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APRESENTAÇÃO 

Fazer política pública requer sensibilidade.  A busca pela efetivação dos direitos 
dos adolescentes passa pela elaboração de políticas púbicas eficientes, próximas das 
realidades em que vivem as populações do Distrito Federal.

O Anuário Estatístico do NAI marca uma diretriz incentivada pela gestão da 
Secretaria de Justiça: além do olhar sobre o próprio fazer, a divulgação de um serviço 
essencial que precisa de visibilidade.

Nessa perspectiva, cresce a procura pelos dados produzidos através da porta de 
entrada do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Gestores de diversas políticas, 
trabalhadores da Assistência Social, Segurança Pública e Judiciário, além de acadêmicos 
e estudantes interessados no serviço de Atendimento Inicial.

Assim, em esforço conjunto de criatividade entre os vários setores da SEJUS, buscou-
se captar uma realidade e entendê-la, para que o trabalho realizado seja visível e faça 
sentido.

Iniciativas como o Anuário Estatístico do NAI buscam conhecer o real impacto dessa 
política pública na vida da população, e subsidiar ações diante das mudanças sociais e 
das desigualdades cristalizadas.

As informações produzidas neste trabalho apontam para questões importantes, 
como a discussão sobre o acolhimento institucional, o acolhimento a familiares 
dos adolescentes apreendidos e lança hipóteses relacionadas ao papel da rede 
socioassistencial e sua importância na discussão sobre a reentrada de adolescentes no 
sistema socioeducativo.

A publicação do Anuário Estatístico do NAI busca continuar diálogos e abrir portas, 
incentivar a pesquisa e o interesse pela realidade dos adolescentes apreendidos para 
apuração de ato infracional no Distrito Federal e os desdobramentos desses percursos 
para a vida em sociedade.

Os dados aproximam a realidade dos gestores, e fomentar uma cultura 
de apreço pela qualidade da informação nos serviços públicos é a nossa busca. 

Marcela Passamani
Secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
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INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Atendimento Integrado é entendido como “a porta de entrada do 
Sistema Socioeducativo”, conforme estabelecido no art. 88, V, da Lei 8.069/90, propõe 
a “integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 
Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para 
efeito de celeridade do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de 
ato infracional”. A função de admissão preliminar que ocorre nesse atendimento inicial 
pressupõe o papel essencial na compilação de dados importantes, capazes de oferecer 
informações substanciais sobre o perfil do adolescente antes da sua entrada formal no 
socioeducativo e durante sua trajetória no sistema. A participação de diversos atores no 
processo, bem como a possibilidade de olhar para dados que se complementam, auxilia 
na construção de uma visão mais abrangente sobre o atendimento socioeducativo.

Os dados aqui levantados no Anuário Estatístico NAI/UAI-DF 2018 apontam não 
só para a construção do perfil de entrada dos adolescentes de 2018, mas compara-os 
aos dados anteriormente produzidos de 2017, não se propondo, no entanto, a realizar 
análises em relação a dados de levantamentos nacionais de forma exaustiva, uma 
vez que estes foram abordados na discussão do anuário 2017 e novos levantamentos 
relevantes, nacionais ou locais, não foram sistematizados no último ano. O ponto focal 
do Anuário 2018, portanto, consiste nas análises realizadas sobre o atendimento técnico 
socioeducativo, suas características gerais e peculiaridades analisadas a partir das 
informações quantitativas coletadas nos atendimentos. As informações produzidas a 
partir dos dados de atendimento técnico apontam para questões importantes, como a 
discussão sobre o acolhimento institucional, o acolhimento a familiares dos adolescentes 
apreendidos e lança hipóteses relacionadas ao papel da rede socioassistencial e sua 
importância na discussão sobre a reentrada de adolescentes no sistema socioeducativo.

Tendo em vista a escassez de estudos em âmbito nacional sobre os pormenores do 
atendimento socioeducativo, seu alcance e relevância, utilizando evidências, ressaltamos 
aqui a importância e urgência de maiores estudos qualitativos ou mesmo quantitativos 
no que se refere ao impacto dos atendimentos na variável reentrada e na trajetória do 
adolescente pelo sistema socioeducativo. 

O relatório do Anuário Estatístico de 2018 contém 07 seções de análise dos dados, 
as quais apresentam informações quantitativas e qualitativas do levantamento realizado. 
O capítulo 2 trata das considerações metodológicas que lançam luz sobre os principais 
conceitos utilizados ao longo do estudo, sobre o universo dos dados levantados na 
pesquisa e sobre as variáveis analisadas ao longo das discussões nos demais capítulos.

O capítulo 3 apresenta os dados gerais obtidos a partir dos registros diários do NAI/
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UAI sobre as entradas totais, entradas por flagrante e entradas por MBA de adolescentes 
que foram acusados de cometer atos infracionais, de modo a elucidar o comparativo mês 
a mês e entre os anos de 2017 e 2018 de entradas e reentradas. Foram apresentados, 
ainda, dados referentes a adolescentes cuja primeira entrada deu-se em 2018 e aqueles 
cuja primeira entrada foi a única na trajetória infracional historicamente.

O capítulo 4 explicita as características referentes ao perfil sociodemográfico dos/
as adolescentes, atentando-se para dados sobre escolaridade, gênero, idade, utilizando 
informações referentes a amostra dos adolescentes apreendidos em situação de 
flagrante, desconsiderando, para esta análise, os adolescentes encaminhados ao NAI/
UAI por Mandado de Busca e Apreensão.

 O capítulo 5 do presente relatório detalha as características dos atos infracionais 
mais comuns atribuídos aos adolescentes que chegam ao NAI/UAI-DF, ainda valendo-se 
dos dados referentes à amostra de entradas de adolescentes em situação de flagrante. 
Evidencia-se, nessa seção, o percentual de atos cometidos contra a vida, contra o 
patrimônio e relacionados ao uso e tráfico de drogas, sendo os dois últimos os mais 
apreensivos entre as acusações de flagrante recebidas pelo NAI/UAI.

