas em seu Plano e receber, sempre que solicitar, informações sobre a 

evolução deste; 

XXI – ter acesso ao ensino formal ministrado pela Secretaria de Estado de 

Educação, onde será regularmente matriculado, de acordo com a série em que 

se encontra, assim como às atividades esportivas, culturais, de lazer e 

qualificação profissional básica de acordo com suas habilidades e interesses; 

XXII – receber atenção básica e especializada junto à rede do Sistema Único de 

Saúde local ou regional; 

XXIII– receber material de higiene pessoal, roupas de cama e banho com a 

frequência e nos moldes estabelecidos pelo Programa de Atendimento, 

preservada sempre sua dignidade; 

XXIV – ser acompanhado por seus pais ou responsáveis e por seu Defensor, em 

qualquer fase do procedimento judicial; 

XXV – identificada situação de risco à sua integridade física ou psicológica, o 

socioeducando terá assegurada a transferência para outro Módulo de 

Convivência, outra Unidade ou outras medidas de proteção que forem 

necessárias. 

 

2.       DOS DEVERES DOS SOCIOEDUCANDOS                     

 

Por outro lado, conforme a Lei 12.594/2012 e a Lei 8069/1990 e a 

função regulamentar concedidas as unidades, fica disposto que são deveres 

dos socioeducandos: 

 

I - cumprir com todas as obrigações de aluno na escola e cursos 

profissionalizantes em que estiver inserido; bem como, quando na condição de 

trabalhadores, honrarem com suas responsabilidades de empregado; 

II - participar das atividades socioeducativas propostas pela Unidade, exceto 

em situações que se justifique sua ausência e desde que possua orientação da 

equipe técnica e autorização das Gerências Sociopsicopedagógica, de Saúde e 

de Segurança, conforme o caso; 

III - cuidar da higiene pessoal, limpeza e organização de seu quarto e objetos 

pessoais; 

IV - colaborar na limpeza e na conservação da Unidade; 

V - em caso de prescrição e orientação médica, tomar a medicação nos horários 

estabelecidos, respeitando o servidor que irá ministrá-la; 

VI - submeter-se à revista, conforme os procedimentos internos da Unidade; 

VII - portar-se sempre de forma respeitosa com os outros socioeducandos, os 

servidores, os prestadores de serviço e visitantes; 
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VIII - acessar os espaços restritos da Unidade somente com a autorização e 

acompanhado de servidor da Gerência de Segurança; 

IX - cumprir o Manual Disciplinar no que diz respeito às normas de 

convivência e aos demais procedimentos; 

X– não utilizar palavras injuriosas, gestos obscenos, agressões físicas ou 

verbais contra autoridades, servidores, parceiros, visitantes e demais 

socioeducandos; 

XI – fornecer todas as informações referentes a seus pais ou responsáveis, 

parentes, endereço e sua formação escolar e profissional para constar de seu 

arquivo individual; 

XII – fornecer informações reais sobre seu estado de saúde ou possíveis 

ameaças à sua integridade física e mental; 

XIII – apresentar-se com trajes e condições de higiene pessoal adequados; 

XIV – obedecer às orientações dos profissionais quando estiver utilizando os 

recursos da comunidade para a efetivação dos seus direitos; 

XV – conservar as condições de habitabilidade, higiene, salubridade e 

segurança das instalações físicas; 

XVI – manter seus objetos, materiais de uso pessoal e equipamentos 

organizados, em condições de limpeza e segurança; 

XVII – Utilizar a alimentação fornecida de maneira higiênica e sem desperdício; 

XVIII – Obedecer às prescrições e orientações decorrentes do atendimento 

médico, psicológico, odontológico ou farmacêutico; 

XIV – participar dos procedimentos da Comissão de Avaliação Interdisciplinar 

quando envolvido direta ou indiretamente nas apurações de faltas 

disciplinares, preservando a verdade dos fatos; 

XX – acatar as decisões dos servidores e/ou da Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar, cumprindo as atividades e/ou as sanções impostas; 

XXI– participar e comprometer-se com todas as metas e ações previstas no 

Plano Individual de Atendimento e colaborar nas atividades complementares 

planejadas pela Unidade. 

 

3.        DO COMPROMISSO DO SOCIOEDUCADOR 

 

          O trabalho no ambiente socioeducativo carrega um grande volume de 

demandas e nuances. Seu nível de tensão, muitas vezes, dificulta o 

estabelecimento do senso de comunidade socioeducativa, conceito e vivência 

fundamental para o estabelecimento da atenção ao adolescente. Se por um 

lado há de se buscar a paz institucional por mecanismos disciplinares, faz-se 

importante também que a figura do socioeducador promova relações 

interpessoais que materializem o trabalho em equipe e a empatia ao 

socioeducando. Assim, além dos dispositivos normativos já estabelecidos que 

norteiam o compromisso ético do servidor público, abaixo constam 

compromissos dos profissionais ao se firmarem como socioeducadores:  
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3.1 Compromisso dos Gestores de Unidade: 

 Investimento em ações que promovam o clima de cooperação dentro da 

Unidade; 

 A desconstrução das diferenças por meio da aproximação das percepções 

e atitudes do grupo; 

 Busca ativa pela redução dos conflitos; 

 Encorajamento ao servidor para que monitore seu próprio 

comportamento e que se responsabilize pelas consequências de suas ações. 

 

3.2 Compromisso dos Socioeducadores: 

 Abertura para trabalhar em equipe; 

 Comprometer-se com as normas e dispositivos legais; 

 Comprometer-se em manter uma boa comunicação com os colegas; 

 Manter-se presente na relação com o adolescente, dando valor às suas 

requisições e apontando, quando necessário, os limites institucionais com 

firmeza e segurança; 

 Resguardar o sigilo e a discrição; 

 Ser idôneo, podendo figurar como modelo de comportamento ao 

adolescente; 

 Ser imparcial e apresentar acurado senso de justiça; 

 Respeitar a diversidade; 

 Ter equilíbrio emocional e autocontrole; 

 Conscientizar-se de que a ação socioeducativa deve promover habilidades 

para a vida em liberdade, mais do que a adaptação disciplinar à Unidade; 

 Dimensionar de modo respeitoso as exigências estabelecidas aos 

socioeducandos. 

  

Esta listagem não exaure a temática, bem como não desresponsabiliza o 

socioeducador a respeito dos seus deveres funcionais e nem das consequências 

decorrentes de ações omissivas ou excessivas, as quais serão apuradas pela 

Corregedoria e poderão gerar sanções administrativas, penais e cíveis.  

4.   DA EDUCAÇÃO MORAL, ÉTICA, POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Conforme apontado no Plano Decenal de Atendimento Socioducativo, de 

2016, o desenvolvimento da educação moral, ética, política e institucional é 

uma relevante ferramenta para o crescimento integral da pessoa em 

desenvolvimento. Considerando que a formação integrada e coesa do 

socioeducando é o princípio básico para que se possa transformar a trajetória, 

deve-se desenvolver uma metodologia de trabalho voltada para a educação 

social, valores éticos, respeito às instituições e pessoas.    

