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APRESENTAÇÃO

O Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, vinculado à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Ado-

lescentes e Juventude do Distrito Federal, é uma unidade que reúne, no mesmo espaço físico, Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, Defensoria Pública do Distrito Federal e Secretarias de Estado de 

Saúde, de Educação, Segurança Pública e de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos, com objetivo de prestar atendimento imediato, e�caz, e�ciente, humano e educativo ao 

adolescente apreendido por suspeita de �agrante, a quem se atribua autoria de ato infracional, de acordo 

com o estabelecido no artigo 88, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e no art. 4º, inciso 

VII, da Lei 12.594/12 – SINASE.

A Unidade de Atendimento Inicial – UAI é a porta de entrada do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal: 

acolhe, pelo prazo máximo de 24 horas, os adolescentes apreendidos em �agrante de ato infracional, realiza 

atendimento psicossocial e aciona as demais políticas públicas de acordo com a situação sociofamiliar identi-

fcada, visando à superação das condições de vulnerabilidade e risco. O NAI/UAI também acolhe jovens apre-

endidos por terem Mandado de Busca e Apreensão – MBA em seu desfavor, que são encaminhados à autori-

dade judicial que expediu o MBA.

Uma das diretrizes da política de atendimento, preconizadas pelo ECA é a integração operacional de órgãos 

do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em 

um mesmo local, para efeito de agilidade do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de 

ato infracional. A implementação desta diretriz ainda é incipiente no Brasil, tendo o início de sua execução 

implementada no Distrito Federal com a fundação do NAI/UAI em 2013.

Considerando suas particularidades e relevância para o sistema socioeducativo, o presente Anuário apresen-

ta dados compilados pela equipe que compõe o NAI/UAI no ano de 2017 com o intuito de auxiliar na imple-

mentação de políticas públicas preventivas, bem como de ações que ampliem o sistema de garantias de direi-

tos ao adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. Para tanto, os dados de entradas de adoles-

centes durante o ano de 2017 foram coletados e registrados coletivamente por todos os servidores que 

fazem parte do NAI/UAI. O trabalho de construção coletiva ao longo do período analisado se reflete nas análi-

ses aqui propostas ao longo da redação deste anuário, uma vez que este compõe uma colcha de retalhos, do 

qual fazem parte os registros anuais de todos os setores. Costuradas de forma clara e concisa, as informações 

revelam o intuito primordial de dar transparência aos processos realizados nesta Unidade e de fomentar a 

cultura de utilização de análises dos dados reais e de pesquisa empírica como base para a avaliação e 

monitoramento das ações em curso, bem como para a elaboração de novas ações, programas e projetos.
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2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

O processo de coleta das informações do NAI/UAI, historicamente, iniciou-se com base no CADIM, um sistema

de cadastro de informações desenvolvido no software e aplicativo de banco de dados Microsoft Access e utili-

zado no extinto Centro de Atendimento Juvenil Especializado - CAJE. Os dados dos adolescentes eram regis-

trados neste banco de dados pelos servidores responsáveis pelo recebimento dos adolescentes. Ao final de

cada mês as informações eram sistematizadas utilizando programas editores de planilhas.

Em 2014 o CADIM foi substituído pelo Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA, um siste-

ma criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para ser utilizado em todos os

Estados da Federação. No SIPIA, todos os servidores da Unidade tem um perfil de acesso e cada setor é

responsável por inserir informações dos adolescentes/jovens encaminhados à Unidade, desde sua chegada,

passando pelos atendimentos técnicos realizados, finalizando com as informações de saída dos adolescentes.

Atualmente, além do cadastro no SIPIA, os dados são inseridos em uma planilha online e preenchidos pelos

servidores que compõem o NAI/UAI à medida que os atendimentos e as decisões judiciais vão acontecendo.

Assim como feito no CADIM, ao final de cada mês os dados são sistematizados através de programas

editores de planilha que auxiliam na compilação manual das informações.

Os dados estatísticos compilados no NAI/UAI referem-se a informações de adolescentes em passagem pela

Unidade, seja em situação de flagrante, seja em situação de MBA, conceitos que serão discutidos à frente.

Como critério metodológico, este Anuário Estatístico 2017 irá apresentar dados específicos dos adolescentes

que são apreendidos e encaminhados ao NAI/UAI por motivo de �agrante, uma vez que os dados dos jovens

com MBA não são colhidos em sua totalidade por não �carem a disposição do Núcleo, mas da autoridade

judicial competente, entre outras razões que serão discutidas ainda nesta seção.

MOTIVO DA ENTRADA POR FLAGRANTE

Assim como apresentado na seção anterior, sabe-se que o NAI/UAI recebe adolescentes a quem se atribui 

autoria de ato infracional, cujo motivo principal de entrada é a apreensão em �agrante pela Polícia Militar. 

Esses adolescentes são encaminhados pela Polícia Civil ao NAI/UAI e �cam no máximo vinte e quatro (24) 

horas na unidade. Neste período são atendidos pela equipe de agentes socioeducativos, que realiza o cadas-

tro inicial de atendimento e demais procedimentos, como revista, alojamento e alimentação; pela equipe de 

especialistas do NAI/UAI, composta por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais; também pelas equipes 

das Secretarias de Saúde e Educação; por colaboradores da Defensoria Pública do Distrito Federal; e, por �m, 

ouvidos por membros do Ministério Público do Distrito federal, conforme preconizado em lei. A integralidade 

das ações preconiza a garantia de direitos dos adolescentes em passagem por esta Unidade, tendo em vista 

a incompletude institucional prevista legalmente. 
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A equipe da UAI também realiza um estudo preliminar que é apresentado ao juiz do Núcleo de Apoio ao 

Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Con�ito com a Lei – NAIJUD/TJDFT, para auxiliá-lo em sua 

decisão. No NAI/UAI as famílias dos adolescentes também passam por atendimento junto às Secretarias de 

Educação; Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos; Defensoria Pública e do Ministério Público e ao �nal do dia o juiz do NAIJUD/TJDFT apresenta sua 

decisão. As informações coletadas pelos diversos parceiros em atendimento técnico ao longo dessas 24 horas 

são registradas no SIPIA, na tela de atendimento inicial, bem como em planilha online. 

As principais informações registradas aqui são: Idade; Sexo (identidade de gênero); Ato infracional; dados do 

atendimento técnico, entre eles Região Administrativa (RA) de residência e de ato infracional; tipo de entrada 

(se primeira ou reentrada); e número de entradas.

Em dias úteis, os adolescentes são apresentados ao Ministério Público que compõe o NAI/UAI, cujas oitivas 

subsidiam as decisões no NAIJUD/TJDFT. Em dias não úteis, após registros no cadastro inicial realizado pelos 

agentes socioeducativos, os adolescentes são encaminhados ao Núcleo de Plantão Judicial – NUPLA, localiza-

do no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, de onde sairão as decisões judiciais. Nesses casos, 

não há atendimento técnico, portanto, não há a coleta de alguns dados especi�cados anteriormente.

MOTIVO DA ENTRADA POR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – MBA

 Em razão de expedição de Mandado de Busca e Apreensão, geralmente emitido quando do descumprimen-

to de medida socioeducativa ou desconhecimento da localização do adolescente após decisão judicial, o 

adolescente pode dar entrada no NAI/UAI por motivo de MBA. Os adolescentes ou jovens encaminhados ao 

NAI por motivo de MBA em seu desfavor são conduzidos à Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do 

Distrito Federal e/ou Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal e/ou a Vara Regional de Atos Infracionais 

da Infância e Juventude do Distrito Federal, a depender do órgão judicial que emitiu o MBA. Deste modo, a 

função inicial do NAI/UAI é apresentá-los à autoridade judicial competente e aguardar decisão judicial cum-

prindo-a integralmente. Assim, os jovens com entradas por MBA têm informações gerais coletadas pelos 

agentes socioeducativos e passam por atendimento técnico com parceiros da Secretaria de Saúde, no 

entan-to, não passam por atendimento técnico de especialistas e parceiros que compõem o NAI/UAI.
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9

Vale ressaltar que o motivo de entrada por MBA é bastante diverso. Existem MBA’s que já determinam a Inter-

nação Provisória do adolescente, outros somente para que o endereço do jovem seja atualizado e MBA’s em 

que o jovem está descumprindo decisão judicial de cumprimento de medida socioeducativa.  Não se trata 

aqui de um novo ato infracional, nem mesmo de um novo processo judicial. Prefere-se utilizar o termo jovem 

em casos de MBA, pois muitos já possuem mais de dezoito anos. Alguns jovens podem possuir mais de um 

MBA expedidos por diferentes juízes. É necessário informar que entradas por MBA não tem seus atendimen-

tos indeferidos nos casos em que o adolescente/jovem esteja na unidade e necessite de qualquer ação da 

equipe do NAI/UAI.

PRIMEIRA ENTRADA

 Trata-se do adolescente/jovem que possui um único registro de atendimento inicial no SIPIA, isto é, possui 

apenas uma passagem pelo NAI/UAI. Neste caso é feito um cadastro único, denominado Cadastro do Adoles-

cente, com as informações gerais do adolescente e um registro na tela de atendimento inicial com as informa-

ções dos atendimentos técnicos realizados e da decisão judicial correspondente ao dia de sua entrada. 

REENTRADA

 Informa que o adolescente/jovem tem mais de um atendimento inicial registrado no SIPIA, ou seja, determi-

na o número de entradas que um mesmo adolescente/jovem tem no NAI/UAI. Ao ser apreendido novamente 

em �agrante ou por MBA é feito o registro de um novo atendimento inicial com as informações correspon-

dentes ao dia da apreensão. É provável que haja situações em que o adolescente/jovem seja encaminhado ao 

NAI/UAI no mesmo dia por uma entrada em �agrante e outra por MBA, quando serão registradas duas telas 

de atendimento inicial, na mesma data, uma para cada motivo de entrada.  

UNIDADE DE ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para �ns estatísticos, contabilizam-se os números de atendimentos iniciais enquanto principal unidade de 

análise, o que permite contabilizar quantas entradas ocorreram no NAI/UAI mensalmente ou anualmente. O 

quantitativo de entradas no NAI/UAI não deve ser confundido com o número efetivo de adolescentes/jovens 

que passaram pela Unidade, uma vez que cada adolescente pode contar com uma ou mais entradas durante 

o período analisado. Este procedimento de coleta de dados baseado no número de entradas e não no

número de adolescentes é utilizando em vista de alguns fatores estruturais, dentre eles o próprio sistema de

cadastro dos adolescentes, SIPIA, que faz a contagem pelo número de telas de atendimento inicial. A metodo-

logia de compilação manual dos dados impede de identi�car adolescentes que passaram pela Unidade em

diferentes períodos sem que corra o risco de repetição da mesma informação. O método hoje utilizado permi-

te que se faça a contagem do número de adolescentes que estiveram no NAI/UAI mensalmente, porém, não

permite a mesma contagem anualmente, justamente devido às reentradas, seja por �agrante, seja por MBA.

Falta-nos um sistema de registro e análise automatizado, que possa detectar as múltiplas passagens do

mesmo adolescente sem que torne os quantitativos mensal e anual incorretamente in�ados.