Ainda discorrendo acerca da amostra de entradas de adolescentes apreendidos 
em situação de flagrante, o capítulo 6 apresenta os dados referentes às atividades 
realizadas por parceiros da rede socioassistencial que compõem o NAI/UAI, dentre eles 
o Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito com 
a Lei (NAIJUD), a Secretaria de Saúde do DF, a Secretaria de Educação, a Promotoria de 
Justiça do MPDFT e a Defensoria Pública. Compõem, ainda, o atendimento integrado na 
estrutura proposta no Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 88, V, a Secretaria de 
Segurança Pública, atualmente na figura do Instituto de Identificação, e os Serviços de 
Assistência Social do Estado, contudo, não há dados consolidados sobre esses parceiros 
a incluir no Relatório de 2018.

O capítulo 7 aborda o atendimento técnico que tem como função precípua 
acolher, orientar e intervir junto a adolescentes apreendidos em situação de flagrante 
e suas famílias. A amostra aqui retratada diz respeito aos adolescentes que passaram 
por atendimento técnico realizado pela equipe de especialistas, ou seja, compreende 
as entradas de adolescentes em situação de flagrante que passaram pela Unidade em 
dias úteis. Nessa parte se observou a relação da realização dos atendimentos técnicos 
com os acolhimentos emergenciais encaminhados à CENTRALAC realizados e os 
históricos de vinculação de Medidas Socioeducativas, além disso, há análise sobre os 
encaminhamentos e interlocução com a rede. Na seção 8 foi desenvolvida uma análise 
de gênero das entradas, reentradas e atos infracionais, bem como sobre as decisões 
judiciais e contexto familiar dos/as adolescentes. 
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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Os dados registrados no SIPIA/SINASE e em planilha estatística própria do 
Excel ainda são a base das informações compiladas pelo NAI/UAI, fortalecendo-se 
cotidianamente como processo de construção coletiva entre os diversos setores da 
Unidade de Atendimento Inicial. A forma de compilar os dados, em construção coletiva 
com todos os setores do NAI/UAI, continua a mesma. A análise do anuário 2018, no 
entanto, manteve a unidade de análise ENTRADAS para alguns dados obtidos, e inovou 
trazendo também, em algumas análises, o quantitativo de ADOLESCENTES como base 
de cálculo de totalidade diferenciando assim o referencial de interpretação do dado. 
Nesta seção, traremos alguns esclarecimentos sobre as formas de compilação de dados, 
conceitos utilizados nas análises das informações obtidas, da mesma forma, elucidaremos 
certas definições metodológicas adotadas para a discussão dos dados sistematizados e 
quais amostras populacionais foram consideradas para os estudos realizados ao longo 
do Anuário Estatístico 2018.

A planilha estatística do NAI/UAI conta com campos a serem preenchidos 
diariamente pelos diversos setores da Unidade que realizaram, ao longo do dia, o 
acompanhamento de adolescentes que deram entrada no núcleo seja em situação 
de flagrante, seja em situação de Mandado de Busca e Apreensão (MBA). Tais campos 
trazem informações diárias do perfil dos/as adolescentes atendidos/as, mas também de 
informações processuais, de saúde e de decisão judicial, entre outros. As informações 
obtidas na Planilha Estatística de 2018 são monitoradas ao longo do mês e compiladas 
em apresentações mensais dos dados dos/as adolescentes que deram entrada na 
Unidade. Como critério metodológico, o Anuário Estatístico 2017 apresentou dados 
de entradas totais dos/as adolescentes que foram apreendidos no quantitativo geral, 
entretanto a análise afinada foi desenvolvida apenas relativa às entradas por flagrante 
encaminhadas ao NAI/UAI, uma vez que os dados dos jovens com MBA não são colhidos 
em sua totalidade por não ficarem à disposição do Núcleo, mas da autoridade judicial 
competente, entre outras razões. No entanto, o Anuário Estatístico 2018 traz algumas 
informações sobre número de reentradas e perfil dos adolescentes considerando 
também os dados de adolescente encaminhados por MBA. Ainda, o Anuário Estatístico 
2018 se vale de uma série de amostras de análise populacional e não necessariamente 
de seu universo (grupo de adolescentes socioeducandos ou entradas/reiteração/
reincidência), para realizar análises que vão desde o número de entradas e reentradas 
de adolescentes na Unidade ao longo de 2018, como de informações sobre as famílias 
de adolescentes apreendidos em situação de flagrante. Para melhor entendimento das 
análises ora realizadas, apresentamos a seguir um glossário de conceitos relativos à 
rotina de atendimento do NAI/UAI e das informações produzidas durante esta.
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2.1 CONCEITOS BÁSICOS
 
Entradas Totais: 

Refere-se ao total de passagens de adolescentes pelo NAI/UAI-DF, que pode ser 
motivada por uma apreensão em situação de flagrante ou por Mandado de Busca e 
Apreensão. Há a possibilidade de que haja múltiplas entradas do mesmo adolescente ao 
longo do período aqui analisado, portanto, quando tratar de entradas totais, o relatório 
estará se referindo ao total de entradas no NAI/UAI, seja por flagrante seja por Mandado 
de Busca e Apreensão no ano de 2018.

Entrada por flagrante: 
A entrada por flagrante refere-se à entrada do adolescente na unidade apreendido 

em situação de flagrante, isto é, acusado de cometer ato infracional. Conforme 
destacado anteriormente, também nas entradas por flagrante há a possibilidade de 
que haja múltiplas entradas do mesmo adolescente ao longo do período aqui analisado. 