Partindo do entendimento de que as estratégias e metodologias ativas 

norteiam o processo de transformação para os socioeducandos, deve-se 

incentivar as práticas de convivência social, comportamento ético e 

responsável, cumprimento às regras e normativas institucionais. É importante 

desenvolver também ações de cidadania, enxergando o socioeducando como 
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sujeito de direitos e deveres como sujeito que busca ocupar um lugar diferente 

na sociedade. 

Assim, além da rotina de ações de segurança preventiva (realização de 

revistas, exercício da vigilância e monitoramento de comportamentos 

suspeitos), a Unidade deve criar uma rotina preventiva quanto à convivência 

harmônica.  Tal iniciativa deve apresentar ao socioeducando seus Direitos e 

Deveres, explicitando o motivo do regramento e esclarecendo sua necessidade 

para que a harmonia dentro da comunidade socioeducativa seja 

alcançada.  Este momento será preferencialmente no início da inserção do 

adolescente na Unidade, de modo individualizado, mas deverá ser retomado ao 

se observar que coletivamente determinado Módulo (ou adolescente) tem 

apresentado comportamento transgressivo. 

 

5.    DOS ESTÍMULOS PEDAGÓGICOS E DISCIPLINARES 

Os estímulos têm por objetivo promover institucionalmente o 

cumprimento das normas, mas também se alinham em uma proposta de 

valorizar o socioeducando por seus compromissos, contribuindo para elevar 

sua autoestima e senso de valor pessoal. Nesse sentido, os estímulos também 

podem ser utilizados no momento em que o adolescente está em um processo 

de transição entre uma postura opositora e desafiante para comportamentos 

mais assertivos institucionalmente. Nesse último caso, busca-se tornar mais 

sólido o processo de mudança de atitude. 

Os estímulos poderão ser de natureza individual ou coletiva, elencando-

se dentro desta proposta os elogios: registros por escrito que podem ser 

realizados em qualquer momento do cumprimento da Medida Socioeducativa 

de Internação e tem por finalidade pontuar ao adolescente a apresentação de 

comportamento assertivo. Seu registro se dará no Livro de Ocorrência do 

Módulo de Convivência do adolescente, pela equipe que o acompanha em suas 

rotinas diárias. Pode ser realizado de modo individual ou coletivo e gerar a 

participação em Conselho de Mérito Socioeducativo. 

A participação em Conselho de Mérito Socioeducativo: destina-se aos 

adolescentes que tem se destacado de modo notório no cumprimento da 

Medida Socioeducativa, por seu empenho disciplinar ou por destaque em 

atividade escolar, de profissionalização e/ou esportiva.   

6. DO CONSELHO DE MÉRITO SOCIOEDUCATIVO           

O Conselho de Mérito Socioeducativo busca valorizar os avanços dos 

socioeducandos que se destacam positivamente no cumprimento da medida 

socioeducativa. A ponderação do destaque levará em conta o desenvolvimento 

de habilidades e capacidades relativas à vida em liberdade e à postura 

contributiva no âmbito institucional. O Mérito será uma forma de reconhecer e 

valorizar um avanço na conduta do jovem, que será avaliado em virtude da 

continuidade e estabilidade de uma postura construtiva dentro do processo 

socioeducativo. 
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Este Conselho buscará pontuar ao adolescente quais foram os avanços 

alcançados e como o esforço do socioeducando está implicando no sucesso do 

alcance de metas e objetivos, tanto no contexto da Medida quanto no momento 

do usufruto pleno da liberdade.  O momento deve servir de incentivo para os 

indicados ao Conselho de Mérito Socioeducativo bem como modelo a todos os 

adolescentes que se envolvem comumente em comportamentos transgressores, 

buscando sempre contribuir com o processo de desenvolvimento dos 

adolescentes acautelados nas Unidades de Internação. 

Os critérios de indicação para o Conselho de Mérito Socioeducativo não 

devem ser analisados institucionalmente de forma a inviabilizar sua realização, 

ao contrário, deve existir um empenho da Unidade em localizar adolescentes 

cujo comportamento possa ser alvo de reconhecimento.  Assim, todas as 

Unidades de Internação criarão um cronograma para a instituição de 

Conselhos de Mérito Socioeducativo com regularidade. O cronograma do 

Conselho de Mérito deve ser amplamente divulgado, possibilitando que todos 

os setores indiquem adolescentes para participação, sugere-se ainda que o 

período de ocorrência não seja superior a 4 meses.  

Caberá à Direção organizar listagem nominal com os adolescentes 

indicados que será dirigida às Gerências para posicionamento sobre a 

conveniência do reconhecimento do Mérito Socioeducativo. As Gerências, 

dentro de suas atribuições regimentais, deverão ponderar o comportamento do 

socioeducando com relação a: 

 Estar vinculado à Medida Socioeducativa de Internação há pelo menos 3 

meses; 

 Estar há, no mínimo, 3 meses sem se envolver em ocorrências 

disciplinares; 

 Ter boa avaliação quanto à convivência intramódulo, em especial no que 

tange ao cumprimento de rotinas; 

 Ser frequente e participativo na escola; 

 Participar e demonstrar evolução quanto à compreensão da Medida 

Socioeducativa nos atendimentos técnicos; 

 Avaliação positiva de outros socioeducadores que promovam atividades 

junto ao socioeducando; 

 

A listagem deve apresentar espaço para que cada Gerência se posicione 

sobre a admissibilidade do socioeducando para reconhecimento. A lista deverá 

retornar para a Direção da Unidade, que deliberará em caráter conclusivo. 

Preferencialmente, o Conselho de Mérito, far-se-á de modo coletivo, com a 

participação de representantes de todos os setores e, se possível, com a 

participação da família. 

O Conselho servirá não somente para elogiar e reforçar os avanços do 

socioeducando, mas também para pontuar os aspectos que os participantes 

verifiquem que ainda são passíveis de melhoria e aprimoramento. Ao final, será 

feito um relatório do Mérito Socioeducativo, que deverá ser encaminhado pela 

Direção da Unidade para a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas e 

Ministério Público. 
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CAPÍTULO II – REGIME DISCIPLINAR 

 Neste capítulo, são apresentadas as formas de avaliação e classificação 

da conduta dos adolescentes, a natureza das faltas disciplinares e a gradação 

das infrações. Por fim, é feita uma breve explanação a respeito da confecção do 

registro das infrações disciplinares. 

7. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS   

ADOLESCENTES 

A conduta disciplinar do socioeducando será avaliada sistematicamente 

durante o cumprimento da medida socioeducativa e poderá ser classificada por 

diversos critérios, tais como: cumprimento de normas, participação em 

Conselho de Mérito, registros de elogios, compromisso com as rotinas de 

convivência, respeito aos pares e aos servidores, cumprimento de horários, 

entre outros. Com o objetivo de registro em Relatórios e para dar feedback ao 

adolescente é conveniente que ao fim da avaliação, figure o enquadramento da 

postura conforme segue: 

  

I - ÓTIMA: quando não tiver cometido nenhuma falta disciplinar de qualquer 

natureza e/ou tenha participado de Conselho de Mérito devido à postura do 

socioeducando; 

II - BOA: quando a única medida disciplinar aplicada tiver sido por falta 

disciplinar de natureza leve e/ou o adolescente tiver registros elogiosos; 

III - REGULAR/RAZOÁVEL: quando tiver sido sancionado por falta disciplinar 

de natureza média ou reincidir em infrações de natureza leve; 

IV - INSATISFATÓRIA: quando cometer falta disciplinar de natureza grave ou 

reincidir em infrações de natureza média. 