Importante destacar que conceito de reentrada não deve se confundir com o conceito de reincidência. Reen-

trada no atendimento inicial não especi�ca se houve o cometimento de um novo ato infracional, expressa, 

por assim dizer, a quantidade de passagens que o adolescente teve por esta Unidade. Dessa forma, um ado-

lescente que possua uma entrada porque apreendido em situação de �agrante e tenha nova entrada porque 

expedido MBA em seu desfavor, serão contabilizadas duas entradas na estatística no período.

O método de coleta utilizado não aponta diretamente qual o motivo de cada entrada de um mesmo adoles-

cente. Além disso, ao possuir uma entrada por MBA e outra por �agrante o sistema já informa que o adoles-

cente/jovem possui duas entradas. Cabe destacar que a Reentrada no NAI/UAI é um indicador importante e 

pode sinalizar que o adolescente continue uma trajetória infracional. No entanto, se faz necessário a realiza-

ção de uma pesquisa especí�ca em que se observe a real relação entre reentrada e reincidência. 

Outra observação importante é que o adolescente encaminhado ao NAI/UAI por motivo de �agrante é acusa-

do de cometimento de ato infracional, ou seja, ainda apresenta-se para oitiva informal no processo de conhe-

cimento das circunstâncias do ato infracional e tomada de decisão judicial, o que signi�ca que nem todos 

serão vinculados ao Sistema Socioeducativo. Uma nova entrada não signi�ca, necessariamente, um novo ato 

infracional cometido ou uma nova medida a ser aplicada.
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3. INTRODUÇÃO

3.1 - TOTAL DE ENTRADAS

Em 2017 foram registradas 5.923 entradas no NAI/UAI, destas 3.848 são entradas por motivo de Flagrante e

2.075 entradas por motivo de Mandado de Busca e Apreensão. Em termos percentuais aproximadamente

65% de entradas foram por Flagrante e 35% de entradas foram por MBA. O quadro abaixo apresenta os dados

registrados mensalmente e corresponde ao motivo da entrada em seus valores absolutos.
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Gráfico 01 – Motivo da entrada de adolescentes no NAI/UAI – 2017

3.2 – NÚMERO DE ENTRADAS 

De acordo com os registros realizados no ano de 2017, das 5.923 entradas no NAI/UAI, 1.855 são de registros 

com  apenas uma passagem pelo NAI/UAI, ou seja, primeira entrada,  e 4.068 do total de registros considera-

dos reentradas. O grá�co 2 apresenta números absolutos não categorizando a quantidade de reentradas. 

Conforme já mencionado anteriormente, apesar de ser uma categoria importante de análise, este dado não 

representa a reincidência de cometimento de ato infracional. Importante destacar que o dado corresponde 

ao número total de entradas não diferenciando o motivo, se por Flagrante ou MBA, deste modo, não há 

como estabelecer uma relação con�avél que demonstre que a maioria dos adolescentes continuam uma 

possível trajetória infracional. Trata-se de uma análise quantitativa com seus dados absolutos, sem especi�-

car o motivo de cada reentrada. 



O Grá�co 3  apresenta em percentual o total de primeira entrada e quantidade de reentradas de acordo com 

os atendimentos iniciais registrados de um mesmo adolescente/jovem no SIPIA, por motivo de entrada em 

situação de �agrante. Assim, observa-se que 46% das entradas são categorizadas como primeira entrada, 

21% das reentradas são de segunda entrada; 13% de terceira entrada; 7% de quarta entrada; 4% de quinta 

entrada e 9% com seis ou mais entradas. Nota-se, novamente, que não há a diferança do motivo de entrada 

registrado, de modo que não é possivel identi�car se este adolescente com mais de uma entrada foi apreendi-

do novamente em �agrante ou por MBA, ou até mesmo se sua passagem pelo NAI/UAI deu-se no mesmo dia 

com o registro de dois  atendimentos iniciais, um �agrante e um MBA em seu desfavor concomitantemente. 

Cumpre salientar,  que o período de análise da quantidade de entradas não coincide com o período analisa-

do, ano de 2017, o que signi�ca que as reentradas são contabilizadas de acordo com o número de atendimen-

tos iniciais registrados no SIPIA desde sua implantação em 2014. Assim, por exemplo, um adolescente que 

possui um atendimento inicial em 2014 e outro em 2017 é categorizado como Reentrada com duas passa-

gens pelo NAI. Assim como a categoria primeira entrada refere-se ao adolescente que deu entrada em situa-

ção de �agrante no Atendimento Inicial desde que o SIPIA começou a ser utilizado, não apenas no ano de 

2017. A leitura dos dados é, portanto, histórica, e não apenas um retrato de 2017.
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Gráfico 02 – Quantidade de entradas no NAI/UAI pelos adolescentes apreendidos em 2017

Gráfico 03 - Quantidade de entradas no NAI/UAI pelos adolescentes apreendidos em 2017, em percentagem



4. ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO NAI EM 2017 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

A �m de que as Políticas Públicas relacionadas ao atendimento socioeducativo sejam constituídas de elemen-

tos e�cazes para a sua população e com efetividade em sua aplicação, traçar características gerais acerca da 

população de adolescentes que  pelo Núcleo de Atendimento Integrado constitui um fator importante nessa 

construção. Os dados aqui discutidos representam a parcela de adolescentes que foi encaminhada ao 

NAI/UAI em situação de �agrante, apreendidos e encaminhados à oitiva informal ao longo de 2017. Observe-

-se que os dados excluem os adolescentes em situ ação de Mandado de Busca e Apreensão (MBA), como

parte de uma escolha metodológica que compreende a importância de observar características de adoles-

centes que passam pelo NAI/UAI acusados de cometimento de atos infracionais, seja pela primeira vez, seja

em nova entrada, conforme explicitado nas considerações metodológicas.

Conforme discutido anteriormente, há uma di�culdade na compilação de dados estatísticos do sistema 

socioeducativo, no que se refere especialmente à vinculação de adolescentes ao cumprimento de medidas 

em meio aberto e sua passagem pelo atendimento inicial. O último levantamento anual do sistema socioedu-

cativo, elaborado pela Coordenação Nacional do SINASE e lançado em 2017, traz dados de 2014, apresentan-

do números que se referem exclusivamente às medidas de restrição de liberdade. O mesmo acontece com o 

levantamento realizado pelo CNJ chamado Panorama Nacional - A Execução das Medidas Socioeducativas de 

Internação Programa Justiça ao Jovem, publicado em 2012, que traz dados da execução de medidas socioe-

ducativas de restrição de liberdade no país. A pesquisa Per�l e Percepção Social dos Adolescentes em Medida 

Socioeducativa no Distrito Federal, realizada pela CODEPLAN e publicada em 2013, foge a esse padrão e traz 

os dados de adolescentes também em cumprimento de medidas em meio aberto, residentes no Distrito 

Federal. No entanto, nenhuma das pesquisas citadas traz informações sobre o atendimento inicial de adoles-

centes apreendidos em situação de �agrante, em grande medida porque o atendimento inicial no país ainda 

é incipiente, mesmo no Distrito Federal, a criação de uma unidade especí�ca para essa modalidade de atendi-

mento socioeducativo se deu apenas em 2013. Os dados sobre as características gerais da população atendi-

da no sistema socioeducativo, portanto, apresentam certa defasagem temporal, impossibilitando de realizar 

análises comparativas entre os dados aqui apresentados e dados nacionais e/ou distritais atuais.
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4.1 - GÊNERO

No que se refere aos dados sobre gênero no sistema socioeducativo, observa-se que há um número conside-

ravelmente maior de adolescentes do gênero masculino com passagem pelo atendimento inicial do Distrito 

Federal em relação ao número de adolescentes do gênero feminino. O dado corrobora com os demais levan-

tamentos nacionais sobre as medidas socioeducativas e com os dados apresentados na pesquisa sobre o DF 

realizado pela CODEPLAN, em 2013. Considerando esta última, é possível observar um número baixo de 

meninas efetivamente vinculadas às medidas socioeducativas em 2013 no DF, contabilizando apenas 2% de 

todos os adolescentes em cumprimento de medida de internação, 15,8% do total de adolescentes em cum-

primento de liberdade assistida e 4% daqueles em cumprimento de prestação de serviços à comunidade. No 

atendimento inicial, em 2017, foram contabilizadas 3848 entradas de adolescentes em situação de �agrante, 

sendo que 229 entradas foram de meninas em situação de flagrante, o que corresponde a 6% do total 

de entradas. Algumas questões adicionais sobre o tema Gênero serão discutidas em sessão específica.
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Gráfico 04 – Quantidade de entradas de adolescentes por gênero

Gráfico 05 – Entradas de meninos e meninas no 
NAI/UAI em 2017 em percentagem

Percentagem por sexo



4.2 - IDADE

Os dados do atendimento inicial do DF mostram que a faixa etária mais comum nas apreensões em situação 

de �agrante é de adolescentes que estão entre os 15 e 17 anos de idade, contabilizando 85% do total de 

�agrantes. O Panorama Nacional realizado pelo CNJ em 2012 traz dado semelhante, apontando a idade

média de 16,5 dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
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Gráfico 06 – Idade dos adolescentes que entraram no NAI/UAI em 2017

Gráfico 07 - Idade dos adolescentes que entraram no NAI/UAI em 2017 em percentagem



Um dado relevante mostrado pelo Panorama Nacional (CNJ,2012) aponta que os adolescentes entrevistados, 

apesar de apresentarem faixa etária majoritária  de 15 a 17 anos durante o cumprimento da medida socioedu-

cativa, relatam, em entrevista individual, a idade em que cometeram seu primeiro ato infracional. A pesquisa 

aponta que, apesar da faixa etária de 15 a 17 anos prevalecer na idade de início da trajetória infracional, a faixa 

entre 12 e 14 anos é também elevada. No NAI/UAI - DF registrou-se em 2017 a faixa etária de adolescentes 

em primeira entrada no sistema socioeducativo, conforme gráfico a seguir, mostra que 20% das primeiras 

entradas no NAI correspondem a adolescentes na faixa etária entre 12 e 14 anos, enquanto a faixa etária 

entre 15 e 17 anos corresponde a 80% do total desse tipo de entrada em 2017. É importante destacar que há 

situações em que o adolescente apreendido é liberado ainda na Delegacia da Criança e do Adolescente e 

não é encaminhado ao NAI, mas que tais situações se referem a um caráter inteiramente discricionário dos 

Delegados titulares das DCAs, que observam critérios referentes à robusteza dos elementos que indicam o 

flagrante, conforme requisitos descritos em lei e segundo seu julgamento técnico. Não é possível afirmar 

que a faixa etária de 15 a 17 anos seja a mesma do início da trajetória infracional dos adolescentes que 

passam pelo atendimento inicial, porém, observa-se que há predominância dessa faixa etária nas apreensões 

iniciais de adolescentes que passam pelo NAI/UAI.

Os dados referentes às idades dos adolescentes que passaram pelo NAI/UAI em 2017 traz dados de 7 

adolescentes maiores de 18 anos, que foram apreendidos em situação de flagrante, mas apresentaram-

se como menores de 18 anos, configurando falsidade ideológica.
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Gráfico 08 – Faixa etária de adolescentes em primeira apreensão no NAI/UAI em 2017



4.3 - ATO INFRACIONAL

Considera-se ato infracional toda conduta praticada por criança ou adolescente de�nida como crime ou 

contravenção pelo Código Penal brasileiro.