Entrada por MBA: 
Trata da entrada motivada por Mandado de Busca e Apreensão. Casos 

envolvendo o MBA podem ter motivações diversas, dentre elas o descumprimento 
e evasão de unidades do sistema socioeducativo até a atualização de endereço 
por dificuldades em localizar o adolescente no local de residência informado no 
processo. É comum a entrada de adolescentes em situação de flagrante e que 
apresentam, concomitantemente, MBA em seu desfavor. Nesses casos, para fins de 
análise, a entrada cuja motivação é MBA e flagrante foi considerada como flagrante. 

Reentrada x Reincidência X Reiteração da conduta infracional: 
A diferença entre os três conceitos é alvo constante de equívocos e análises imprecisas 

quando se refere a adolescentes e a prática de atos infracionais. Esse parêntese aqui 
proposto sobre os três conceitos, longe de intentar esgotar o tema de discussão, traz 
esclarecimentos introdutórios e demonstra como tais conceitos foram utilizados neste 
Anuário Estatístico 2018.

Reentrada: 
 Trata-se de nova entrada, ou nova passagem de adolescente pela Unidade 

de Atendimento Inicial, tanto por apreensão em situação de flagrante, quanto por 
Mandado de Busca e Apreensão. A reentrada não necessariamente significa que há 
novo cometimento de ato infracional, tendo em vista que a reentrada por MBA pode 
indicar uma mera atualização de endereço. Foi realizado um recorte amostral nas 
análises ora realizadas neste Anuário Estatístico 2018 que se propõe a contabilizar as 
reentradas de adolescentes em situação de flagrante, o que viria a esclarecer melhor as 
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motivações de entrada e aproximar o conceito de reentrada ao conceito de reiteração 
de ato infracional. Ainda assim, é preciso cautela ao realizar tais análises, uma vez 
que o adolescente, ao entrar na Unidade de Atendimento Inicial, é ainda acusado 
de cometer ato infracional e pode ser considerado não-partícipe do ato infracional 
do qual está sendo acusado após os atendimentos e oitiva do Ministério Público. 

Reincidência: 
 Refere-se a conceito utilizado em ação penal, isto é, cujo público é adulto, que 

se refere ao cometimento de novo crime quando há ação penal anterior transitada em 
julgado, isto é, quando o agente, após ter sido condenado definitivamente por outro 
crime, comete novo delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos 
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da nova infração, conforme 
definido no Código Penal (Lei nº 2848/40), em seu artigo 63. O conceito de reincidência 
não se aplicaria, portanto, na maior parte dos casos de entrada e reentrada no NAI/UAI, 
tendo em vista que há os casos de liberação (remissão simples) após a apreensão, sem a 
aplicação de medida socioeducativa, os casos de remissão processual acumuladas com 
aplicação de medidas em meio aberto e, ainda, casos de aplicação de medida cautelar de 
internação provisória e cujo processo resulta também em liberação do adolescente por 
não haver provas suficientes de sua participação no ato do qual é acusado. Não obstante 
a tentativa comum de utilizar o conceito de reincidência em relação a adolescentes no 
âmbito do SINASE, observa-se a dificuldade de sua aplicação nesse âmbito, fazendo 
com que a maior parte dos doutrinadores do Direito da Criança e do Adolescente 
acabem por utilizar de forma mais recorrente o conceito de reiteração de ato infracional.  

Reiteração:
 O conceito de reiteração está expresso no inciso II do artigo 122 do ECA (lei 8069/90), 

quando trata da possibilidade de aplicação de medida de internação por reiteração 
de conduta infracional. Ainda, o artigo 127 da mesma lei determina que a eventual 
remissão concedida ao adolescente não gera antecedentes e, portanto, tais processos 
não podem ser considerados para fins de reiteração na prática de atos a subsidiar a 
medida socioeducativa de internação com fundamento no inciso II do artigo 122 do ECA. 

Atendimento técnico: 
A atendimento técnico socioeducativo realizado no NAI/UAI-DF é realizado nos 

dias úteis em que há o expediente judiciário da unidade, e tem por objetivo acolher o 
adolescente em situação de flagrante, bem como seus familiares e, de forma concomitante, 
prover aporte de informações aos parceiros do sistema de Justiça, Ministério Público e 
Defensoria Pública, garantindo direitos e auxiliando o processo de tomada de decisões, 
além de promover a reflexão sobre o ato infracional cometido, se for o caso, buscando 
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entender o contexto de vida em que o adolescente está inserido e sua relação com 
a apreensão. A equipe técnica é composta, atualmente, por psicólogas, pedagogas e 
assistentes sociais, que realizam os atendimentos de forma individual com adolescentes. 
As famílias dos/as adolescentes apreendidos são também atendidas individualmente e/
ou em grupo, este último chamado de “reunião de famílias”, que acontece diariamente 
e cujo caráter é de acolhimento, informação quanto a possíveis encaminhamentos aos 
serviços públicos e orientação familiar. 

Para melhor compreensão das análises realizadas no Anuário Estatístico 2018, os 
resultados foram compilados em seções, que discutem desde a quantidade de entradas 
de adolescentes no atendimento inicial, até características específicas compiladas por 
meio de dados do atendimento técnico de adolescentes e seus familiares, as quais foram 
mencionadas acima na introdução. Por conseguinte, cada seção apresenta um universo 
de análise diferente, que irá variar de acordo com o dado a ser apresentado e suas 
características. Isto é, o total a ser considerado para as análises difere nas discussões de 
cada seção, porém é mister salientar que esta informação do total a ser considerado 
será devidamente descrita no início da apresentação de cada resultado. Para possibilitar 
uma melhor compreensão dos universos de análise aqui utilizados, faremos uma breve 
descrição a seguir das considerações e abrangências de grupos da análise e escolhas de 
perspectiva metodológica, sem prejuízo de melhor descrição ao início de cada seção. 