  

Ressalta-se que, tais enquadramentos são apenas parâmetros a serem 

considerados. A avaliação não é exclusivamente objetiva, ou seja, não se deve 

levar em consideração somente a quantidade de ocorrências disciplinares 

cometidas ou não. Por este motivo, é fundamental a garantia da realização de 

Estudos de Caso para aproximar os profissionais que acompanham o 

adolescente e permitam alinhar as perspectivas de intervenção a respeito do 

socioeducando. 

7.1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 

I - histórico disciplinar favorável na Unidade (primariedade); 

II - avaliação satisfatória do processo de responsabilização no cumprimento da 

medida de internação e do aproveitamento nas atividades pedagógicas; 

III - ter o socioeducando desistido de prosseguir na execução da falta 

disciplinar; 

IV - ter o socioeducando assumido espontaneamente, perante a Equipe da 

Unidade, a autoria de falta disciplinar e se disposto a repará-la; 

V - perturbação mental ou psicológica, atestada por Relatório de Saúde; 
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VI - bom desempenho no Plano Individual de Atendimento - PIA; 

VII - ter o socioeducando cometido falta sob coação ou influência de violenta 

emoção, provocada por ato injusto de outrem; 

VIII - a sanção poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, 

anterior ou posterior à falta disciplinar, embora não expressamente 

regulamentada; 

IX - ser menor de 14 anos. 

7.2. DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 

I - reincidência em falta disciplinar homologada em definitivo.  

II - ter o socioeducando promovido ou organizado a cooperação na falta 

disciplinar, ou ainda, dirigido à atividade dos demais participantes, exercendo 

coação ou não; 

III - ter sido necessário o uso de contenção física para impedir o cometimento 

ou a continuidade da falta disciplinar pelo socioeducando; 

IV - ter o socioeducando executado a falta disciplinar, ou dela participado, 

mediante remuneração ou promessa de recompensa. 

 

8.  DA NATUREZA DAS FALTAS DISCIPLINARES 

A classificação das transgressões cometidas pelos socioeducandos que 

cumprem medida socioeducativa das Unidades de Internação dar-se-á em 

conformidade com artigo 71, inciso I, da Lei nº 12.594/2012, que institui o 

SINASE e classificam-se em: leves, médias e graves. 

Caso não seja prevista na forma tentada, aplica-se à tentativa a sanção 

correspondente à falta disciplinar consumada, reduzida de 1/3 (um terço). 

O socioeducando que concorrer para o cometimento da falta disciplinar 

incidirá nas mesmas sanções cominadas ao autor, na medida de sua 

participação, exceto nos casos de coação por parte do autor da ocorrência. 

Nas faltas disciplinares que importem em ato infracional, a Gerência de 

Segurança encaminhará os envolvidos à Delegacia de Polícia e a Direção fará 

as comunicações formais (VEMSE e MP), assim como para a Central de Vagas e 

a Unidade de Atendimento Inicial, para orientações sobre reapresentação do 

jovem. Caso o socioeducando permaneça detido por mais de 05 (cinco) dias, 

não há de se falar em apuração pela Comissão disciplinar. 

8.1 DAS FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA LEVE 

São consideradas transgressões leves: 

 

I.    Faltar com asseio pessoal, higiene e limpeza do ambiente, em 

desconformidade com as normativas internas; 

II. Sujar espaços da Unidade, recusando-se a limpá-los ou negligenciar a 

limpeza diária e a preservação da ordem; 
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III. Apresentar-se com trajes inadequados ou vedados, em desconformidade 

com as normativas internas; 

IV. Comportar-se com a ausência do dever de urbanidade e respeito, no trato 

com autoridades, servidores, visitantes ou demais socioeducandos; 

V. Deixar de atender à ordem de conferência nominal; 

VI. Descumprir, sem justificativa cabível, os horários estabelecidos para o 

funcionamento interno da Unidade; 

VII. Deixar de participar de atendimentos e/ou executar tarefas escolares, 

ocupacionais ou profissionalizantes sem motivo justificável, em desacordo com 

normas escolares específicas e orientações dos profissionais vinculados à 

Escola, às Oficinas de cunho ocupacional ou profissionalizante, com 

responsáveis por outras atividades socioeducativas, ainda que voluntários 

autorizados pela Direção, ou com componentes da equipe interdisciplinar de 

referência, supervisionados pelas respectivas Chefias e Gerências; 

VIII. Comunicar-se com outros socioeducandos e/ou transeuntes em locais ou 

horários impróprios, bem como em horários de descanso. 

IX. Adentrar, ou transitar, sem autorização, em áreas restritas e delimitadas ao 

acesso, em conformidade com as normativas internas; 

X. Manusear ou portar equipamentos e materiais sem autorização do agente 

socioeducativo, ou do profissional que esteja dirigindo a atividade 

socioeducativa, em desconformidade com as normativas internas; 

XI. Desrespeitar o estabelecido pelas normas de convivência quanto ao volume 

de aparelhos de emissão sonora ou recusar-se a diminuir o volume depois de 

solicitado pelos servidores; 

XII. Entregar quaisquer objetos sem autorização a outro socioeducando; 

XIII. Provocar, individualmente, nas dependências da Unidade, perturbações 

com ruídos, batidas na porta, gritos ou vaia; 

Sanção: medida disciplinar de até 05 (cinco) dias aplicada pela equipe de 

servidores do módulo, com ratificação da Gerência de Segurança ou Chefe de 

Plantão, sem encaminhamento ao Módulo de Atendimento especializado (vide 

capítulo III). As faltas disciplinares de natureza leve devem ser comunicadas à 

equipe de referência para que sejam realizadas intervenções que se fizerem 

necessárias. 

8.2  DAS FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA MÉDIA 

São consideradas transgressões de natureza Média: 

 

I. Reincidir em transgressão leve; 
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a. Somente será considerado reincidente o socioeducando que obtiver 

mais de duas faltas disciplinares de natureza leve, dentro do período de 

três meses. 