A discussão acerca dos atos infracionais mais comuns de que são acusados os adolescentes em con�ito com 

a lei é argumento sempre utilizado em debates acerca da redução da maioridade penal ou sobre o agrava-

mento das medidas socioeducativas a eles impostas. No entanto, ainda há bastante desconhecimento e 

desinformação acerca desse tópico. Os registros de atos infracionais dos quais são acusados os adolescentes 

são realizados no NAI/UAI a partir de informações advindas das DCAs e fazem parte da estatística mensal.  É 

importante ressaltar que os adolescentes apreendidos em situação de �agrante entram no NAI/UAI na situa-

ção de acusados de cometimento de ato infracional e os atos infracionais dos quais são acusados são registra-

dos segundo informações contidas no Processo de Apuração de Ato Infracional – PAAI, encaminhado direta-

mente das DCAs. O adolescente pode ainda dar entrada acusado de cometimento de mais de um ato infracio-

nal, situações em que, na estatística geral, é contabilizado o ato infracional de maior gravidade.

O ato infracional mais comum entre os adolescentes apreendidos em situação de �agrante é o roubo, que 

correspondeu a 1714 entradas, de um total de 3848 entradas no NAI/UAI em 2017. Em sequência temos os 

atos infracionais de Trá�co de Drogas (795), Furto (238) e Porte de Arma (233) como atos infracionais mais 

comuns em 2017. Considerando crimes contra a vida como homicídio e tentativa de homicídio, esses repre-

sentam, somados, apenas 2% dos atos infracionais de que foram acusados os adolescentes em situação de 

�agrante. Os atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio ainda se con�guram como os mais 

expressivos em relação aos demais, o que con�gura similaridade entre os dados das pesquisas nacionais, bem 

como dados de tipos penais de encarceramento no sistema penitenciário adulto. O trá�co de drogas é 

também expressivo, con�gurando o segundo ato infracional mais comum, junto com roubo e furto contabili-

zando 72% de todos os registros de atos infracionais de entradas no NAI/UAI em 2017.

Pode-se estranhar os dados registrados pelo NAI/UAI, que mostram números reduzidos em relação aos atos 

infracionais análogos a crimes contra a vida, como homicídio e tentativa de homicídio. É importante observar 

que em pesquisas nacionais, como na pesquisa Panorama Nacional (CNJ, 2012), bem como nos dados do 

Levantamento Anual Socioeducativo (2017), que traz dados de 2014, nota-se que o homicídio está entre os 

atos infracionais mais comuns entre adolescentes em cumprimento de medida de restrição de liberdade. Esse 

dado não entra em contradição com aqueles produzidos no NAI/UAI, uma vez que a legislação vigente enten-

de as medidas de restrição de liberdade como medidas a serem aplicadas em caráter excepcional, em ocasião 

de atos infracionais mais graves e/ou por reiteração de ato infracional.
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Dessa forma, a população pesquisada refere-se tão somente àqueles que já incorreram em atos infracionais 

mais graves e, portanto, passíveis de aplicação de medida excepcional, o que torna coerente o alto número 

de atos infracionais análogos a crimes contra a vida dentro dessa amostra populacional.  Esse panorama refe-

rente ao ato infracional é relevante para o esclarecimento acerca da natureza dos atos cometidos por adoles-

centes em termos gerais, considerando todos aqueles que são acusados do cometimento de atos análogos a 

crimes no DF, não somente daqueles adolescentes já inseridos nas medidas de restrição de liberdade.

-

2017, o que representa cerca de 25% de todas as entradas, enquanto o roubo representa cerca de 45% de 

todas as entradas no mesmo ano. Os dados apontam para a importância de observar as questões de subsis-

tência e consumo como parte essencial da compreensão acerca das motivações para o envolvimento com o 

contexto infracional. Tais informações, bem como o aprofundamento dos dados aqui apresentados podem 

ser relevantes para a compreensão das motivações, bem como para a elaboração de Políticas Públicas mais 

efetivas na prevenção do envolvimento com contextos de risco e de reiteração de atos infracionais.
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Ato Infracional

Todos os atos infracionais que motivaram apreensão de adolescentes  e entrada no 
NAI/UAI em 2017

Demais atos infracionais em relação aos
quatro mais comuns

aos demais atos infracionais em percentagem



4. 4 – RA DO ATO INFRACIONAL X RA DE RESIDÊNCIA

Um importante cruzamento de informações foi apontado na tabela abaixo e trata-se de identi�car em que

região administrativa residem os adolescentes atendidos e em que região administrativa estes são acusados

de cometerem atos infracionais. Observa-se, conforme esperado, que há uma grande quantidade de apreen-

sões realizadas no Plano Piloto, em detrimento das demais regiões administrativas, com exceção da Ceilândia,

que representa o maior número de apreensões em 2017. No entanto, algo interessante pode ser observado

quando do cruzamento das informações de residência e de local do cometimento do ato infracional: os ado-

lescentes, em sua maioria, cometem atos infracionais nas suas comunidades ou em comunidades próximas

do seu local de residência. Há uma tendência ao não deslocamento dos adolescentes para regiões mais

distantes, mesmo para o Plano Piloto. Por exemplo, pode-se notar que daqueles adolescentes que residem na

Ceilândia, apenas 36 entradas foram relativas à acusação de cometer atos infracionais em Brasília; a maior

parte, 450 de um total de 632 entradas, foram relativas à acusação de cometimento de ato infracional na

própria região de Ceilândia. O mesmo acontece com todas as RAs: das 355 entradas de adolescentes residen-

tes em Planaltina, apenas 35 delas referem-se a atos infracionais cometidos em Brasília, enquanto aquelas

cometidas dentro da própria RA de Planaltina somam um total de 279 entradas.

As informações estão descritas na tabela abaixo e propõem uma forma interessante de observar as políticas 

relacionadas à prevenção de reentrada, que sugerem o olhar para a própria comunidade como foco do inves-

timento em políticas de educação, esporte, cultura, lazer, pro�ssionalização, entre outras. Alguns questiona-

mentos podem ser levantados a partir desse olhar para a comunidade, como a investigação sobre o olhar e a 

sensação de pertencimento à comunidade local por parte dos adolescentes, a expectativa de crescimento e 

oportunidades oferecida dentro da própria comunidade, bem como questões relativas à própria mobilidade 

urbana. Na medida em que se ampliam os olhares em relação às comunidades estudadas, ampliam-se 

também as discussões sobre as causas do envolvimento, ou da acusação de envolvimento, em contextos 

infracionais: perguntas sobre a abordagem policial nas diferentes RAs, o tipo de ato infracional cometido e até 

sobre a oferta de matrículas e a proporção desta com o número de evasões podem ser norteadoras de dife-

rentes investigações conduzidas a partir dessa informação inicial.
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4.5 - ESCOLARIDADE

O Sistema Socioeducativo, enquanto política intersetorial, atua constantemente no papel de articulador de 

políticas de proteção e garantia de direitos, entre elas as políticas de saúde, assistência social e educação. 

Observa-se, por meio dos dados coletados no atendimento inicial do NAI/UAI, a importância de tal articula-

ção. Considerando que 85% dos adolescentes que passaram pelo atendimento inicial estavam na faixa etária 

entre 15 e 17 anos, idade regular da inserção no último ano do ensino fundamental e no ensino médio, há 

uma distorção idade-série considerável, visto que 74% dos adolescentes atendidos tinham  escolaridade 

entre o 6º ano e o 9º ano do ensino fundamental no momento da apreensão, seja na modalidade regular, seja 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA.

A pesquisa Panorama Nacional (CNJ, 2012) mostra dados semelhantes quando se refere aos números nacio-

nais, quando mostra que 86% dos adolescentes em medida de internação no país tinham como última série 

cursada as séries do ensino fundamental, sem conclusão da formação básica, com números bem mais expres-

sivos na quinta e sexta séries (correspondentes aos 6º e 7º anos, atualmente). Esse dado é coerente com os 

apresentados no levantamento do NAI/UAI, uma vez que 34% dos adolescentes atendidos estavam inseridos 

nos 6º e 7º anos, conforme grá�co abaixo.

O Levantamento Anual do Sistema Socioeducativo (2017) também aponta a distorção idade-série como 

problema a ser enfrentado pelo sistema socioeducativo, enfatizando a di�culdade de inserção escolar, seja 

por di�culdades de matrícula, seja por evasão, de adolescentes em cumprimento de medidas em meio 

aberto. Esses dados são semelhantes ainda àqueles que tratam do per�l de escolaridade dentro do sistema 

carcerário: dados do INFOPEN (2016) apontam para escolaridade fundamental incompleto entre as pessoas 

inseridas no sistema carcerário, com números mais expressivos para 5ª e 6ª séries como última série cursada 

(atualmente, 6º e 7º anos). O dado sugere uma evasão permanente, ou retornos improdutivos ao ambiente 

escolar, para aqueles que têm uma trajetória infracional contínua e que acaba por ser inserido no sistema 

carcerário. O estudo Trajetórias Individuais, Criminalidade e o papel da Educação (Cerqueira, 2016), divulgado 

pelo IPEA, aponta como a Educação tem papel fundamental como fator de proteção ao envolvimento com a 

criminalidade em adolescentes e jovens adultos. A pesquisa, que estudou as relações entre escolaridade, 

outras políticas públicas e criminalidade em vários municípios do Brasil aponta que o índice de reprovação é 

9,5 vezes maior nos bairros mais violentos do Rio de Janeiro, por exemplo.
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Gráfico 11 – Escolaridade dos adolescentes que deram entrada no NAI/UAI  em 2017 em 
números absolutos

Gráfico 12 – Escolaridade dos adolescentes que deram entrada no NAI/UAI em 2017 em 
percentagem

Cabe ressaltar que os números absolutos referentes à escolaridade não estão em conformidade 
ao número de adolescentes atendidos, pois as informações de outubro de 2017 não puderam 
ser inseridas devido a um problema técnico no lançamento dos dados.  



5. RECORTE DE GÊNERO NO ATENDIMENTO INICIAL – DADOS SOBRE MENINAS NO NAI/UAI

Olhar o sistema socioeducativo através de lentes diferentes é olhar para questões de gênero que vão além do

atendimento socioeducativo para meninas. Partindo do pressuposto que as diretrizes pedagógicas do

SINASE preveem a garantia do direito à sexualidade e/ou saúde reprodutiva, respeitando o gênero, identida-

de de gênero e orientação sexual, postula-se identi�car questões que se sobreponham ao mero atendimento

individualizado de meninas.

O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo – PDASE (2016) trata do tema gênero em diversas partes de 

seu texto, que nos aponta, entre outras coisas:

a) A necessidade de quali�cação do atendimento, para que o servidor seja capaz de tratar de temas

como gênero e diversidade;

b) O papel do Estado em garantir o direito à visita íntima, para ambos os gêneros;

c) E em garantir a participação ativa dos adolescentes em conferências, fóruns e palestras sobre direitos

humanos, cidadania, ética, questões de gênero, direitos sexuais etc.;

Já seria uma grande análise observar quais dos pontos abordados no PDASE vêm sendo estabelecidos de 

forma efetiva no atendimento socioeducativo. Como o próprio documento aponta, houve um avanço em 

2014 quando foi inaugurada a unidade de semiliberdade especí�ca para o atendimento de meninas. Muitos 

servidores têm buscado realizar atividades especí�cas sobre gênero, diversidade sexual e direitos sexuais e 

reprodutivos no atendimento às meninas. No entanto, o próprio PDASE aponta um desa�o que ainda está 

longe de ser enfrentado de forma plena no sistema socioeducativo: a lógica masculina aplicada à organização 

do Sistema, dando ênfase ao cenário masculino.