2.2 UNIVERSOS DE ANÁLISES UTILIZADOS NA PESQUISA 

Entradas Totais:
O universo de entradas de adolescentes no NAI/UAI em 2018 refere-se a todas 

as entradas registradas no ano de 2018, considerando dentre elas as entradas por 
situação de flagrante e aquelas por mandado de busca e apreensão. Um adolescente 
pode dar entrada na Unidade mais de uma vez no período de um ano, portanto, o 
universo de entradas totais não pode ser confundido com o universo de adolescentes 
(sujeitos acusados da prática de atos infracionais) que passaram pelo NAI/UAI em 2018, 
conforme explicitado anteriormente no tópico 2.1 deste Anuário. Com isso, haverá 
necessariamente mais entradas do que adolescentes nos dados ora apresentados. 

Total de Adolescentes:
O universo de adolescentes que entraram no NAI/UAI em 2018, como descrito 

anteriormente, não se confunde com o universo de entradas e corresponde ao 
quantitativo total de adolescentes que passaram na Unidade no período de um ano, 
desconsiderando suas reentradas. Portanto, irá considerar entradas por flagrante 
e entradas por MBA nesta contagem. O universo de adolescentes é útil para 
descrição de características de perfil, trajetória do adolescente e para mensurar o 
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quantitativo real de pessoas que circularam pelo NAI/UAI ao longo de 2018. Não 
foi contabilizado o quantitativo de entradas, mas o quantitativo de adolescentes 
que passaram por esta Unidade ao longo de 2018, tendo em vista que o mesmo 
adolescente pode passar pelo atendimento inicial mais de uma vez ao longo do ano. 

Entradas por MBA:
O universo de entradas por MBA refere-se a adolescentes que estiveram no 

NAI/UAI em 2018 exclusivamente por motivo de mandado de busca e apreensão. 
Esse é um universo pouco utilizado nas análises aqui realizadas, tendo em vista 
que esse grupo de adolescentes não passa por atendimento técnico, gerando um 
volume menor de informações sobre eles. Em todo caso, eles serão considerados 
quando o universo utilizado for de Entradas Totais ou de Adolescentes, em geral. 

Entradas por flagrante:
O universo de entradas por flagrante refere-se ao quantitativo total de 

passagens de adolescentes que entraram no NAI/UAI por motivo de flagrante ou por 
flagrante cumulado com MBA ao longo de 2018. Tendo em vista que os casos de 
situação de flagrante demandam atendimento técnico e intervenções específicas, 
nos casos em que há esse acúmulo de motivos de entradas, considera-se este 
universo de entrada por flagrante por ser mais relevante em algumas análises. 

Entradas por flagrante NAIJUD:
Os casos que designamos aqui correspondem ao universo de entradas de 

adolescentes acusados de cometimento de ato infracional e que passam pelo 
NAI/UAI em dias úteis, quando o órgão decisório é o NAIJUD. Esse universo difere 
dos casos em que o órgão decisório é o Núcleo de Plantão Judiciário, NUPLA, 
que atua na tomada de decisão sobre os casos de flagrante em dias não úteis. 

Entradas por flagrante atendidos :
O escopo de trabalho do atendimento técnico do NAI/UAI-DF são aqueles 

adolescentes cuja entrada se dá por situação de flagrante em dias úteis, salienta-
se que as decisões judiciais desses casos se dão no NAIJUD, localizado dentro do 
espaço da Unidade de Atendimento Inicial, de forma integrada, conforme preconiza 
a legislação. Contudo, é válido destacar que, por exceção da dinâmica do NAI/
UAI, em quatro entradas atendidas judicialmente pelo NUPLA, houve atendimento 
técnico, caracterizando assim o universo de entradas por flagrante atendidos. 
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Entradas por flagrante não atendidos :
Esse universo refere-se a entradas de adolescentes apresentados ao Plantão Judicial 

(NUPLA) em dias não úteis e, portanto, não atendidos pela equipe técnica do NAI/UAI, 
com exceção das quatro entradas contabilizadas no universo descrito no item anterior, 
que passaram por atendimento técnico.

A fim de melhor descrever os universos que serão utilizados ao longo da exposição, 
segue a tabela para compreensão

Tabela 1 : Universos de análises
Tabela 1 – Universos de análises

Universo de análise Freq. Absoluta

Entradas Totais 5258

Total de adolescentes 3091

Entradas por MBA 1967

Entradas por flagrante 3291

Entradas por flagrante NAIJUD (dias 
úteis)

2204

Entradas por flagrante NUPLA (dias não 
úteis)

1081

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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3. SITUAÇÃO DAS ENTRADAS 
 

3.1 TOTAL DE ENTRADAS COMPARADO

A análise sobre a quantidade de entradas de adolescentes no NAI/UAI do Distrito 
Federal foi essencial para a construção do Anuário Estatístico 2017, compreendendo 
que é a partir dos dados de entrada que é possível compreender a mobilidade do 
adolescente no sistema socioeducativo no Distrito Federal, a efetividade ou não das 
políticas socioassistenciais e da política de atendimento socioeducativo. Apesar de não 
haver indicadores diretos que atestem que a quantidade de apreensões e entradas no 
sistema socioeducativo estão diretamente ligadas ao sucesso ou fracasso de políticas 
assistenciais, sabe-se que há correlações estudadas entre a efetividade de políticas 
sociais e a redução da criminalidade (Cerqueira, 2016; IPEA, 2018 e 2019). Em 2017, 
tivemos 5.923 entradas de adolescentes no NAI/UAI do DF no ano de 2017, enquanto que 
no ano de 2018 nota-se ligeira redução deste quantitativo. Como pode ser observado 
na tabela 1 no tópico anterior, o total de entradas de 2018 somadas foi de 5.258, isto 
é, houve uma redução de cerca de 11% entre um ano e outro. No novo levantamento 
realizado sobre os dados de 2018 foi possível ainda analisar além da quantidade de 
entradas, o quantitativo de adolescentes que passaram pelo NAI/UAI do DF ao longo 
de 2018, onde chegamos na totalização da sistematização dos dados e o número de 
3.091 adolescentes encaminhados por apreensão em flagrante e/ou em cumprimento 
de Mandado de Busca e Apreensão.