II. Atrasar, sem justa causa, o retorno à Unidade quando em saídas 

autorizadas para o socioeducando; 

III. Induzir ou estimular outros socioeducandos à prática de ato qualificado 

como falta disciplinar de natureza leve ou média; 

IV. Proferir calúnia, injúria ou difamação contra outro socioeducando, 

servidores, visitante ou participante de atividades interno-externas; 

V. Provocar confusões, rixas e desentendimentos entre socioeducandos ou 

com servidores e/ou funcionários, em descumprimento das normativas 

vigentes; 

VI. Obstruir a visão ou o acesso aos espaços físicos da unidade; 

VII. Riscar, rabiscar, escrever, sujar ou fazer inscrições no mobiliário ou nas 

dependências da Unidade; 

VIII. Comunicar-se com visitantes sem a devida autorização, de maneira a 

provocar tumulto ou a violar os procedimentos de segurança; 

IX. Comunicar-se nos deslocamentos externos e em outras ocasiões 

excepcionais com outros socioeducandos ou entregar-lhes quaisquer objetos 

sem autorização; 

X. Entrar ou trocar de alojamento/quarto, mesmo que por curto período de 

tempo, sem autorização; 

XI. Recusar-se a entrar ou sair de alojamento quando solicitado, bem como 

deixar de atender comando dos servidores responsáveis pelas rotinas 

institucionais; 

XII. Fazer apologia ao crime/ato infracional ou a sua autoria, como forma de 

instigar a ação criminosa ou infracional; 

XIII. Simular doença ou autolesão, com o objetivo de eximir-se de dever legal 

ou regulamentar ou para obter vantagem indevida. A simulação de que trata o 

inciso, só será assim classificada, após averiguação de um especialista da área 

de saúde; 

XIV. Fazer uso indevido ou diferenciado de medicação prescrita; 

XV. Impedir, perturbar ou adotar postura indisciplinada durante as atividades 

coletivas, prejudicando o bom andamento da jornada pedagógica ou gerando 

prejuízo ao aproveitamento dos outros socioeducandos; 

XVI. Destruir objetos de uso pessoal fornecidos pela Unidade; 



 

21 

 

XVII. Fazer uso indevido do material e bens da unidade, 

XVIII. Danificar propositadamente objetos de outrem ou cedidos pela Unidade; 

XIX. Praticar atos de comércio de qualquer natureza, fornecer, trocar ou 

negociar com os outros socioeducandos itens pessoais de primeira necessidade 

(inclusive alimentação), objetos permitidos ou não permitidos na Unidade, bem 

como portar quantias em dinheiro; 

XX. Desrespeitar o horário de descanso promovendo barulho, sendo 

considerado como horário de descanso o período compreendido entre às 22h de 

um dia e 6h do outro. 

XXI. Negar-se à realização da revista pessoal ou de seus pertences, em 

descumprimento das normativas vigentes; 

XXII. Dificultar as ações de segurança e proteção em qualquer dependência da 

Unidade; 

XXIII. Incentivar ou participar de brincadeira que envolva embate corporal sem 

que existam lesões; 

XXIV. Sair para qualquer atividade externa e desviar-se de seu percurso ou 

separar-se sem autorização quando acompanhado de um servidor da Unidade. 

XXV. Retornar à Unidade com sinais de embriaguez ou indícios de uso de 

substâncias psicoativas ilegais no retorno das saídas autorizada. 

XXVI. Trocar peças de vestuário e calçados com outros socioeducandos 

utilizando-se de coerção. 

XXVII. Desviar materiais usados em atividades pedagógicas e/ou de 

profissionalização, desde que não utilizados para a confecção de armas 

artesanais; 

XXVIII. Utilizar-se de falsidade ideológica com o objetivo de obter vantagem 

pessoal 

XXIX. Utilizar de forma inadequada as instalações elétricas e hidráulicas da 

Unidade.  

 

Sanção: entre 6 (seis) e 10 (dez) dias em medida disciplinar com 

encaminhamento ao Módulo de Atendimento Especializado (vide capítulo III), 

aplicada pela Comissão, e manutenção das atividades pedagógicas 

obrigatórias. 

8.3 DAS FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE 

 São consideradas transgressões graves: 

I.  Reincidir em transgressão média; 
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a. Somente será considerado reincidente o socioeducando que obtiver 

mais de duas faltas disciplinares de natureza média, dentro do período 

de três meses. 

II. Provocar, mediante dolo, dano, deterioração, destruição ou inutilização do 

patrimônio da Unidade; 

III. Induzir, instigar, auxiliar ou facilitar a prática por outro socioeducando de 

ato considerado falta grave; 

IV. Desacatar e/ou ameaçar autoridades, servidores, visitantes ou demais 

socioeducandos; 

V. Arremessar líquidos ou sólidos (urina, água, fezes, saliva, alimentos etc.) em 

servidores, visitantes ou demais socioeducandos; 

VI. Praticar furto na Unidade; 

VII. Coagir outro Socioeducando a descumprir as normas disciplinares da 

unidade, bem como coagir outro socioeducando a agir contra a sua vontade; 

VIII. Praticar brincadeiras em desacordo com o Regulamento Disciplinar, 

resultando em lesões ou rixas (vulgo meia hora); 

IX. Agredir ou tentar agredir qualquer pessoa, persistindo ou não na ação por 

palavras ou gestos; 

X. Incitar a evasão; 

XI. Iniciar, instigar ou participar de tumulto; 

XII. Adquirir, guardar, transportar, trazer consigo e/ou fazer uso de tabaco nas 

dependências da Unidade; 

XIII. Fornecer medicação prescrita para outro socioeducando; 

XIV. Consumir, transportar, portar, negociar, preparar, ocultar ou contribuir 

para que haja na unidade substância entorpecente psicoativa ou de uso 

controlado sem prescrição, que cause dependência física ou psíquica; 

XV. Coagir outro socioeducando a fornecer, trocar ou negociar com os outros 

socioeducandos itens pessoais de primeira necessidade (inclusive alimentação), 

objetos permitidos ou não permitidos na Unidade; 

XVI. Induzir, instigar ou auxiliar autolesão de outrem; 

XVII. Organizar motim, rebelião ou perturbação da ordem e da disciplina de 

caráter coletivo; 

XVIII. Tentar ou empreender fuga com uso de violência, destruição ou 

rompimento de obstáculo, mediante fraude, escalada ou destreza; 

XIX. Estabelecer exploração sexual em relação a outro socioeducando; 
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XX. Fabricar, possuir, portar ou manter guardadas no alojamento armas de 

qualquer natureza, substância corrosiva, inflamável, explosiva ou venenosa, 

bebida alcóolica ou semelhante que cause embriaguez, mesmo que 

confeccionadas artesanalmente (estoque, faca artesanal, chicote, pedaços de 

vidro e etc.); 

XXI. Portar, usar, possuir ou fornecer aparelho telefônico celular ou outros 

meios de comunicação não autorizados; 

XXII. Fabricar, guardar, portar ou fornecer objeto que facilite fuga; 

XXIII. Forçar a entrada na Unidade de qualquer pessoa não autorizada; 

XXIV. Tomar posse de objetos fundamentais à segurança da Unidade (chaves, 

rádio, tonfa, spray e outros que possam ser regulamentados) 

XXV. Manter servidor, funcionário, socioeducando ou terceiro refém; 

XXVI. Praticar ou incentivar a prática de ato infracional ou crime no interior da 

Unidade; 

XXVII. Tentar ou provocar incêndio; 

XXVIII. Promover, incitar, facilitar ou participar de motim ou outro tipo de 

movimento que desestabilize a disciplina ou segurança da Unidade; 

XXIX. Praticar Homicídio tentado ou consumado. 

Sanção: entre 11 (onze) e 15 (quinze) dias em medida disciplinar com 

encaminhamento ao Módulo de Atendimento especializado (vide capítulo III), 

aplicada pela Comissão, e manutenção das atividades pedagógicas 

obrigatórias. 