A realização de eventos e o�cinas acerca do tema, no entanto, demonstram um momento de redireciona-

mento dentro do sistema: compreender não só as questões do feminino, mas a lógica das imposições de 

gênero na organização e na formulação do atendimento socioeducativo. Seria óbvio pensar que o atendi-

mento socioeducativo é pensado no cenário do atendimento com meninos, visto que estes são o volume 

maior de atendidos dentro do sistema. E seria mais óbvio ainda destacar que o cenário deveria ser modi�cado 

no que tange o atendimento socioeducativo de meninas, nas diferentes medidas. Mas o óbvio é insu�ciente 

no que se refere ao campo explicativo das questões de gênero.

A especi�cidade da atuação para o público feminino e para o público LGBTI já é apontada como um desa�o 

no PDASE, uma lacuna que precisa ser preenchida com a quali�cação adequada para tais questões. Ainda 

enfrentamos problemas similares àqueles enfrentados pelo sistema prisional, no que tange à visita íntima de 

companheiros de meninas nas unidades de internação estrita, a sexualidade (sempre latente) das 

meninas internadas e suas relações amorosas, (entre elas e os meninos; entre as próprias meninas), as 

expectativas para a construção de sua identidade profissional nas UAMAs, entre outros pontos. 
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No Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, alguns desses pontos têm trazido inquietação aos servidores 

que fazem o acompanhamento e o atendimento das adolescentes. O primeiro deles é a postura das adoles-

centes durante o período de atendimento inicial. Falas proferidas pelos servidores como “pre�ro 30 meninos 

a 5 meninas” caracterizam um incômodo relativo à postura das adolescentes. Segundo a fala dos servidores, 

as meninas são “exigentes, desobedientes, questionadoras, difíceis”. Outra inquietação, presente também no 

sistema socioeducativo, refere-se às motivações para o envolvimento de meninas no contexto infracional: 

tradicionalmente levadas por conta do envolvimento com meninos, essa realidade parece estar se modi�can-

do, carece, no entanto, de validação empírica. A pesquisa Dos Espaços aos Direitos - A realidade da Ressociali-

zação na Aplicação das Medidas Socioeducativas de Internação das Adolescentes do Sexo Feminino em 

con�ito com a lei nas cinco regiões, de 2015, realizada pelo CNJ em parceria com a Universidade Católica de 

Pernambuco (UNICAP), já observa que o sistema de justiça, ainda que dentro do sistema socioeducativo, 

incorpora a lógica patriarcal, que espera da mulher a feminização de seus corpos, ou seja, a expectativa 

dentro e fora do sistema de como deve se portar a mulher. A lógica androcêntrica e patriarcal do sistema de 

justiça e, por consequência, do sistema socioeducativo, espera que os estereótipos femininos se reproduzam 

nos espaços das medidas socioeducativas: no binarismo masculino-feminino, espera-se a “mulher submissa, 

dócil e com pudor”, diferente da expectativa quanto aos comportamentos masculinos, quando se espera 

“virilidade, força e agressividade”. Zanello (2018) também questiona a lógica de colonização dos afetos, inda-

gando o quanto a cultura é capaz de agenciar uma pedagogia dos afetos, cujo principal efeito é prescrever 

como as mulheres devem se portar, sentir e expressar emoções para que isso caiba nas expectativas de um 

sistema social desigual regido pelo patriarcado. O sistema socioeducativo não escapa a essa lógica e acaba 

por levar à invisibilização das demandas mais relevantes para o público feminino, ou mesmo aquelas que 

levem em consideração as questões de gênero, seja em relação às famílias, compostas principalmente por 

mulheres como arrimo, seja por questões ligadas a masculinidades adoecidas. A lógica da pena, assim, recai 

duplamente sobre as meninas, quando além do descumprimento de leis e o envolvimento com a ilicitude são 

punidas pela “decepção” em relação às expectativas em relação ao comportamento que “deve ter” uma 

mulher, questão discutida de forma mais aprofundada na pesquisa DosEspaços aos Direitos... (2015).

Em 2017 foi publicada a pesquisa Meninas fora da lei: a medida socioeducativa de internação no Distrito 

Federal, realizada pela Anis – Instituto de Bioética, que traz um relato de acompanhamento das adolescentes 

em medida socioeducativa de internação, observando suas motivações para o envolvimento com o ato infra-

cional, seu histórico de envolvimento com a conduta infracional, bem como suas vivências dentro do sistema 

socioeducativo. Os relatos da Prof. Débora Diniz na pesquisa citada são essenciais para repensar a lógica mas-

culina de que se ressente o PDASE 2016, dentre outras demandas que se referem à questão de gênero no 

atendimento socioeducativo. Os dados a seguir trazem um pouco do per�l das meninas que passaram pelo 

atendimento inicial no NAI/UAI em 2017, estabelecendo uma comparação entre os dados gerais e os dados 

de meninos também atendidos no mesmo período, em algumas situações. 



Os dados tentam esclarecer alguns mitos em relação ao per�l de meninas atendidas, bem como analisar 

relações entre essas variáveis de per�l.

5.1 IDADE

Assim como os dados gerais, os dados de meninas apresentam a mesma variação na faixa etária: a maior 

parte das meninas que passou pelo atendimento inicial em 2017 está entre 15 e 17 anos. Em menor número, 

essas adolescentes se encontram em uma distribuição mais ou menos regular entre as idades de 14 a 17 anos, 

com ligeira prevalência de meninas com 17 anos em entradas no NAI/UAI.

- 
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Gráfico 13 – Idade dos adolescentes que deram entrada no NAI/UAI em 2017 em percentagem

5.2 – ENTRADAS

Conforme mencionado anteriormente, há uma prevalência na entrada de adolescentes do sexo masculino no 

sistema socioeducativo, que representaram 94% de todas as entradas no NAI/UAI em 2017. As meninas repre-

sentaram 6% de todas as entradas em 2017, em números absolutos 229 entradas. Quando considerados 

apenas MBAs como categoria, temos que 46% das meninas entraram no NAI/UAI pela primeira vez como 

�agrante, 22% tiveram mais que uma entrada, enquanto 32% entraram somente por Mandado de Busca e 

Apreensão em algum momento do ano.
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No que se refere às reentradas de adolescentes no sistema socioeducativo por meio de apreensão em �agran-

te, observa-se, conforme destacado na seção inicial do presente estudo, que os números de reentradas apre-

sentados pelo NAI/UAI não diferenciam reentradas por �agrante ou por MBA. Assim, a reentrada pode se refe-

rir a uma nova apreensão em �agrante, bem como a uma entrada por MBA desde que não seja a primeira vez 

que a adolescente esteja na Unidade. Tal questão, já discutida anteriormente, traz um problema metodológi-

co, uma vez que a reentrada não pode ser mensurada como nova acusação de ato infracional, 

afastando assim os dados de reentrada do conceito de reincidência ou de reiteração no ato infracional.

Algumas outras questões são, no entanto, relevantes quando observa-se a quantidades de entradas de 

adolescentes no NAI/UAI em 2017. A primeira delas, já apontada aqui, refere-se à prevalência ao longo do 

ano de adolescentes de ambos os gêneros que entraram uma ou duas vezes, isto é, que estão no início de 

uma suposta trajetória infracional, constituindo 67% do total de entradas.

Quando analisamos os dados com um recorte de gênero, observamos que há uma prevalência ainda maior 

de entradas pela primeira vez de meninas. Se analisarmos primeira e segunda entrada, teremos que as 

meninas apresentaram 83% de entradas nessas condições, enquanto os meninos apresentaram 61% de 

entradas na mesma situação. O dado é relevante, pois mostra a quantidade de adolescentes que passaram 

pelo NAI/UAI no início da trajetória infracional, quando hipoteti-camente acreditam-se mais efetivas as 

intervenções para a interrupção desta. Apesar de nas duas populações haver prevalência de entradas no 

início da trajetória infracional, o grupo de meninas tem uma prevalência ainda maior de adolescentes que 

deram entrada nessa situação, indicando a possibilidade de aplicar-se um maior número de intervenções 

precoces para esse grupo.

Gráfico 14 – Quantidade de entradas de meninas no NAI/UAI em 2017
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Gráfico 15 – Quantidade de entradas de meninos em situação de flagrante em 2017

Gráfico 16 – Quantidade de entradas de meninas em situação deflagrante em 2017
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5.3 – ATOS INFRACIONAIS MAIS COMUNS – MENINAS

A pesquisa Dos Espaços aos Direitos... (2015),  que traz os dados relativos às meninas em cumprimento de 

medida de internação, aponta que no Distrito Federal havia, em 2012, prevalência de meninas inseridas no 

sistema socioeducativo pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio, seguido de trá�co de drogas e 

roubo, empatados em segundo lugar como ato infracional mais prevalente. Assim como descrito durante a 

análise dos dados gerais, é compreensível que as pesquisas nacionais mencionem a prevalência de atos infra-

cionais mais gravosos nas estatísticas, visto que a população pesquisada refere-se aos adolescentes em cum-

primento de medida de internação, medida aplicada de forma excepcional por restringir a liberdade, 

portan-to aplicada em situações de cometimento de atos infracionais mais graves e/ ou quando da 

reiteração de atos infracionais. O levantamento realizado pelo NAI/UAI mostra os atos infracionais pelos 

quais são apreendidos os adolescentes e pelos quais respondem ainda como suspeitos, o que elenca 

um número mais abrangente de dados e permite observar com maior precisão os atos infracionais mais 

comuns praticados por adolescentes.

Gráfico 17 – Atos 
infracionais mais 
comum atribuídos a 
meninas em 2017 

Gráfico 18 – Atos infra-
cionais mais comuns 
atribuídos a meninos 
em 2017

6%



Um fator interessante ainda a ser discutido refere-se a uma peculiaridade entre os gêneros na tipi�cação do 

ato infracional. Entre meninas e meninos há uma inversão entre os dois primeiros atos infracionais mais 

comuns: roubo e trá�co de drogas, sendo o primeiro mais comum entre os meninos, seguido de trá�co, e 

entre as meninas o trá�co de drogas aparece em primeiro lugar, seguido de roubo. O terceiro ato infracional 

mais comum entre os dois gêneros trata-se de furto e a peculiaridade apontada aqui trata-se do quarto lugar, 

que corresponde a lesão corporal para meninas e porte de arma para meninos. Interessante observar que o 

porte de arma con�gura-se, com alguma frequência, como resposta a con�itos territoriais entre meninos, 

sendo apontada a arma como forma de defesa, e não aparece como um ato infracional relevante entre as 

meninas (1%). O trá�co de drogas, seguindo tendência nacional, ainda corresponde ao maior número de 

entradas de adolescentes do sexo feminino no NAI/UAI, e supera, em porcentagem, a prevalência do mesmo 

ato infracional quando praticado por meninos. A pesquisa Dos Espaços aos Direitos... (2015) traz como hipó-

tese à preferência das meninas pelo trá�co de drogas o fato de tratar-se de um meio de subsistência e ser 

vista como infração que não requer uso de violência. Observa-se no DF que, em 2017, há uma aproximação 

entre o quantitativo de entradas por trá�co e roubo das meninas: o mesmo trá�co de drogas (31%) apresenta, 

para as meninas, porcentagem próxima à do ato infracional análogo a roubo (34%), que é o ato infracional de 

maior prevalência dentro dos dados gerais, o que pode vir a demonstrar uma tentativa de adesão a atos infra-

cionais mais violentos, carecendo essa a�rmação, no entanto, de validação empírica. 
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5.4 - RA DE RESIDÊNCIA x RA DO ATO INFRACIONAL