No Anuário Estatístico 2018 do NAI/UAI do DF foram organizados ainda os 
quantitativos de entradas de adolescentes na Unidade, dessa vez, mensalmente. O 
comparativo mês a mês permite observar os meses de maior movimentação na Unidade, 
seja por entradas em flagrante, seja por Mandado de Busca e Apreensão. Observa-se 
pela Tabela 2 (abaixo) que o número de flagrantes supera o número de MBA ao longo 
do ano de 2018, no entanto há certa regularidade na distribuição desses quantitativos, 
com ligeiro aumento nos casos de MBA no mês de março e nos casos de apreensão em 
flagrante, no mês de abril. Obtivemos 5258 entradas totais no ano de 2018, número 
ligeiramente menor que os registrados no Anuário Estatístico 2017. 
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Tabela 2: Motivo de entrada e quantitativo mensal de entradas no 
NAI/UAI-DF em 2018.

Mês Flagrante MBA Freq. Absoluta
Janeiro 253 166 419

Fevereiro 252 149 401
Março 294 233 527
Abril 337 204 541
Maio 255 187 442

Junho 260 170 430
Julho 258 139 397

Agosto 294 191 485
Setembro 268 172 440
Outubro 280 129 409

Novembro 291 114 405
Dezembro 249 113 362

Total 3291 1967 5258
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

Para estabelecer comparação adequada, a Tabela 3 a seguir mostra 
as entradas de adolescentes mês a mês em 2017 e em 2018 e o Gráfico 
1 (mais abaixo) expõe o mesmo dado sem o percentual de redução. 
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Tabela 3: Comparativo do total de entradas de 2017 e de 2018 no NAI/
UAI-DF mês a mês. 

Mês 2017 2018 Diferença 
Absoluta

Diferença 
Relativa

Janeiro 409 419 10 2,4%
Fevereiro 447 401 -46 -10,3%

Março 540 527 -13 -2,4%
Abril 535 541 6 1,1%
Maio 524 442 -82 -15,6%

Junho 508 430 -78 -15,4%
Julho 428 397 -31 -7,2%

Agosto 547 485 -62 -11,3%
Setembro 531 440 -91 -17,1%
Outubro 538 409 -129 -24,0%

Novembro 463 405 -58 -12,5%
Dezembro 453 362 -91 -20,1%

Total 5923 5258 -665 -11,2%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

Gráfico 1: Comparativo de Entradas Totais 2017 e 2018.

 

Fonte: Elaboração própria, dados dia Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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3.2 ENTRADAS X REENTRADAS 

As informações sobre entradas e reentradas no NAI/UAI-DF em 2018 seguem as 
mesmas especificações metodológicas do texto de 2017, considerando como primeira 
entrada a passagem do adolescente pelo NAI/UAI pela primeira vez. O mesmo adolescente 
pode ter entrado novamente no sistema socioeducativo no mesmo ano, situação que 
será contabilizada nas reentradas. Adolescentes cuja primeira passagem se deu em 
anos anteriores e retornaram ao NAI/UAI no ano de 2018 também são contabilizados 
nas reentradas. Existe ainda a possibilidade de o adolescente ser contabilizado na 
situação de reentrada caso tenha nova passagem pelo NAI/UAI motivado por um MBA 
e não necessariamente por novo flagrante e acusação de ato infracional. Dessa forma, 
os dados de reentrada acabam por não espelhar de forma adequada conceitos como 
reincidência e/ou reiteração do ato infracional.

Os dados de reentrada, conforme explicitado na seção Considerações Metodológicas, 
não correspondem necessariamente ao conceito de reincidência. Esse dado demonstra 
a quantidade de vezes que adolescentes deram entrada no NAI/UAI-DF, sem explicitar, 
no entanto, se suas entradas foram motivadas por novos flagrantes ou por MBA. Essa 
diferenciação é importante no que concerne à motivação da entrada, tendo em vista que 
entradas por MBA não significam que houve novo envolvimento em conduta infracional, 
mas, na maioria das vezes, o descumprimento de medida socioeducativa aplicada. Essa 
leitura é essencial para a diferenciação dos conceitos de reincidência e de reiteração no 
ato infracional.

A tabela 4 mostra os dados de primeira entrada e reentrada no NAI/UAI-DF em 
2018. Seguindo a tendência apresentada em 2017, os dados apontam para um maior 
número de reentradas em relação à primeira entrada no ano, quando a metodologia da 
pesquisa não diferencia reentradas por flagrante ou por MBA. No entanto, ao realizar 
cálculo apenas com os adolescentes com entrada por flagrante, o número de reentradas 
cai para um terço de todas as entradas por flagrante, conforme demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4: Tipo de entrada no NAI/UAI-DF - contabilizado MBA nos 
números de reentrada. 

Tipo de entrada no NAI Freq. Absoluta
Primeira entrada 1505
Reentradas Totais 3753
Entradas Totais 5258

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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As 1505 primeiras entradas evidenciadas na Tabela 4 são relativas a entradas 
totais, portanto, se trata de jovens que pela primeira vez foram apreendidos/
as e levados para atendimento no NAI/UAI-DF, compõe esse dado entradas por 
flagrante e MBA. Pois um/a adolescente pode ter MBA sem ter chegado ao NAI 
anteriormente por um flagrante, devido a uma apreensão ou MSE culminada 
de flagrante da DCA que foi liberado ou de processo investigativo da polícia. 

Tabela 5: Reentradas por flagrante no NAI/UAI-DF – desconsideradas as 
reentradas por MBA. 