  

Parágrafo único: estarão sujeitas à sanção de até 20 (vinte dias) as 

condutas elencadas nos incisos III, VI, X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXII, XXII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII. 

 

9. DA ELABORAÇÃO DA OCORRÊNCIA DISCIPLINAR 

A ocorrência disciplinar é um instrumento de grande importância para a 

Comissão de Avaliação Interdisciplinar (vide capítulo III), pois é por meio dela 

que os Membros serão informados de como os fatos aconteceram. Cumpre 

destacar que o Procedimento de Segurança Socioeducativo estabelece a forma 

como o registro deve ser realizado em seus artigos 69 e seguintes: 

 

Art. 69. É dever do servidor que presenciar ou tiver conhecimento da falta 

disciplinar, lançar no livro de registro, em campo próprio, contendo: 

I - nome completo do socioeducando; 

II - data, hora e local da falta disciplinar; 
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III - número do quarto e módulo de origem do socioeducando; 

IV - a falta que lhe é atribuída; 

V - a descrição detalhada dos fatos; 

VI - a indicação da norma infringida; 

VII - servidores presentes no ato; 

VIII - produto e os instrumentos da infração apreendidos, se possível; 

IX - casos de necessidade de transferência do(s) socioeducando(s) ao Módulo de 

Atendimento Especializado. 

Art. 70. Após o registro no formulário e no livro do Módulo, a ocorrência deverá 

ser entregue à Chefia de Plantão, que registrará em livro próprio. 

Art. 71. A Gerência de Segurança formalizará cópia do texto, encaminhando-o 

à Direção e à Gerência Sociopsicopedagógica, para conhecimento da equipe 

técnica e posterior convocação da Comissão de Avaliação Interdisciplinar. 

Parágrafo Único: A Direção deliberará sobre os encaminhamentos da 

ocorrência. 
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CAPÍTULO III – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR E MÓDULO 

DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

Este capítulo versa a respeito do funcionamento da Comissão de 

Avaliação Interdisciplinar e do Módulo de Atendimento Especializado, bem 

como de suas particularidades. 

10. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR (CAI) 

Em linhas gerais, a Comissão de Avaliação Interdisciplinar (CAI), será 

instituída e subordinada à Direção das Unidades de Internação, conforme 

Portaria nº 182, de 31 de agosto de 2017.  Trata-se de uma instância interna 

da Unidade Socioeducativa que atuará como instrumento formal, constituída 

com a finalidade de apurar as ocorrências relacionadas às transgressões 

reiteradas de natureza leve, às transgressões médias e às transgressões graves, 

considerando suas consequências e definindo, de acordo com o caso concreto, 

a sanção disciplinar e o atendimento que deverá ser oferecido ao adolescente 

que incorrer nas condutas ilícitas. 

A Comissão funciona como órgão deliberativo, de apoio ao controle de 

comportamentos que transgridam as normas. Atua na organização e 

manutenção da segurança, garantindo harmonia e tranquilidade nas ações da 

Unidade, mas não deve ser a única intervenção com o intuito de garantir a paz 

institucional. É fundamental uma rotina de elogios, o estabelecimento de 

Comissão de Mérito Socioeducativo, e orientações aos adolescentes que ações 

preventivas ao cometimento de ocorrências disciplinares. 

A CAI deverá caracterizar-se no dia-a-dia da Instituição como espaço de 

envolvimento, contribuição e troca de experiências e informações entre os 

integrantes da equipe que a compõe, na busca de alternativas para solucionar 

os problemas que se apresentam. 

Sendo assim, as decisões da Comissão devem ser pautadas: 

a)   na visão integrada das Gerências que compõe a estrutura 

organizacional da instituição e seus respectivos servidores; 

b)   na integração e fidedignidade das informações; 

c)   no alinhamento e fortalecimento da equipe com a tomada de 

decisões consensuadas; 

d)  nas ponderações sobre as motivações e consequências da decisão a 

ser tomada; 

e)   na transparência, objetividade e imparcialidade das discussões. 

                      

A CAI somente se reunirá com um número mínimo de 3 (três) membros, 

sendo obrigatoriamente 01 da equipe sociopsicopedagógica. O Presidente da 

Comissão de Avaliação Interdisciplinar será, preferencialmente, um 

Especialista em Direito e Legislação da Carreira Socioeducativa do Distrito 

Federal, em virtude de suas atribuições específicas. Na ausência do 

profissional supramencionado, a Direção designará servidor de qualquer classe 

da Carreira, que possua conhecimento e aptidão técnica para presidir o 

procedimento. 



 

26 

 

Na ausência do Presidente, o Relator assumirá as competências 

designadas ao Presidente do procedimento de apuração. Esse profissional 

presidirá o procedimento de apuração, atuando como mediador e relator 

(quando for o caso).  Ao fim do procedimento, ele será responsável por compilar 

o Relatório, que conterá a qualificação dos membros, do(s) acusado(s), 

exposição dos fatos, depoimento pessoal, depoimento testemunhal (se for o 

caso), conclusão, e outras deliberações necessárias à condução processual Tal 

representante, também, será o responsável pelo envio do documento à Vara e à 

Promotoria vinculadas à instituição, sem prejuízo da anexação do documento 

ao SIPIA. 

A Comissão contará com, ao menos, um representante da Gerência de 

Segurança, Proteção, Disciplina e Cuidados, preferencialmente um Agente 

Socioeducativo responsável pelo respectivo módulo e um representante da 

Gerência Sociopsicopedagógica, preferencialmente o Especialista responsável 

pelo acompanhamento do Plano Individual de Atendimento; e/ou outros 

profissionais necessários para auxiliar na elucidação dos fatos, tais como 

profissionais da Escola, caso a ocorrência tenha ocorrido em âmbito escolar. 

A Direção da Unidade, necessariamente, far-se-á presente durante a 

Comissão de Avaliação Interdisciplinar caso a ocorrência tenha impactado a 

segurança institucional ou ocasionado transtorno disciplinar generalizado em 

um Módulo específico. A participação da Direção também poderá ser solicitada 

pelos componentes da CAI, inclusive pelo Relator, nos casos em que houver 

necessidade de criar procedimentos institucionais diferenciados ou dirimir 

dúvidas ou na existência de conflitos de posicionamento quanto à 

aplicabilidade de Medida Disciplinar. 

 

Quadro1: Constituição da Comissão de Avaliação Interdisciplinar 

REPRESENTANTE QUANTIDADE 

- Presidente: Representante da Direção; 

- Relator: designado pela Direção; 

- Gerência de Segurança; 

- Gerência Sociopsicopedagógica; 

- Outros profissionais 

01 

01 

01 

01 

01 

 

10.1 DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO       

Compete à Comissão de Avaliação Interdisciplinar: 
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I.  Analisar e deliberar sobre as faltas disciplinares dos socioeducandos, 

observados seus elementos atenuantes, agravantes e suas 

consequências; 

II. Avaliar a suspensão temporária de benefícios (saídas testes, especiais 

e sistemáticas) concedidos pela VEMSE durante o período em que o 

socioeducando estiver em cumprimento da medida disciplinar. 