Assim como apresentado nos Dados Gerais, há uma tendência a ocorrer mais apreensões em regiões admi-

nistrativas mais populosas do DF, o que também ocorre no recorte de gênero quando analisamos dados de 

meninas. Por ser uma região central e com maior acesso e quantidade de comércio e serviços, há uma migra-

ção de adolescentes de quase todas as regiões administrativas para o cometimento de atos infracionais no 

Plano Piloto. No entanto, há uma tendência, também reconhecida nos Dados Gerais, de que as adolescentes 

se mantenham em sua região administrativa no cometimento de atos infracionais, ou que haja pouco deslo-

camento no cometimento de tais atos infracionais, como observado no grá�co abaixo. Assim, há certo deslo-

camento de adolescentes para regiões próximas e para o Plano Piloto, mas com tendência a permanecer em 

sua própria região administrativa para o cometimento de atos infracionais. O cruzamento de informações 

sobre o local de residência e o cometimento de atos infracionais no presente estudo é pioneiro em dados 

referentes a levantamentos sobre o sistema socioeducativo e demonstra uma grande relevância no que se 

refere à possibilidade de compreensão de questões como o deslocamento urbano, bem como sentimentos 

de pertencimento às comunidades. Considerando que grande parte das adolescentes que deram entrada no 

NAI/UAI em 2017 estava em sua primeira passagem pelo sistema socioeducativo, com grandes chances 

de serem vinculadas às medidas em meio aberto, este dado torna-se ainda relevante na elaboração de 

estratégias de como pensar a vinculação e o pertencimentos às regiões de residência, bem como a 

existência de opções de lazer, cultura, trabalho, entre outros aparatos de proteção social e garantia de 

direitos, nessas regiões.



Tabela 02 – Região A
dm

inistrativa de residência versus Região A
dm

inistrativa de com
etim

ento do ato infracional das m
eninas
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6. PARCEIROS DO NAI/UAI

Vários dos dados registrados durante os atendimentos dos adolescentes em situação de �agrante fazem 

parte dos atendimentos realizados pelos parceiros da rede de políticas públicas que se encontram no 

NAI/UAI. Cada parceiro faz atendimentos individuais com os adolescentes em algum momento durante o dia, 

enquanto os adolescentes passam pela oitiva informal e atendimentos técnicos. Vale ressaltar que os atendi-

mentos são realizados apenas com adolescentes que são atendidos pelo NAIJUD, durante os dias úteis. Em 

dias não úteis, as oitivas são realizadas pelo NUPLA, localizado no TJDFT, o que inviabiliza os atendimentos 

realizados pela equipe de parceiros. Assim, os números de atendimentos disponibilizados nesses dados 

podem ser inferiores ao número total de entradas por �agrante em 2017.

A seguir apresentaremos os dados mais relevantes compilados pelos parceiros da Secretaria de Saúde, Secre-

taria de Educação e Instituto de Identi�cação da Polícia Civil que atuam no NAI e fazem atendimento direto 

com os adolescentes.

6.1 – SAÚDE

A equipe de saúde do NAI é composta por um médico e um enfermeiro da Secretaria de Saúde do DF. Os aten-

dimentos técnicos da Saúde são realizados assim que os adolescentes dão entrada no NAI/UAI e têm por 

objetivo identi�car demandas relacionadas ao serviço de saúde, orientar e encaminhar os adolescentes e 

familiares à rede de atendimento, bem como outras intervenções que se façam necessárias.

O principal dado coletado e sistematizado pela equipe de saúde é o dado sobre o uso de drogas, relatado em 

atendimento individual, por meio de pergunta direta: “Você faz uso de álcool/drogas/fuma? Quais drogas?”. 

Considera-se droga, para �ns de entendimento do presente levantamento, substâncias lícitas ou ilícitas que 

alteram a percepção do adolescente ou sua interação com a realidade e que possam vir a provocar prejuízo 

ao funcionamento social do adolescente e/ou dependência química. A de�nição aqui utilizada é aquela ado-

tada pela Secretaria de Saúde do DF e descrita na Política de Drogas da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas, do Ministério da Justiça, Governo Federal. Antecipa-se que tal de�nição não é tão abrangente quanto 

aquela descrita pela Organização Mundial de Saúde, mas inclui álcool, tabaco, maconha, cocaína, medica-

mentos, inalantes e crack.
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Geralmente, são relatados o uso concomitante de álcool e outras drogas, com prevalência no relato de uso 

apenas de maconha (29%) e do uso concomitante de cigarro de tabaco e maconha (17%). Importante obser-

var que em 12% das entradas, os adolescentes relatam não fazer uso de álcool ou qualquer tipo de drogas. No 

grá�co abaixo, observa-se o relato sobre uso de drogas em números absolutos.

Cumpre informar que o núcleo da Secretária de Saúde que compõe o NAI atente os adolescentes por motivo 

de �agrante e por motivo de MBA. O quadro abaixo apresenta apenas os dados sobre os adolescentes em 

motivo de �agrante e que foram encaminhados ao Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao 

Adolescente em Con�ito com a Lei  - NAIJUD.

Gráfico 19 - Uso de drogas em números absolutos



Dada a quantidade de uso concomitantemente de substâncias, estendeu-se a análise para a porcentagem de 

entradas em que o adolescente relata o uso de três tipos de substâncias mais comuns: álcool, maconha e 

tabaco. O consumo das três substâncias pela população brasileira já foi alvo de análise em pesquisa de 2014, 

realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, 

com apoio da FAPESP e CNPQ, utilizando dados coletados em 2012, o que permite uma comparação mais 

consistente dos dados aqui levantados e da prevalência de uso na população brasileira. Dessa forma, a tabela 

a seguir mostra o total de entradas em que foi citado o uso regular seja de maconha, tabaco ou álcool.

Observa-se que em 55% das entrevistas os adolescentes citaram o uso de maconha, seja isolado, seja conco-

mitantemente a outras substâncias. O uso do álcool foi citado em apenas 7% das entrevistas e o uso de 

tabaco (cigarro) foi citado em 26% das entrevistas dos adolescentes apreendidos em situação de �agrante. Os 

dados aqui levantados são peculiares, pois estão em contradição com aqueles mostrados no II Levantamento 

Nacional de Drogas - LENAD (2014), seja no que se refere ao uso de álcool e drogas por adolescentes entre 14 

e 17 anos, seja no per�l de uso de adultos.

O II LENAD (2014) traz dados sobre a prevalência de uso de tabaco, álcool e maconha na população brasileira, 

com amostras representativas da população brasileira, entrevistadas em diferentes estados e municípios, 

realizando um recorte por região, gênero e hábitos de consumo. A pesquisa mostra que há uma prevalência 

de 3,4% de adolescentes entre 14 a 17 anos que fazem uso regular de tabaco, idade em que se localiza a 

amostra dos adolescentes atendidos no NAI/UAI, onde esse número sobe para 26%. O II LENAD traz ainda a 

prevalência de uso de álcool entre adolescentes (14 a 17 anos) de bebedores estáveis, ou seja, que fazem uso 

de álcool mais de uma vez por semana, que chega a 22%. Importante observar que o II LENAD faz um compa-

rativo entre dados pesquisados em 2006 e 2012, que apontam, por exemplo, uma mudança nos per�s de uso 

de álcool por gênero: entre 2006 e 2012, os meninos que bebem 05 doses ou mais em uma ocasião regular 

diminuiu de 31% para 24%; houve, no entanto, crescimento signi�cativo de meninas nas mesmas condições, 

que em 2006 eram 11% e em 2012, passaram a ser 20%. O uso de álcool relatado nas entradas do NAI/UAI está 

bem abaixo da média nacional, tendo sido citado como droga de uso regular em apenas 7% das entrevistas. 

Os dados sobre o uso de maconha do II LENAD também destoam daqueles coletados no NAI/UAI, consideran-

do que há uma prevalência de 3,4% de usuários regulares de maconha entre adolescentes de 14 a 17 anos no 

Brasil. No presente estudo, a maconha foi citada como droga de consumo regular em 55% das entrevistas.
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O II Levantamento Nacional de Drogas (2014) compara ainda a prevalência e o per�l de usuários de álcool e 

maconha entre adultos, que é similar aos dados trazidos por adolescentes na mesma pesquisa. Dentro da 

amostra pesquisada, a prevalência do uso de álcool na população brasileira foi de 50% de não abstêmios em 

2012; dentre eles, 54% de uso regular (1x na semana ou mais). O estudo também trouxe números sobre a 

dependência produzida pelo álcool e apontou que a dependência do álcool na população brasileira chega 

a 6,8% dos não abstinentes (10,5% entre homens; 3,6% entre mulheres). A idade de experimentação de 

álcool também revela uso mais recorrente pela população adulta: dentre a população não abstêmia, as 

idades de início do uso foram: até 11 anos (5%); 12 a 14 anos (17%), 15 a 17 anos (37%), 18 ou mais (42%). 

Segundo o mesmo levantamento, a maconha, apesar de ser a substância ilícita mais consumida no país, tem 

prevalência de uso de 3,4% entre adolescentes e 2,5% entre adultos.

O Relatório Brasileiro Sobre Drogas (2010), realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, traz 

recorte interessante ao analisar os dados relativos ao uso de drogas por adolescentes estudantes dos ensinos 

fundamental e médio no país, amostra que corresponde à faixa etária dos adolescentes que são atendidos 

em situação de �agrante no NAI/UAI. O levantamento aponta a porcentagem de uso frequente de drogas 

psicotrópicas em geral entre adolescentes estudantes do ensino fundamental e ensino médio, que revela 

que, em Brasília, há prevalência de uso de drogas de 3,7% no gênero masculino e 3,8% no gênero feminino. 

Importante ressaltar que a pesquisa exclui o consumo de álcool e tabaco, desconsiderando parte signi�cativa 

do uso de substâncias utilizadas por adolescentes. Ainda assim, a prevalência do uso de substâncias psicotró-

picas entre estudantes, incluindo a maconha, encontra-se muito abaixo do dado encontrado nos atendimen-

tos do NAI/UAI.

É possível que os dados encontrem-se in�uenciados pela realidade de envolvimento maior em contextos de 

risco dos adolescentes apreendidos em situação de �agrante e atendidos pelo NAI/UAI. Dessa forma, a 

pesquisa da CODEPLAN, também realizada com esse público pode ser usada para estreitar a amostra com a 

qual se compara os dados do presente estudo. A pesquisa da CODEPLAN não traz dados sobre o uso de 

drogas em si, no entanto, aponta o per�l de gastos e consumo entre os adolescentes vinculados ao sistema 

socioeducativo. No per�l, adolescentes citam com o que gastam, isto é, quais são seus itens preferenciais de 

consumo, dentre eles, citam o gasto com drogas. Dentre os adolescentes em cumprimento de medida socioe-

ducativa de prestação de serviços à comunidade, 33,3% relatam gastar dinheiro com álcool ou tabaco e 

17,2% com outras drogas. Dentre aqueles em cumprimento de medida de liberdade assistida, 34,2% costu-

mam gastar dinheiro com álcool ou tabaco e 13,2% com outras drogas. À medida que há a vinculação em 

medidas mais gravosas, há o aumento nos gastos com outras drogas (semiliberdade: 22%; internação: 37,1%) 

e manutenção e ligeiro aumento no consumo relatado de álcool ou tabaco (semiliberdade: 33,9%; interna-

ção: 40,3%), mas sempre com prevalência nos gastos com o consumo de álcool ou tabaco.



Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar a discrepância entre os dados dos Levantamentos 

Nacionais e Regionais aqui discutidos e os dados obtidos nos atendimentos do NAI/UAI. Considerando-se o II 

LENAD (2014), pode-se hipotetizar que, uma vez que há uma prevalência no início do uso de álcool no país 

por maiores de 18 anos, pode haver uma preferência pelo uso de maconha durante a adolescência e uma 

troca para o álcool na vida adulta, o que justi�caria os números de uso de maconha e outras drogas bem 

maior que o uso de álcool e tabaco apresentados pelo NAI/UAI. Uma segunda hipótese sugere que o recorte 

de adolescentes inseridos em contexto infracional pode sugerir também mudanças no per�l de consumo de 

álcool e drogas. No entanto, a pesquisa da CODEPLAN (2013) demonstra que no per�l de gastos de adoles-

centes em cumprimento de medida socioeducativa à época também prevalece o consumo de álcool e cigarro 

sobre outras drogas, apesar do consumo de drogas estar acima da média nacional na mesma faixa etária, 

segundo o Relatório Brasileiro Sobre Drogas (SENAD, 2009). Uma terceira hipótese pode ser considerada, que 

aponta alterações geracionais, regionais ou metodológicas que possam estar in�uenciando a apresentação 

dos dados do presente estudo. A última pesquisa com per�l nacional de usuários de álcool e outras drogas 

utiliza dados de 2012, acarretando uma possível mudança de comportamento nas gerações de adolescentes 

até os dias atuais. No entanto, o método de coleta de informações utilizado no NAI/UAI também pode estar 

di�cultando a �dedignidade das informações trazidas pelos adolescentes em entrevista.
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6.2 – EDUCAÇÃO

Os parceiros da Secretaria de Educação do DF coletam os dados sobre escolarização e situação escolar (inser-

ção ou não na escola) durante os atendimentos técnicos. Assim como com os parceiros da Secretaria de 

Saúde, os atendimentos são realizados durante os dias úteis e somam quantidades de entradas inferiores ao 

total anual de �agrantes, em razão dos atendimentos realizados aos �nais de semana, quando os adolescen-

tes são encaminhados ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A equipe da SEE-DF é formada por dois 

orientadores educacionais e uma técnica escolar e os atendimentos são realizados individualmente, com o 

objetivo de coletar dados sobre a situação escolar e escolaridade do adolescente, orientar quanto ao proces-

so educacional e possibilidade de reinserção escolar, matrícula, entre outros. As informações repassadas nos 

atendimentos pelos adolescentes são con�rmadas pelo sistema da SEE-DF, o IEDUCAR, software de gestão 

escolar utilizado pela Secretaria de Educação do DF, onde constam dados registrados pelos secretários esco-

lares e que retratam a situação atual do adolescente atendido na rede pública de ensino. Dentre os dados 

coletados, a escolarização já foi tratada na seção sobre as características gerais dos adolescentes em situação 

de �agrante (Seção 4.4). Aqui trataremos da situação escolar dos adolescentes, apontando os dados coleta-

dos no NAI/UAI e comparando-os com contextos nacionais e regionais.

Observando os dados obtidos sobre a situação escolar dos adolescentes no momento dos atendimentos, 

observa-se que há prevalência de adolescentes fora da escola ou na iminência de estar fora da escola, soman-

do 64% de todos os atendidos em situação de �agrante. Desses, 44% não foram sequer matriculados no ano 

de 2017; 13% chegaram a ser matriculados, mas pararam de frequentar a escola em algum momento do ano 

letivo; e 7% estão matriculados, porém infrequentes e em vias de evadir do ambiente escolar. O restante dos 

adolescentes atendidos, 32%, a�rmam estar matriculados e frequentes, informação con�rmada em atendi-

mento pelo sistema IEDUCAR.

A pesquisa da CODEPLAN (2013) trata também da questão da situação escolar de adolescentes já em cumpri-

mento de medida socioeducativa. Os dados levantados na pesquisa apontam que entre adolescentes em 

cumprimento de medida de Prestação de Serviços à Comunidade 55,6% estão fora da escola: 46,5% a�rmam 

não estudar e outros 9,1% relatam estar matriculados, porém infrequentes. Os adolescentes em cumprimen-

to das medidas de liberdade assistida e semiliberdade apresentam dados semelhantes, visto que 56,7% dos 

adolescentes em cumprimento de LA e 40,7% daqueles em cumprimento de semiliberdade também estão 

fora da escola. O número de adolescentes fora da escola cai apenas quando do cumprimento da medida de 

internação, que conta com apenas 9,1% de adolescentes não frequentes, dentre aqueles pesquisados. 



A pesquisa de 2013 traz uma reflexão relevante quando aponta que a taxa de frequência escolar entre a 

população de 15 a 17 anos, idade adequada para cursar o ensino fundamental, no Distrito Federal, é próxima 

de 100% e no ensino médio é próxima de 80%. A baixa taxa de frequência escolar entre adolescentes 

atendidos em situação de flagrante no NAI/UAI mostra-se preocupante, considerando-se outras variáveis 

como a faixa etária dos adolescentes, sua escolarização e a comparação com a população em geral. 

A Pesquisa As Crianças e Adolescentes do DF: Um Retrato a Partir da PDAD 2015 (2017) fomenta a discussão 

a esse respeito, mostrando que, em 2015 o percentual de adolescentes entre 15 e 18 anos na escola excede 

os 95% em regiões administrativas com menor índice de violência e maior IDH, como Lago Norte (96,4%) e 

Park Way (92,4%). Porém, em regiões administrativas onde há maiores índices de violência e menor IDH os 

percentuais de frequência escolar também podem ser considerados altos, como por exemplo em Ceilândia 

(81,2%) e Planaltina (80,2%), as duas principais regiões de origem dos adolescentes atendidos no NAI/UAI 

em situação de flagrante em 2017.

Dados nacionais, como aqueles apresentados no Panorama Nacional sobre a execução de medidas de inter-

nação, realizada pelo CNJ em 2012 mostram que, dentre a amostra de adolescentes internados, há uma 

grande porcentagem (acima de 70%) frequentando a escola na região Centro-Oeste. Há uma variação nacio-

nal nos percentuais de frequência escolar, mostrando 89,5% de adolescentes frequentando a escola em 

unidades de internação do Sudeste, no entanto, pouco mais de 60% frequentando a escola em unidades no 

Sul do país e apenas 40% frequentando a escola em unidades no Norte e Nordeste, ainda que as unidades 

escolares devam estar localizadas dentro das unidades de internação segundo a legislação.

Observa-se que, ainda que a média nacional mostre uma porcentagem de pouco mais de 70% dos adolescen-

tes em cumprimento de medida de internação frequentando a escola, é interessante observar que a média 

de idade da aplicação da medida de internação é de 15 a 17 anos, porém a média de idade de interrupção dos 

estudos, isto é, da idade em que cursaram a última série, está entre 13 e 14 anos, anterior ao agravamento do 

envolvimento infracional e aplicação de medida mais gravosa.
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A educação é um processo complexo, que não pode ser confundido simplesmente com a frequência escolar, 

no entanto, observa-se que resta demonstrada uma relação entre o envolvimento em contextos de risco e a 

evasão escolar no DF em 2017. A Pesquisa Trajetórias Individuais, Criminalidade e o Papel da Educação (IPEA, 

2016) discute o efeito da educação sobre a diminuição de crimes no Brasil, apontando relações causais entre 

oferta de educação para homens jovens entre 15 e 17 anos e diminuição na taxa de homicídios descritas em 

pelo menos três pesquisas nacionais. Visto que há grande percentual de adolescentes frequentando a escola 

no DF, poderia se implicar que há uma espécie de escolha pela não escolarização entre os adolescentes envol-

vidos em contexto infracional. A pesquisa do IPEA (2016), no entanto, aponta um dado importante: em análi-

se realizada em municípios do Rio de Janeiro, observa-se que as maiores incidências de homicídio no municí-

pio encontram-se nas localidades onde estão as piores escolas. Nos bairros mais violentos, a taxa de reprova-

ção é 9,5 vezes maior que em bairros menos violentos; a taxa de abandono e a taxa de distorção idade-série 

também são 3,7 e 5,7 vezes maiores que em localidades menos violentas. Discute-se ainda, na pesquisa ante-

riormente citada, que a garantia da frequência escolar é apenas uma das funções da escola na proteção 

contra o envolvimento em contextos de risco por parte dos adolescentes. O IPEA cita ainda canais potenciais 

de como a escola pode atuar na prevenção da criminalidade, dentre eles entender a escola como espaço 

potencial para mitigar desvantagens socioemocionais e cognitivas e ser uma instituição capaz de desenvol-

ver a ideia de cidadania entre jovens. A subversão do modelo burocrático escolar, que pune e afasta crianças 

e adolescentes que não estão em conformidade com aquilo que é esperado deles, em uma “linha de produ-

ção” que reprova ou expulsa os alunos que não se adequam ao seu formato tradicional, é uma discussão 

relevante trazida dentro da pesquisa do IPEA (2016) e que pode ser pensada em relação à realidade do DF.

Assim como nos dados apresentados sobre escolaridade, os números absolutos referentes à educação não 

estão equivalentes ao número total de adolescentes atendidos, pois as informações de outubro de 2017 não 

puderam ser inseridas devido a um problema técnico no lançamento dos dados. 
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Gráfico 20 – Situação Escolar números absolutos

Gráfico 21 - Situação Escolar em percentagem

SITUAÇÃO ESCOLAR EM PERCENTAGEM
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Gráfico 22 – Percentual de crianças na escola por Região Administrativa  



6.3 – INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO (POLÍCIA CIVIL)

Ainda dentro do que preconiza o ECA, a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juven-

tude em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública – Polícia Civil estabeleceu mais uma parce-

ria para compor Núcleo de Atendimento Integrado. Foi inaugurado, em fevereiro de 2017,  o Instituto de Iden-

ti�cação - II. A presença do Instituto de Identi�cação complementa a atuação do NAI na garantia de direitos 

aos adolescentes, proporcionando a emissão de documento necessário ao exercício da cidadania e indispen-

sável à vida em sociedade. Além dos atendimentos realizados no NAI/UAI, o II também atende os adolescen-

tes em cumprimento de medida socioeducativa, sejam em meio aberto ou meio fechado, com o agendamen-

to de adolescentes de todo o sistema socioeducativo para que sejam atendidos com mais e�ciência e rapidez.