Tipo de entrada no NAI Freq. Absoluta Freq. Relativa
Reentradas por flagrante 1877 35,7%

Entradas Totais 5258 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
 No entanto, ao aplicar de forma mais precisa o conceito de reentrada estabelecido 
aqui nas considerações metodológicas, realizou-se o cálculo apenas com as entradas 
por flagrantes. Dessa forma, obtivemos um número de reentradas que caiu para um 
terço das entradas totais, conforme demonstrado na Tabela 5, acima. Assim, temos a 
demonstração de que das entradas totais há 35,7% de reentrada no ano de 2018 ao 
invés de 71,38% informado anteriormente (Tabela 04), que incluía reentradas por MBA. 

As tabelas 5 e 6, especificamente, permitem observar um dado relevante para a 
análise de reentradas por suspeita de cometimento de ato infracional. Observa-se que 
há um índice de reentrada por flagrante em 2018 de 35,7%, ou seja, um pouco mais de 
um terço das entradas totais de adolescentes foram devido a reentrada por acusação de 
flagrante de ato infracional, ou seja, que retornaram ao NAI/UAI acusados de cometer 
novo ato. Por isso, podemos inferir dos dados que 64,3% das entradas no NAI/UAI-DF 
no mesmo período não foram referentes a novos atos infracionais, pois temos 3.381 
entradas referentes a primeira entrada em 2018 e MBA. Esse dado é semelhante ao 
encontrado no Anuário em 2017, o que demonstra uma tendência de que a maior parte 
das apreensões que chegam ao NAI/UAI não corresponde necessariamente a acusação 
de cometimento de novo ato infracional. O estudo permitiu analisar ainda o quantitativo 
de entradas de adolescentes cuja primeira entrada em 2018 correspondia à sua única 
entrada no NAI/UAI, que nunca havia tido entrada no NAI/UAI-DF e não reentraram ao 
longo do ano (seja por MBA ou por flagrante). Essa análise está demonstrada na Tabela 
6, abaixo:
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Tabela 6: Trajetória do adolescente no NAI/UAI-DF 
Trajetória do adolescente 

no NAI
Freq. Absoluta Freq. Relativa

Única entrada na vida 1123 36,33%
Mais de uma entrada na 

vida
1968 63,67%

Total 3091 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF..

Note-se que, em 2018, cerca de 36% das entradas de adolescentes foram entradas 
únicas, o restante sendo identificadas como reentradas. Deve-se lembrar, no entanto, 
que esse dado contém reentradas por flagrante e por MBA, dificultando a percepção 
de reentrada por novo cometimento de ato infracional. Ainda que os dados estejam 
enviesados devido à existência de reentradas por MBA, é possível notar que há um 
número alto de adolescentes que entram no sistema socioeducativo pela primeira vez 
a cada ano. Esse dado aponta para o envolvimento considerável de novos adolescentes 
todos os anos em contexto infracional, no entanto, traz direcionamentos possíveis para 
a política socioassistencial, bem como para a política de atendimento socioeducativo, 
por exemplo, compreendendo o envolvimento inicial e atuando para a prevenção da 
reentrada de forma contingente à passagem do adolescente pelo NAI/UAI.
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4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE FLA-
GRANTE EM 2018  

Seguindo a mesma metodologia utilizada para a elaboração do Anuário Estatístico 
de 2017, a presente seção analisa os dados de perfil dos adolescentes apreendidos e 
encaminhados ao NAI/UAI para apresentação em oitivas informais ao longo do ano de 
2018. Os dados gerais sobre gênero, idade, ato infracional e escolaridade de adolescentes 
em situação de flagrante são aqui comparados aos mesmos dados compilados em 2017. 
Utilizamos até a seção anterior como universo do estudo os quantitativos de entradas de 
adolescentes no NAI/UAI-DF ao longo de 2018. A partir da atual seção passa-se a discutir 
como universo das análises a quantidade de entradas em situação de flagrante, a fim 
de se obter maior fidedignidade dos dados levantados, em especial no que se refere ao 
atendimento técnico realizado. Assim, os dados de perfil dos adolescentes são daqueles 
que foram encaminhados ao NAI/UAI em acusados de cometimento de ato infracional, 
excluídos os adolescentes que deram entrada na Unidade por MBA. 

Deve-se ressaltar ainda, a lacuna existente de estudos nacionais sobre o perfil 
de adolescentes e jovens em atendimento inicial. Um dos estudos mais recentes 
com informações e características de adolescentes e jovens em conflito com a lei é o 
Levantamento Anual do SINASE, publicado em 2018, com dados de 2016. Nesse caso, 
o perfil apresentado refere-se apenas aos adolescentes e jovens em cumprimento de 
medida socioeducativa em restrição ou privação de liberdade, sem informações sobre 
aqueles em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. De forma a suprir 
essa lacuna, em 2018, foi publicado o Relatório Nacional das Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto, trazendo dados do primeiro trimestre de 2018. 

Também destaca-se o Relatório do Conselho Nacional de Justiça contendo o 
levantamento de dados do ano de 2017 das inspeções e realizadas em unidades de 
internação e semiliberdade e do cadastro nacional de adolescentes em conflito com Lei. 
A inserção de informações no cadastro nacional de adolescentes em conflito com a lei é 
realizada somente nos casos de ingresso de adolescentes em unidades de internação ou 
semiliberdade, seja pela aplicação de internação ou semiliberdade, internação provisória 
ou internação-sanção. Assim, novamente, o perfil dos adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa em meio aberto é omitido do instrumento padronizado.

Como pode ser observado, não existe um levantamento nacional unificado, com 
dados de das medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade e em meio 
aberto, nem dados robustos de atendimento inicial em outras localidades. Assim, os 
estudos supramencionados poderão ser utilizados de forma comparativa, com ressalvas, 
em alguns casos.
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4.1 GÊNERO 

Quanto aos dados de perfil de identidade de gênero, observa-se, na tabela 6, a 
predominância de adolescentes do gênero masculino (92,8%), em relação às adolescentes 
de gênero feminino (7,1%) com passagem na unidade de atendimento inicial do Distrito 
Federal.