 

Ao deliberar acerca da sanção a ser aplicada, a Comissão deverá 

considerar, além da falta cometida, outros aspectos, tais como: história do 

socioeducando, trajetória no processo socioeducativo, idade cronológica e 

mental e demais elementos que a Comissão julgar relevantes na análise do 

caso em questão.  

Portanto, as avaliações da Comissão de Avaliação Interdisciplinar e suas 

deliberações não devem considerar apenas a infração disciplinar, mas também 

o histórico do socioeducando, sua trajetória no processo socioeducativo e a 

gravidade da ocorrência, levando em conta os aspectos individuais e subjetivos 

inerentes a cada jovem. Sendo assim, faltas disciplinares semelhantes poderão 

incorrer em sanções diferenciadas. 

 

10.1 DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

                

Quanto à apreciação e decisão sobre a sanção a ser aplicada, deverá a 

comissão reunir-se no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis para 

adolescentes vinculados à Internação Estrita e de até 03 (três) dias úteis para 

casos de Internação Provisória. Depois de expirado o referido prazo, sem a 

realização da Comissão, o socioeducando deverá ser liberado da medida 

cautelar, retornando ao seu módulo de convivência de origem, e não poderá 

mais sofrer sanção disciplinar pela falta em questão. 

Caso o socioeducando seja transferido à outra Unidade de Internação 

antes da deliberação da Comissão, deverá a ocorrência disciplinar ser remetida 

anexada ao Ofício de transferência, sendo informado nesse documento o dia de 

prescrição da ocorrência, a fim de que a nova Unidade adote as providências 

cabíveis para a realização da CAI. As Unidades (demandante e receptora) 

devem manter contato para esclarecimentos sobre a ocorrência e, quando 

necessário, programarem para a participação da primeira na Comissão. Tal 

procedimento não alcança ocorrências envolvendo o cometimento de novo ato 

infracional.  Nesses casos, é responsabilidade da Unidade onde ocorrerem os 

fatos realizar a CAI na Unidade em que o socioeducando está cumprindo a 

Internação Provisória. 

O socioeducando poderá apresentar, se assim desejar, defesa escrita 

elaborada por advogado ou representante da Defensoria Pública antes da 

realização da Comissão, a qual deverá ser lida na reunião da Comissão de 

Avaliação Interdisciplinar juntamente com os demais documentos porventura 

produzidos. 

É direito do adolescente e é garantido na instituição da CAI a presença 

de Advogado, constituído por meio de procuração específica para o Ato, ou de 
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membro da Defensoria Pública, pais ou responsáveis pelo socioeducando 

acusado. Os pais ou responsáveis não terão direito à palavra, salvo quando 

provocados pelo Presidente da Comissão de Avaliação Interdisciplinar, 

cabendo-lhes tão somente assistir ao Ato oficial, podendo recorrer das decisões 

ao término do procedimento.   

O advogado particular ou o Defensor Público terão direito a palavra 

durante a Comissão de Avaliação Interdisciplinar, após a manifestação das 

Gerências de Segurança e Sociopsicopedagógica, podendo apresentar defesa 

escrita, que será apreciada pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar. É 

permitido ao socioeducando, advogado particular ou defensor público interpor 

recurso da decisão proferida pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar no 

prazo de dois dias úteis. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à 

Direção da Unidade. 

  

Observações: 

1)   Os horários das atividades da Comissão de Avaliação serão, 

preferencialmente, no contraturno da Escola; 

2)   Será estabelecido um cronograma contendo os dias em que serão 

realizadas as reuniões da Comissão. Excepcionalmente, poderá ocorrer em 

horário diverso, devidamente agendado com a GESEG e a GESPP. 

10.2 DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR  

A Comissão de Avaliação atuará em três fases:  

1º)  Na primeira serão ouvidos os envolvidos no fato, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. Esta fase precisa, necessariamente iniciar com 

a leitura da Ocorrência que contextualizou a instauração da Comissão, visando 

cientificar a todos como os fatos foram descritos. Após este momento, abre-se 

contexto para que os envolvidos esclareçam o ocorrido;  

2ª) Na segunda fase os membros da comissão irão decidir por aplicar ou não  a 

medida disciplinar. Este momento deve primar pelos princípios mencionados 

na seção 12 do presente documento, ponderando, também, acerca da 

viabilidade de uso do Contrato Pedagógico ou outro instrumento que 

oportunize a restauração socioeducativa;  

3ª) Por fim, na terceira fase, a Comissão comunicará sua decisão ao 

socioeducando,  e, se for o caso, proporá o Contrato Pedagógico. O 

socioeducando pode ou não assumir o compromisso; 

  

A Comissão de Avaliação deverá deliberar no prazo máximo de cinco dias 

úteis após o fato ocorrido. Além destas fases, as Unidades de Internação devem 

garantir a possibilidade Revisional, ou seja, o adolescente terá o prazo de 2 

(dois) dias úteis, após o conhecimento da sanção, para solicitar revisão sobre a 

medida aplicada pela Comissão de Avaliação à Direção da Unidade. A Direção é 
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responsável por rever, analisar, dar parecer e homologar a decisão em prazo 

não superior a dois dias úteis. 

Reitera-se que nenhum socioeducando poderá desempenhar função ou 

tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção (art. 73, Lei 12.594/12 - 

SINASE).    

10.3 DO RELATÓRIO  

O Relator, servidor designado pela Direção, deverá de forma clara e 

sucinta, elaborar relatório da reunião. Nesse documento devem constar os 

nomes dos integrantes, breve relato dos fatos da ocorrência, a versão 

sustentada pelo socioeducando autor da falta disciplinar e, se for o caso a 

versão apresentada pelas possíveis vítimas e testemunhas.  Também serão 

registradas as ponderações e as posições dos membros da Comissão de 

Avaliação Interdisciplinar sobre o caso, além da medida disciplinar aplicada. 

O relatório deverá ser assinado por todos os participantes da Comissão. 

Sua remessa será efetuada, internamente à Direção da Unidade, à Gerência de 

Segurança, e à Gerência Sociopsicopedagógica, e, externamente, à Vara de 

Execução de Medidas Socioeducativas/Vara da Infância e Juventude/Vara de 

Atos Infracionais, a depender da Unidade, e à Promotoria às quais a Unidade 

encontra-se vinculada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a 

realização do CAI. 

10.4  DA MEDIDA CAUTELAR 

A medida cautelar será aplicada nos casos em que o socioeducando 

estiver aguardando a deliberação da Comissão, para manter a estabilidade do 

módulo e para preservação da integridade física do próprio adolescente. Deverá 

ser justificada com registro junto aos encaminhamentos da ocorrência. 

 

11.   DAS MEDIDAS DISCIPLINARES E SUA APLICABILIDADE 

As medidas disciplinares aplicadas pela Comissão de Avaliação devem 

seguir a proposta pedagógica da Instituição, contendo elementos que ressaltam 

o cunho educativo da medida em detrimento do aspecto 

punitivo/sancionatório. A disciplina deve estar alinhada com as atividades 

pedagógicas de maneira que contribua conjuntamente para a reflexão do 

socioeducando sobre o seu comportamento de transgressão às regras e a 

necessidade de adequar-se às normas de boa convivência, exigidas para sua 

reinserção social. 