Em 2017 foram emitidas 523 cédulas de identidades, sendo 244 cédulas de identidade de adolescentes/jo-

vens trazidos ao NAI/UAI e 279 de adolescentes/jovens das demais medidas socioeducativas. Todos os ado-

lescentes/jovens encaminhados ao NAI/UAI, seja por Flagrante, seja por MBA, identi�cando-se a necessidade 

de uma segunda via da cédula de identidades ou da emissão original do documento, são encaminhados ao 

II, que conta ainda com a parceria da SEDESTMIDH para a declaração de isenção do documento, quando cons-

tatada sua necessidade. Por se tratar de uma parceria recente a coleta, registro e categorização das informa-

ções estão sendo aprimorados, de maneira que os dados possam ser melhor apresentados e analisados. 
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6.4 – SISTEMA DE JUSTIÇA

O Sistema de Justiça é parte integrante do Núcleo de Atendimento Integrado e é responsável pelas decisões 

judiciais que concluem a entrada de adolescentes acusados de cometimento de ato infracional no NAI/UAI. O 

adolescente apreendido em situação de �agrante conta com algumas garantias processuais, dispostas no 

Cap. III, da Lei 8.069/90, entre elas o direito ao devido processo legal (Art. 110), o direito à defesa técnica por 

advogado (Art. 111, parág. III), devendo esta ser gratuita e integral aos necessitados (Art. 111, parág. IV), e 

deve ter garantido o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente (Art. 111, parág V). Os 

parceiros do Sistema de Justiça no NAI, além dos órgãos decisórios NAIJUD e NUPLA, contam com o apoio de 

colaboradores da Defensoria Pública e de Promotores das Promotorias de Justiça Infracionais, do MPDFT.

O Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Con�ito com a Lei – 

NAIJUD, do TJDFT, atua nos dias úteis na Unidade de Atendimento Inicial, em colaboração com os demais 

parceiros do Núcleo de Atendimento Integrado, NAI/UAI. Seu objetivo e suas competências estão descritos 

no sítio institucional* do TJDFT da seguinte forma:

“O Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Con�ito com a Lei (NAIJUD) tem por objetivo apoiar a 

Vara da Infância e da Juventude, a Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude e a Vara de Execução de Medidas 

Socioeducativas do Distrito Federal, realizando com celeridade e e�ciência o atendimento aos adolescentes apreendidos em 

�agrante pelas delegacias da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Compete ao NAIJUD, entre outras atribuições, veri�car a regularidade do auto de apreensão em �agrante dos adolescentes aos 

quais se atribua a prática de ato infracional, homologar remissão extrajudicial, decidir acerca do recebimento de representação 

ofertada pelo Ministério Público e realizar audiências de apresentação com os adolescentes e seus responsáveis legais”.

*Disponível em https://www.tjdft.jus.br/cidadaos/infancia-e-juventude/cij/sistema-infantojuvenil-1 e acessado em 17/08/2018.   

*Disponível em http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/informacoes/perguntas-mais-frequentes/plantao-judiciario e acessado em 

17/08/2018. 



O NUPLA, por sua vez, refere-se ao Núcleo Permanente de Plantão, que “é um serviço prestado pelo Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para garantir que as causas urgentes possam ser apreciadas 

com rapidez e segurança por Juízes de Direito nos horários em que as demais varas não se encontram dispo-

níveis”. Entre as competências dos Juízes de Plantão, destaca-se “VII decidir medidas urgentes de competên-

cia da Vara da Infância e da Juventude que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa 

matéria” , entre elas, a decisão sobre a apreensão em �agrante de adolescentes aos �nais de semana, feriados 

e recessos, quando o NAIJUD não está em funcionamento.

Os dados abaixo tratam das decisões judiciais tomadas ao longo de 2017 pelos órgãos decisórios NAIJUD E 

NUPLA, com a atuação direta dos membros do MPDFT e dos colaboradores da Defensoria Pública do DF, 

estes últimos se fazendo presentes apenas nos casos de decisão judicial em dias úteis no NAIJUD.

O gráfico a seguir traz o total de decisões judiciais em números absolutos e mostra que, das 3848 entradas 

de adolescentes em situação de flagrante no NAI/UAI em 2017, 2057 adolescentes foram encaminhados à 

Internação Provisória, enquanto outros 1105 foram liberados sem acusações posteriores. Os dados gerais 

também podem ser exibidos diferenciando decisões judiciais ocorridas no NAIJUD ou NUPLA, conforme 

exposto no Gráfico 24. Dentre as decisões registradas em 2017, cerca de um terço delas foram aplicadas no 

Plantão Judicial enquanto os outros dois terços foram aplicadas no serviço regular do Judiciário dentro 

do NAI/UAI. As decisões judiciais possíveis são a aplicação de internação provisória, a liberação para o 

familiar ou responsá-vel e a remissão judicial concomitante à aplicação de medida socioeducativa em 

meio aberto, seja esta a medida de liberdade assistida, a medida de prestação de serviços à 

comunidade ou ambas aplicadas em conjunto. Algumas situações específicas ocorreram em 2017 e 

exigiram outras tomadas de decisão: em 12 entradas de adolescentes apreendidos no DF estes haviam 

cometido atos infracionais em outro Estado, o que incorre no declínio de competência do TJDFT para 

julgamento do ato infracional por Tribunal da Comarca onde ocorreu o ilícito. 
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Nesse caso, os adolescentes foram recambiados. Em outras 7 entradas de adolescentes em situação de 

�agrante, descobriu-se que estes incorreram em falsidade ideológica e por já serem maiores de 18 anos foram

encaminhado à justiça comum.

Gráfico 23 – Decisões Judiciais em números absolutos

Gráfico 24 – Órgão Decisório em percentagem



As decisões podem ainda ser desmembradas quanto ao tipo de decisão judicial tomada em cada órgão 

deci-sório, exibidas nos Gráficos 23 e 24, trazendo em percentuais, as decisões por internação provisória, 

liberação ou remissão judicial com aplicação concomitante de medida socioeducativa em meio aberto. 

Os gráficos mostram que, em 2017, o NAIJUD teve uma tendência à aplicação de internação provisória 

nos casos apre-sentados no NAI/UAI, que somaram pouco mais da metade de todas as decisões. 

Aproximadamente um quarto de todas as decisões tendeu à liberação do adolescente ou à sua inserção 

em medidas socioeducati-vas em meio aberto. O NUPLA, por se tratar de Plantão Judicial e realizar oitivas 

também por meio de Plantão do MPDFT, conta com apenas dois tipos de decisão judicial, quais sejam a 

aplicação de internação provisória ou a liberação para familiar e/ou responsável. Dessa forma, 60% das 

decisões judiciais em 2017 no NUPLA levaram à internação provisória de adolescentes apreendidos em 

situação de flagrante e a 40% de liberações para familiar e/ou responsável. As decisões judiciais também 

podem ser desmembradas quanto aos atos infracionais mais  comuns entre os adolescentes acusados de 

cometimento de ato infracional, a saber, roubo, tráfico de drogas, furto e porte de arma. 
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Gráfico 25 – Decisões NAIJUD em percentagem 

Grá�co 26 – Decisões NUPLA em percentagem.
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Gráfico 27 – Decisões Judiciais por Roubo em percentagem

Gráfico 28 – Decisões Judiciais por Tráfico de Drogas em percentagem
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Gráfico 29 – Decisões Judiciais por Furto em percentagem

Gráfico 30 – Decisões Judiciais por Porte de Arma em percentagem

Entre as decisões que se referem ao ato infracional análogo ao crime de roubo, 73% das decisões judiciais 
levaram à internação provisória do adolescente e à liberação de apenas 15% destes. As decisões acerca do 
tráfico de drogas, no entanto, mostram-se mais equilibradas entre os três tipos de decisões possíveis, 
somando um terço de aplicações de Internação Provisória, um terço de liberações e um terço de remissões 
concomitantes à aplicação de medidas em meio aberto, situação semelhante àquela observada no ato 
infracional análogo ao crime de porte de arma. No que se refere ao furto, observa-se que há uma ligeira 
tendência a maior liberação de adolescentes aos pais ou responsáveis, que contabiliza 41% do total, 
enquanto em 34% das decisões decide-se pela aplicação de Internação Provisória.
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7. DESAFIOS E OBSTÁCULOS NA COLETA, REGISTRO DE DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA

O trabalho realizado na coleta, registro e análise dos dados estatísticos do NAI/UAI é um processo eminente-

mente coletivo. Os dados são coletados em cada atendimento individual com adolescentes em passagem

pela unidade e são registrados segundo a especi�cidade de cada um deles. Essa construção coletiva traz, em

grande parte das vezes, inúmeros benefícios para a compreensão do trabalho em rede e para o entendimen-

to de como as partes funcionam para compor o todo dentro do atendimento inicial realizado em um Núcleo

Integrado. Posto isso, constata-se que algumas limitações e obstáculos decorrem precisamente do processo

de coleta, registro e análise coletiva dos dados, que ainda se utiliza de métodos manuais e que desa�am a

forma como se prepara as estatísticas mensais e anuais. Veremos algumas dessas considerações a seguir.

7.1 – SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS

Os registros ainda realizados tanto em plataforma online (SIPIA) quanto em editores de planilhas online 

propiciam analisar manualmente os dados estatísticos do NAI/UAI, possibilitando analisá-los e utilizá-los para 

melhor compreensão do atendimento inicial no SSE do DF. Apesar da metodologia utilizada atualmente ter 

sido a principal ferramenta para a construção desse Anuário Estatístico 2017, ainda restam di�culdades e 

limitações que, se superadas, poderão gerar dados mais especí�cos, con�áveis e intuitivos para o monitora-

mento e a avaliação da política de atendimento socioeducativo. Os obstáculos que se observam por meio da 

utilização da metodologia atual, bem como algumas proposições são o foco dos tópicos a seguir.

7.1.1 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – SIPIA

- Na seção 2 deste anuário, quando foram explicitadas as considerações sobre a metodologia de coleta, regis-

tro e análise de dados, pontuou-se que a coleta de dados é realizada a partir do atendimento individual dos

adolescentes em passagem por esta Unidade, seja por apreensão em �agrante, seja por mandado de busca e

apreensão. Essa coleta demanda um registro dos dados minimamente automatizado e compartilhado entre

todos os atores responsáveis por ela, que, desde 2014 no NAI/UAI, se dá pelo SISTEMA DE INFORMAÇÕES

PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – SIPIA. O SIPIA é um sistema nacional que funciona como um prontuário

eletrônico e em rede do adolescente que adentra o sistema socioeducativo, acessado por meio de um portal

eletrônico (www.sipia.gov.br/sinase). As informações contidas nos cadastros dos adolescentes são comparti-

lhadas por todos os trabalhadores do SINASE no Brasil que tenham acesso ao Portal por meio de curso de

capacitação e autorização das gestões regionais do SIPIA para tanto. As abas denominadas Atendimento

Inicial e Atendimento Medidas são bloqueadas para visualização apenas dos trabalhadores envolvidos direta-

mente com o adolescente em cumprimento da medida socioeducativa ou passando pelo atendimento inicial

ou provisório. Esse formato permite obter maior segurança na informação de adolescentes dentro do sistema

e sobre as especi�cidades de sua vinculação ao SSE.



O sistema, no entanto, apresenta limitações consideráveis quando se trata de analisar os dados ali registra-

dos: os relatórios de saída de dados são insu�cientes e pouco intuitivos, mantendo duas das principais di�cul-

dades na coleta, registro e análise de dados, que são 1) a forma de registro manual, cujo formato aumenta a 

margem de erros; 2) a unidade de análise utilizada, que continua sendo a quantidade de entradas de adoles-

centes, sem a possibilidade de contagem mais intuitiva e rápida da quantidade de adolescentes que passa-

ram por atendimento inicial em determinado período; e 3) a impossibilidade de cruzamento de informações 

estatísticas, como idade X sexo; escolaridade X idade; ou RA de residência X RA de ato infracional, isto é dados 

relevantes para a análise tanto do per�l socioeconômico dos adolescentes atendidos, como para a análise de 

dados importantes para  entender as peculiaridades do cometimento do ato infracional.