Esse dado é compatível com as informações coletadas no Levantamento Anual – 
SINASE 2016, publicado em 2018, pelo Ministério dos Direitos Humanos, que aponta, de 
forma semelhante, uma predominância do público de identidade de gênero masculina 
(96%) nas medidas restritivas e privativas de liberdade. Essa predominância masculina 
também foi identificada na Pesquisa Nacional das Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto (2018), porém com um percentual ligeiramente superior de adolescentes do 
gênero feminino (11%).

Tabela 7: Quantidade de adolescentes por identidade de gênero 
Identidade de gênero Freq. Absoluta Freq. Relativa

Masculino 2867 92,75%
Feminino 219 7,09%

Transgênero 5 0,16%
Total 3091 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
No comparativo de identidade de gênero por entrada, há um ligeiro decréscimo 

no número de adolescentes de gênero feminino (5,9%), conforme consta na tabela 
7. Assim como apontado no Levantamento Anual – SINASE 2016, em comparação ao 
Levantamento Anual - SINASE 2015, não houve diferença relativa no percentual de 
adolescentes de gênero feminino por entrada no período de 2017 e 2018.

Uma inovação trazida no Anuário Estatístico de 2018, em comparação à edição 
anterior, refere-se à inclusão de dados de adolescentes transgêneros. Apesar do baixo 
percentual de adolescentes transgêneros identificados, trata-se de um avanço na 
forma de coleta e apresentação das informações de identidade de gênero, tendo em 
vista a ausência de dados a respeito desse público no sistema socioeducativo. Assim, 
considerando que os estudos nacionais supracitados e utilizados como referência 
não trazem essas informações, a comparação sistemática dos dados coletados no NAI 
referentes aos adolescentes transgêneros é inviabilizada.



25

Tabela 8: Identidade de gênero de adolescentes por entradas por 
flagrante 

Identidade de gênero Freq. Absoluta Freq. Relativa
Masculino 3072 93,34%
Feminino 214 6,5%

Transgênero 5 0,15%
Total de entradas 3291 100%

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
 

4.2 IDADE  

A tabela 08 apresenta o quantitativo de entradas a partir do recorte de idade. 
Assim, consoante aos dados apresentados no Anuário de 2017, há uma predominância 
de entradas de faixa etária de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 75% do total 
de adolescentes com entrada na unidade de atendimento inicial. Apenas na faixa etária 
de 16 a 17 anos, encontram-se 59,1% desses adolescentes, conforme pode ser visto na 
Tabela 09. 

Estes dados são similares aos dados do Levantamento Anual – SINASE 2016 (2018), 
o qual apresenta concentração na faixa etária de 16 e 17 anos de adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa restritiva e privativa de liberdade (57%). De 
forma semelhante, pode-se observar a concentração majoritária de adolescentes nesta 
mesma faixa etária em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (46%), 
conforme publicado no Relatório da Pesquisa Nacional das Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto do Ministério do Desenvolvimento Social (2018).

É interessante destacar, entretanto, que a segunda faixa etária de maior 
prevalência tanto no Levantamento Anual – SINASE 2016 (2018) quanto na Pesquisa 
Nacional das Medidas em Meio Aberto (2018) é a faixa etária compreendida entre 
os 18-21 anos, nos percentuais relativos de 23% e 31%, respectivamente. Os dados 
do NAI em 2018, diferentemente, apresentam que a segunda faixa etária de maior 
prevalência é aquela compreendida entre 14 e 15 anos de idade (24,9%). Um dos 
fatores que podem influenciar significativamente nessa diferença, é exatamente a 
característica peculiar de que os dados do NAI representam o atendimento inicial, 
antes mesmo de proferida a sentença ou extinção da medida socioeducativa.  
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Tabela 9: Quantitativo de entradas totais por idade 
Idade Freq. Absoluta Freq. Relativa

11 anos 1 0,02%
12 anos 37 0,7%
13 anos 149 2,83%
14 anos 444 8,44%
15 anos 866 16,47%
16 anos 1326 25,22%
17 anos 1788 34,01%
18 anos 407 7,74%
19 anos 189 3,59%
20 anos 43 0,82%
21 anos 8 0,15%

Total de entradas 5258 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Tabela 10: Quantitativo de entradas por faixa etária nas entradas totais 

Faixa etária Freq. Absoluta Freq. Relativa
12 a 14 anos 631 12%
15 a 17 anos 3980 75,7%

18 anos ou mais 647 12,3%
Total 5258 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 Quando considerada apenas a idade da apreensão em flagrante, isto é, 
ao reduzir do total as entradas por MBA, há um ligeiro aumento no percentual 
relativo, especialmente a partir dos 14 anos de idade, com uma variação média 
de 3 pontos percentuais. Entretanto, há uma diferença significativa especialmente 
quando considerada a idade de primeira entrada no NAI e o motivo da entrada 
(flagrante ou MBA), conforme pode ser observado na Tabela 11, abaixo: 
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Tabela 11: Quantitativo de entradas por Idade nas entradas por flagrante 
Idade da apreensão em 

flagrante
Freq. Absoluta Freq. Relativa

11 anos 1 0,03%
12 anos 36 1,09%
13 anos 130 3,95%
14 anos 367 11,15%
15 anos 652 19,81%
16 anos 930 28,26%
17 anos 1173 35,64%
18 anos 2 0,06%

Total 3291 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Tabela 12: Idade na primeira entrada no NAI - relativo às entradas totais 
por tipo de apreensão. 