 

12. DAS MEDIDAS APLICÁVEIS QUANDO NA OCORRÊNCIA DE 

INFRAÇÃO DISCIPLINAR 

  

Dentro de uma Unidade de Internação, os profissionais se embasarão em 

diversos recursos a fim de restaurar a conduta de um adolescente na 
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ocorrência de uma infração, e sempre que possível usarão de modo progressivo 

a aplicação dos recursos institucionais. São Medidas de teor disciplinar 

aplicáveis: 

 Advertência: admoestação verbal, aplicável às infrações de natureza 

leve, utilizando-se de orientações gerais a respeito do comportamento adequado 

às normas disciplinares, e, se possível, utilização de técnicas de Gestão de 

Conflito e sempre registradas no Livro de Ocorrência do Módulo de Convivência 

do adolescente; 

 Advertência Escrita: admoestação verbal revestida de maior rigor e 

reduzida a termo, aplicável em casos de infrações de natureza leve e em suas 

reincidências, as quais dispensa o encaminhamento à Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar; 

 Contrato Pedagógico: o Contrato Pedagógico é uma ferramenta para a 

prática restaurativa dentro da Unidade. O contrato é elaborado diante de uma 

atitude pouco colaborativa por parte do socioeducando, com características de 

oposição e desafio às normas institucionais. Nele se especificam os 

comportamentos que geram medidas reflexivas e as alternativas que o jovem 

propõe para si mesmo a partir do momento em que é firmado o contrato. 

Esse instrumento é elaborado pela Equipe de Referência e pode ser aplicado 

em virtude da reincidência em ocorrências de natureza leve ou como suporte à 

Medida Disciplinar aplicada na Comissão de Avaliação. Nos casos de 

ocorrência grupal ou coletiva, todos deverão ser alcançados pelo contrato. Todo 

Contrato Pedagógico deve gerar um produto da ação que demonstre, por parte 

do adolescente, compreensão a respeito das regras institucionais e da 

sociedade ampliada, bem como o compromisso pela mudança em sua trajetória 

disciplinar; 

 Medida Disciplinar: Restrição de acesso a atividades não essenciais ao 

cumprimento da Medida Socioeducativa deliberada pela Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar. Reitera-se que tal medida não engloba a incomunicabilidade e 

a suspensão de visitas familiares à Unidade, assim como qualquer medida 

disciplinar que resulte em prejuízo às atividades obrigatórias, que consistem 

em: escolarização, profissionalização, encaminhamentos de atenção à saúde e 

técnicos, e demais atividades essenciais para o cumprimento da medida, 

conforme descrição no art. 143, PSS. 

  

Não haverá sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou 

regulamentar que a defina ou em razão de dúvida ou suspeita. As sanções 

disciplinares respeitarão os direitos fundamentais e a individualização das 

condutas do socioeducando. 

As sanções disciplinares, quando leves, serão aplicadas pela equipe de 

servidores do módulo em que o socioeducando se encontrar no momento da 

falta, com ratificação do Gerente de Segurança ou Chefe do Plantão - C2, sem 

encaminhamento ao Módulo de Atendimento Especializado. As faltas 

disciplinares de natureza leve devem ser comunicadas à equipe de referência 

para que sejam realizadas intervenções que se fizerem necessárias. Quando de 
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natureza média ou grave, serão aplicadas pela Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar. 

O socioeducando que cometer transgressão de natureza média ou grave 

poderá será recolhido preventivamente ao Módulo de Atendimento 

Especializado, atentando sempre para a capacidade/limite do MAE, bem como 

às especificações de cada unidade, lá permanecendo até a data limite para 

instauração da Comissão de Avaliação Interdisciplinar. 

As medidas disciplinares aplicadas na Unidade de Atendimento Inicial 

serão convergidas para Unidade na qual o socioeducando for conduzido, 

devendo também receber a ratificação do Chefe do Plantão - C2, quando de 

natureza leve, e pela Comissão de Avaliação, quando de natureza média ou 

grave. 

O socioeducando conduzido à Delegacia de Polícia que permanecer detido 

por mais de cinco dias úteis no sistema penitenciário, ao retornar à Unidade, 

não será submetido à Comissão de Avaliação em razão da preclusão. 

Na aplicação de qualquer uma dessas medidas, deve-se assegurar seu 

teor pedagógico junto à garantia de que o ambiente socioeducativo viabilize a 

convivência, o respeito mútuo, a paz e a segurança institucional. É 

responsabilidade de todo profissional buscar o equilíbrio, ou seja, não manter 

uma postura meramente punitiva e nem completamente permissiva. 

13.  DO MÓDULO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

         Conforme prevê o Procedimento de Segurança Socioeducativo - PSS em 

seu art. 141, o tempo de permanência e as mudanças no processo pedagógico 

do socioeducando são determinados pela Comissão de Avaliação 

Interdisciplinar, segundo a gravidade da falta, atendendo as necessidades do 

socioeducando e da família. 

         O PSS prevê ainda: 

Art. 142. A Comissão de Avaliação Interdisciplinar definirá a 

disciplina social restaurativa que deverá ser executada pelo 

socioeducando, garantindo o atendimento personalizado, visando 

os resultados desejados no menor tempo possível. 

Art. 143. A escola, os cursos profissionalizantes, os horários de 

banho de sol estabelecidos e atendimentos de saúde e técnicos são 

direitos do socioeducando em Atendimento Especializado. 

Assim, trata-se da manutenção do socioeducando em local distinto do 

seu núcleo de convivência de origem, sem prejuízo das atividades obrigatórias, 

conforme descrito no art 143, PSS. 

O encaminhamento de socioeducando ao Módulo de Atendimento 

Especializado será aplicável nos casos de ocorrência de infrações de natureza 

média, e grave. 

A medida disciplinar de recolhimento aplicada pela Comissão Avaliativa 

não poderá exceder a 15 (quinze) dias corridos, salvo quando a medida for 

agravada pelo comportamento do socioeducando encaminhado ao Módulo de 
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Atendimento Especializado, ou nos casos previstos no parágrafo único do item 

11.3. 

A relação entre a natureza das faltas e os tipos de medidas disciplinares 

aplicáveis poderá ser alterada de acordo com o entendimento da Comissão 

Avaliativa. 

13.1 DO ENCAMINHAMENTO AO MAE 

O encaminhamento do socioeducando ao Módulo de Atendimento 

Especializado, preventivamente ou não, será admitido caso seja determinado, 

exclusivamente, pelo Gerente de Segurança, seu substituto legal ou Chefe de 

Plantão - C2. 

O responsável pela determinação do encaminhamento do socioeducando 

ao Módulo de Atendimento Especializado deverá garantir a transferência 

imediata de seus objetos pessoais, a saber: 

               - colchão; 

              - material de higiene; e 

              - roupa de cama e banho. 

              Cabe à GESPP comunicar aos pais ou responsáveis a transferência do 

socioeducando para o Módulo de Atendimento Especializado, tendo em vista as 

regras das visitas semanais serem diferenciadas; e à GESEG, quando o horário 

da ocorrência for após às 17 horas do dia anterior à visita do módulo. 