7.1.2 – EDITOR DE PLANILHAS: REGISTRO SETORIAL E COMPILAÇÃO MANUAL DE DADOS

O registro estatístico manual, bem como sua posterior compilação em planilhas editores de texto, impossibili-

ta a extração de dados especí�cos de cada adolescente/jovem tornando mais viável estabelecer a unidade de 

análise ENTRADA ao invés da unidade de análise NÚMERO DE ADOLESCENTES. Conforme explicitado nas 

considerações metodológicas, ao se realizar a compilação anual dos dados não é possível identi�car o motivo 

da entrada (FLAGRANTE ou MBA) dentre os adolescentes/jovens que são categorizados como reentrada. Isso 

pode levar a uma falsa compreensão de que há uma quantidade elevada de reentradas por apreensão em 

�agrante. O dado pode indicar, no entanto, um número alto de reentradas por MBA e um baixo número de 

apreensões em �agrante, sendo necessária uma nova metodologia para que isso venha a ser explicitado. A 

sistematização manual é o principal entrave a essa questão, pois não permite identi�car facilmente o número 

efetivo de adolescentes que deram entrada no NAI/UAI, diferenciando do número total de entradas. Em todo 

levantamento estatístico trabalha-se com uma margem de erro que varia de acordo com o sistema de coleta 

e instrumentos de análises.  Portanto, por se tratar de um trabalho coletivo e manual essa margem de erro 

pode aumentar, uma vez que possíveis alterações de registros podem acontecer sem nenhuma proteção 

como ocorre em sistemas informatizados.  

7.1.3 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E ALGUMAS PROPOSIÇÕES ÚTEIS

A segurança da informação é algo de que qualquer sistema de informação e de coleta e registro de dados não 

pode prescindir. Atualmente, observa-se que os dados de adolescentes em con�ito com a lei têm sido coleta-

dos e registrados com bastante cuidado e zelo pelas equipes que compõem o NAI, no entanto, a própria 

arquitetura de software, bem como a utilização dos editores de planilha online, sugere um risco na exposição 

de dados sigilosos para a web. Constatadas essas questões, algumas proposições parecem ser necessárias 

para �ns de sugestão de como a segurança nas informações que precisam ser registradas e analisadas podem 

se tornar também mais seguras, intuitivas e de fácil acesso àqueles que as utilizam.
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Em 2015 a plataforma SIPIA, na sua versão para dados de acesso do Conselho Tutelar, passou por uma refor-

ma, tornando a base de dados mais intuitiva e de fácil compilação e saída de registro de dados. Ou seja, 

tornou-se de mais fácil manuseio aos Conselheiros Tutelares e facilitou a retirada de dados por meio de relató-

rios estatísticos. Essa atualização da Plataforma em sua versão SINASE não foi realizada e os registros de dados 

continuam pouco intuitivos e com uma saída de dados que não auxilia a compilação estatística. A atualização 

da plataforma SINASE é imprescindível para que os registros possam gerar dados de forma mais ágil e com 

maior con�abilidade nos relatórios de saída das informações.  Para além da atualização da Plataforma SINASE, 

outras medidas podem ser úteis, como aquelas que garantam a agilidade e facilidade no registro de informa-

ções, a con�abilidade nos registros e dados gerados a partir deles, e, por �m, a efetividade na saída de relató-

rios estatísticos automáticos. A criação de um sistema informatizado que possibilite o registro e coleta de 

dados garantindo as especificidades do sistema socioeducativo no Distrito Federal pode vir a ser um instru-

mento de gestão mais acurado ao tratar os dados gerados com mais confiabilidade e segurança.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 – A UTILIZAÇÃO DOS DADOS COMO BASE PARA A ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Uma questão a ser destacada no NAI/DF com os dados apresentados aqui é a identificação de uma nova 

função para as informações coletadas: a função de accountability. Em tempos de discussão sobre a governan-

ça em instituições públicas, Zorzall (2015) aponta como os princípios de accountability e transparência torna-

ram-se instrumentos no controle das democracias. O termo accountability, segundo o artigo de 2015, não 

tem tradução literal para o português, mas trata-se de “conjunto de mecanismos e procedimentos que levam 

os gestores a prestarem contas de seus atos”. O autor também discute no mesmo texto diversos conceitos de 

accountability trazidos por autores que debatem o tema, a fim de estabelecer as relações entre esse conceito 

e o de transparência em instituições públicas. Os principais autores na área definem accountability como 

ferramenta de controle e prestação de contas entre agentes que delegam e que fazem a gestão de recursos 

(Akutsu e Pinho), previne o mau uso do poder e outras formas inadequadas de comportamento (Cameron), 

pode indicar ainda a preocupação com o controle e supervisão, monitoramentoe auditoria, mas também se 

une ao conceito de transparência para clamar aos atores públicos informações sobre o seu fazer na 

gestão de recursos (Schedler). Accountability, em linguagem mais simples, advém da necessidade dos entes 

democráticos de apresentarem esclarecimento e transparência nas ações que realizam, assim, quanto mais 

democrática a governança, maior transparência, maior acesso a informações e maior a chance de 

compreender como estão sendo utilizados os recursos públicos.



A transparência e o accountability tornam-se assim ferramentas úteis no monitoramento e na avaliação de 

políticas públicas. O accountability horizontal, que refere-se à capacidade/habilidade de checagem e monito-

ramento das ações entre os entes públicos, e que é característica de democracias consolidadas, depende, não 

exclusivamente, mas em grande medida, da transparência das informações. Nesse sentido, o Anuário Estatís-

tico 2017 contribui para que as ações desenvolvidas no NAI possam tornar-se públicas e para que possa ser 

dada visibilidade nacional às intervenções e estratégias aqui utilizadas no atendimento inicial de adolescen-

tes em con�ito com a lei. A barreira inicial de expansão da democracia é o acesso à informação, princípio este 

aqui celebrado na apresentação destes dados anuais. A análise aqui apresentada acaba tendo por um de seus 

objetivos fomentar a discussão e a produção nacional de dados sobre o tema, a �m de quali�car o atendimen-

to inicial de adolescentes. 

Em outra perspectiva, o trabalho integrado que é pressuposto no NAI/UAI-DF, bem como na consolidação de 

outros atendimentos integrados no país, permite alcançar transparência e dados que dizem respeito a todos 

os parceiros que integram o Núcleo. A partir do levantamento de informações no NAI/UAI é possível a cada 

um dos membros/parceiros dessa instituição acompanhar as ações e práticas institucionais dos demais, 

arranjando um sistema de controle mútuo e perspicaz, cuja principal motivação é ter o adolescente e sua 

família, alvo do atendimento inicial, amparados em suas queixas e demandas. Considerando que o formato 

do NAI estabelecido na Lei 12.594/2012, que se refere ao Plantão Interinstitucional, bem como nos princípios 

que regem a implementação de Núcleos Integrados de Atendimento Inicial (Lima, 2013), temos que a articu-

lação e integração de parceiros e serviços são comuns e indispensáveis na formatação do atendimento inicial, 

as mais diversas políticas públicas estão ali representadas. Isso permite que seja nesse espaço realizado um 

exercício e�caz de accountability entre aquelas instituições responsáveis pela promoção e atenção ao adoles-

cente e sua família, provocando um controle e monitoramento conjunto e integrado das ações realizadas 

entre os parceiros. Mais uma vez, esse controle não representa um aspecto negativo do trabalho em conjun-

to, mas a formação de transparência e efetividade do trabalho em que todos se organizam em torno do traba-

lho de todos, de maneira interinstitucional e interdisciplinar.

A consolidação da democracia, como se refere Zorzall (2015), resta demonstrada em espaços onde há trans-

parência, compreensão e ação conjunta entre os entes públicos e essa é a proposta que vem se delineando 

no NAI/UAI – DF e que pode, através da presente produção de dados, ser fomentada como boa prática na 

política pública de atendimento socioeducativo no país. 
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8.3 – PERIODICIDADE E MANUTENÇÃO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA COMO PARTE DA POLÍTICA DE ATENDIMEN-

TO SOCIOEDUCATIVO 

A realização do presente Anuário Estatístico 2017 demonstra a possibilidade não só de compilar dados de 

forma e�caz e e�ciente, como aponta para a utilização efetiva dos dados na construção de políticas públicas, 

com efeito, a política de atendimento socioeducativo. A �m de se construir indicadores adequados às realida-

des vivenciadas na política de atendimento socioeducativo, é parte imprescindível o processo de monitorar 

e avaliar os resultados das ações em execução. O uso de dados estatísticos, por mais simples que estes sejam 

expostos, como no presente estudo, é parte fundamental na avaliação das ações, na construção coletiva de 

atividades assertivas e na transparência exigida quando estamos diante de gastos no orçamento público.

Para tanto, a periodicidade da compilação de dados pode se tornar poderosa ferramenta nos desafios de 

avaliação e monitoramento da política de atendimento socioeducativo, trazendo lume a questões antes 

obscurecidas pela ausência de informações con�áveis. A própria ação de coleta, registro e análise de dados, 

assim como já realizado em âmbito federal, deve se tornar corriqueira, parte fundamental do trabalho diário 

realizado nas unidades do sistema socioeducativo, dando-se ênfase à política de analisar e publicizar os 

dados levantados, como parte de uma política de transparência ao trabalho efetivado diuturnamente no 

atendimento socioeducativo.

A mesma tônica pode ser aplicada ao trabalho em rede, no que se refere aos dados trocados entre o NAI/UAI 

e os demais parceiros da Rede de Proteção e Garantia de Direitos. A publicização dos dados gera não só 

resposta para esforços coletivos, mas atua como accountability de todas as ações propostas em conjunto, 

trazendo mais transparência, con�abilidade e melhor aplicação dos esforços daqueles parceiros envolvidos 

em proporcionar atendimento humanizado aos adolescentes em con�ito com a lei, bem como propor estra-

tégias de prevenção à reentrada no NAI/UAI.

Por �m, postula-se que a elaboração e publicização deste Anuário Estatístico 2017 seja apenas a primeira 

etapa de uma a�rmação da política de coleta, registro e análise de dados no atendimento socioeducativo do 

DF, em especial no que tange ao atendimento inicial, com o intuito de dar maior visibilidade e rea�rmar o 

papel do NAI/UAI como possível executor de uma política de accountability dentro do SSE do Distrito Federal. 

As entradas de adolescentes por essa unidade de atendimento inicial proporcionam um olhar amplo sobre as 

questões da adolescência no DF, visto que nos é possível identi�car e avaliar questões prementes que envol-

vem o contexto infracional, o contexto de proteção e garantia de direitos e o contexto do próprio sistema 

socioeducativo. Espera-se, desse modo, que os dados aqui apresentados possam servir não só ao conheci-

mento geral de todos, com o intuito de dar transparência às atividades realizadas no NAI/UAI, mas ainda 

possa subsidiar as atividades de planejamento público e a formulação de políticas no atendimento socioedu-

cativo do DF e junto às políticas de proteção e garantia de direitos, além de subsidiar a investigação acadêmi-

ca, indispensável na busca por mudanças sociais efetivas e duradouras.
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