13.1.1 DA PERMANÊNCIA NO MAE 

Durante a permanência do socioeducando no Módulo de Atendimento 

Especializado, serão observadas as seguintes medidas: 

a) suspensão dos benefícios de saídas semanais, quinzenais e especiais, 

já autorizadas até a data da ocorrência; 

b) proibição de recebimento de objetos e alimentos de qualquer espécie 

trazidos pelos visitantes; 

c) suspensão das atividades recreativas, passeios e outras não 

obrigatórias, excetuando as atividades obrigatórias nos termos do art. 

143, do PSS. 

d) na hipótese de falta de vagas no Módulo de Atendimento Especializado 

ou na impossibilidade de permanência no local devido a conflitos com 

outros internos, o socioeducando cumprirá a medida disciplinar em seu 

quarto e estará sujeito às regras desta, devendo ser, imediatamente, 

recolhido ao Módulo de Atendimento Especializado assim que for 

afastado o motivo impeditivo. 

13.2  RESPONSABILIDADE DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA 

A comunicação sobre o recolhimento do jovem ao Módulo de 

Atendimento Especializado dar-se-á por meio da ocorrência disciplinar, em 

formulário próprio, contendo a data, hora, motivo do recolhimento e o módulo 

de origem do socioeducando. 
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Deverá ser efetivada até o 1º dia útil seguinte ao da prática do fato, à 

Direção, Gerência Sociopsicopedagógica e Gerência de Saúde (nos casos de 

socioeducandos em acompanhamento especializado por esta gerência). 

13.3 RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR DO MAE 

O Servidor do Módulo de Atendimento Especializado deverá registrar no 

livro de ocorrências diárias os seguintes dados: 

- nome completo do socioeducando; 

- infração disciplinar cometida; 

- módulo de origem; 

- data e hora da entrada no módulo; 

- data e hora da saída do módulo. 

13.4  DEVERES DO SOCIOEDUCANDO AO INGRESSAR NO MAE 

Ao ingressar no Módulo de Atendimento especializado o socioeducando deverá: 

a) submeter-se à revista pessoal; 

b) submeter seus pertences à vistoria minuciosa; 

c) cumprir as orientações recebidas relativas às regras vigentes no 

módulo. 

13.5  DO MATERIAL QUE FICARÁ DISPONÍVEL AO SOCIOEDUCANDO NO 

MAE:   

- 01 colchão; 

- 02 cobertores; 

- 01 lençol; 

- 01 toalha de banho; 

- 01 escova de dente; 

- 01 creme dental; 

- 01 sabonete; 

- papel higiênico; 

- 01 desodorante em bastão sólido ou em creme em embalagem transparente; 

- 03 cuecas; 

- 02 bermudas; e 

- 02 camisetas. 

  

Observações: 

a) No período de frio será permitido um conjunto de moletom ou uma blusa de 

frio. 

b) O porte de material escolar e/ou pedagógico fornecido pela escola e/ou 

atividade profissionalizante, será disponibilizado aos socioeducandos, em 

conformidade com as e orientações/especificações da Gerência de Segurança. 
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13.6  DAS ATIVIDADES ESCOLARES E LABORATIVAS 

I - O socioeducando encaminhado ao Módulo de Atendimento Especializado 

não será suspenso das suas atividades escolares e laborativas (conforme 

descrito no art. 143 PSS) quando da ocorrência de infrações de natureza média 

ou grave, SALVO, quando tratar-se de proteção da integridade física (PIF) no 

ambiente escolar e profissional, e ainda, com a ciência da Equipe de 

Referência; 

II - a suspensão das atividades supra serão por, no máximo, 05 (cinco) dias. 

Neste período a Comissão de Avaliação Interdisciplinar poderá avaliar a 

situação com maior segurança no intuito de garantir a participação dos jovens 

nas atividades; 

III - a aplicação da restrição parcial ou total de saída externa será a cargo da 

Comissão de Avaliação, apurando-se cada caso, bem como suas reincidências, 

conforme determinação judicial. 

Caso o socioeducando volte a cometer falta durante sua permanência no 

Módulo de Atendimento Especializado, poderá ser submetido à nova medida 

disciplinar, mediante análise da Comissão de Avaliação das ocorrências 

registradas no Livro de Ocorrências do Módulo. 

13.7  DAS VISITAS AO SOCIOEDUCANDO NO MAE 

I – O socioeducando que cumpre medida disciplinar, preferencialmente, 

receberá visita, durante a semana, conforme organização da GESEG; 

II - Será vedado aos visitantes trazer qualquer alimento, material ou objetos 

para o socioeducando, à exceção de material de higiene e remédios com 

prescrição médica que serão entregues na Gerência de Saúde, juntamente com 

a receita; 

III - A visitação para os socioeducandos do Módulo de Atendimento 

Especializado poderá ser realizada em espaço externo ao módulo de 

convivência; 

IV - Ao socioeducando que cumpre medida será disponibilizada ligação 

semanal, caso não tenha recebido visita; 

V - Deverão ser anotados no Livro de Ocorrências Diárias do Módulo de 

Atendimento Especializado ou no módulo de origem, no caso de o 

socioeducando estar cumprindo a medida em seu próprio módulo, os seguintes 

dados relativos aos visitantes de cada socioeducando: 

   a) nome completo; 

   b) grau de parentesco; 

   c) hora de entrada no módulo; e 

   d) hora de saída do módulo. 

VI - Qualquer tipo de ocorrência no horário da visitação deve ser anotada no 

livro de acompanhamento diário do Módulo, e repassada para registro no Livro 

do C2. 
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13.8  DO BANHO DE SOL NO MAE 

I - será individualizado e/ou por quarto, respeitando a situação de cada 

socioeducando, com duração de 30 (trinta) minutos, ficando a cargo dos 

Servidores do Módulo a escala dos horários. Neste período, o socioeducando 

poderá fazer a higienização do quarto no qual ele está recolhido; 

II - no retorno do socioeducando ao quarto, ele deverá ser submetido à revista 

pessoal. 

 

13.9 DO TÉRMINO DA SANÇÃO E LIBERAÇÃO DO MAE 

I – o socioeducando somente será liberado do Módulo de Atendimento 

Especializado quando concluída a medida disciplinar ou mediante autorização 

da Direção da Unidade ou da Gerência de Segurança, impreterivelmente, até às 

18 horas, devendo o jovem ser encaminhado à GESEG juntamente com os seus 

pertences, exceto em situações de avaliação da necessidade de preservação de 

integridade física dos socioeducandos por parte da Gerência de Segurança e da 

Gerência Sociopsicopedagógica; 

II - ao término da sanção o socioeducando recolhido em quarto individual 

deverá entregar seu alojamento totalmente higienizado, conforme foi recebido. 

 

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer dúvidas sobre este Regulamento deverão ser formalizadas, e, 

serão dirimidas pela Direção da Unidade com cooperação das Gerências de 

Segurança, Sociopsicopedagógica e de Saúde, com posterior conhecimento da 

Diretoria de Internação e Coordenação de Internação e Semiliberdade da 

Subsecretaria do Sistema Socioeducativo. 

 

 