Idade
Flagrante MBA Flagrante + MBA

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Flagrante + 
MBA

Freq. 
Relativa

12 25 1,77% 1 1,1% 26 1,73%
13 77 5,45% 1 1,1% 78 5,18%
14 205 14,50% 6 6,59% 211 14,02%
15 309 21,85% 16 17,58% 325 21,59%
16 392 27,72% 15 16,48% 407 27,04%
17 405 28,64% 23 25,27% 428 28,44%
18 1 0,07% 15 16,48% 16 1,06%
19 0 0% 10 10,99% 10 0,66%
20 0 0% 3 3,3% 3 0,2%
21 0 0% 1 1,1% 1 0,07%

Total 1414 100% 91 100% 1505 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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No Anuário de 2017, havia um total de 20% de primeiras entradas por apreensão 
em flagrante na faixa etária entre 12 e 14 anos de idade. Em 2018, houve um ligeiro 
aumento desse percentual para 21% dos casos. Assim, como a diferença percentual 
quanto à idade de entrada foi mínima, é necessário o acompanhamento sistemático 
desse dado visando compreender se trata-se de uma tendência identificada de entrada 
cada vez mais cedo e redução gradativa das entradas entre 15 e 17 anos, que ainda 
correspondem à 79% dos casos, em comparação à 80% dos casos relatados em 2017.

Ademais, pode-se observar que há um maior percentual de adolescentes, em sua 
primeira passagem no NAI, apreendidos em flagrante na faixa etária de 15 e 17 anos, em 
comparação com os pares em situação de MBA, sendo a maior prevalência de primeira 
entrada aos 17 anos tanto para MBA quanto para apreensões em flagrante.

Quando feito o recorte de gênero para identificação da idade da apreensão em 
flagrante, nota-se uma diferença significativa. Enquanto 16% das apreensões do gênero 
masculino encontram-se entre 12 e 14 anos de idade, esse percentual sobe para 20% no 
caso de adolescente transgênero e 29% para adolescentes de gênero feminino. 

Assim, infere-se que adolescentes de gênero feminino e transgênero 
entram mais cedo no sistema socioeducativo do que adolescentes de 
gênero masculino, conforme consta na tabela 13. Essa é uma informação 
especialmente relevante para a execução de políticas sociais preventivas. 

Tabela 13: Idade na entrada por flagrante e recorte de gênero 
Idade da 

apreensão 
em 

flagrante

Masculino Feminino Transgênero
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa

11 anos 1 0,03% 0 0% 0 0%
12 anos 25 0,81% 11 5,14% 0 0%
13 anos 118 3,84% 11 5,14% 1 20%
14 anos 327 10,64% 40 18,69% 0 0%
15 anos 609 19,82% 42 19,63% 1 20%
16 anos 877 28,55% 53 24,77% 0 0%
17 anos 1113 36,23% 57 26,64% 3 60%
18 anos 2 0,07% 0 0% 0 0%

Total 3072 100% 214 100% 5 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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4.3 ATOS INFRACIONAIS MAIS COMUNS 

A definição legal de ato infracional encontra-se tipificada na Lei 8.069/1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que determina, no Art. 104, que se considera ato infracional 
toda conduta descrita como crime ou contravenção penal. Além disso, deve-se considerar 
a idade do indivíduo à data do fato. As informações referentes aos atos infracionais dos 
adolescentes apreendidos são coletadas pelas DCAs, e são descritas no Processo de 
Apuração de Ato Infracional (PAAI). Posteriormente, após encaminhamento do PAAI, é 
feito o registro estatístico pelo NAI/UAI. Outra consideração deve ser feita em relação à 
contabilização de ato infracional quando o adolescente é acusado de cometimento de 
mais de um ato infracional. Nessas situações, contabiliza-se o ato infracional de maior 
gravidade.

Apesar do estigma que perpassa o imaginário coletivo de um perfil infracional de 
adolescentes perigosos pelo cometimento frequente de atos infracionais contra a vida, 
os dados nacionais e distritais reiteradas vezes apontam para um número incipiente 
de atos infracionais com essa tipificação. O Levantamento Nacional do SINASE - 2016 
apontou que, dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa restritivas 
e privativas de liberdade, apenas 10% eram devido ao cometimento de ato infracional 
análogo ao homicídio, 47% análogo ao roubo, 22% análogo ao tráfico de drogas, 1% 
análogo ao estupro, 2% análogo ao latrocínio, 2% análogo ao porte de arma, 1% análogo 
à receptação. No caso do Distrito Federal, apenas 1% das apreensões em flagrante são 
de atos infracionais análogos ao homicídio e 0,06% análogos ao latrocínio. Os dados de 
2018 apontam que os atos infracionais das apreensões em flagrante mais comuns são 
aqueles análogos ao roubo (41%), tráfico de drogas (24%), furto (6%), posse de droga 
(6%), porte de arma (5%) e receptação (5%), conforme pode ser observado nos Gráficos 
2 e 3. 
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Tabela 14: Quantitativo de entradas por flagrante por ato infracional 
Ato infracional Freq. Absoluta Freq. Relativa

Roubo 1358 41,26%
Tráfico de drogas 777 23,61%

Furto 207 6,29%
Posse de droga 197 5,99%
Porte de arma 178 5,41%

Receptação 167 5,07%
Ameaça 72 2,19%

Tentativa de roubo 56 1,7%
Tentativa de homicídio 55 1,67%

Lesão corporal 54 1,64%
Outros crimes consumados 48 1,46%

Outras contravenções consumadas 26 0,79%
Tentativa de furto 23 0,7%

Dano 22 0,67%
Homicídio 22 0,67%
Desacato 8 0,24%
Estupro 7 0,21%

Contravenção de trânsito 3 0,09%
Vias de fato 3 0,09%
Estelionato 2 0,06%
Latrocínio 2 0,06%

Falsificação de documentos 1 0,03%
Injúria 1 0,03%

Tentativa de estupro 1 0,03%
Tentativa de latrocínio 1 0,03%

Total 3291 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
 Assim, quando comparados aos dados de 2017, houve ligeira redução 
no percentual de apreensões em flagrante por atos infracionais análogos 
ao roubo (-4%), tráfico de drogas (-3%) e posse de drogas (-1%). Nota-se, 
entretanto, que houve ligeiro aumento no número de adolescentes apreendidos 
em flagrante devido à ato infracional análogo ao porte de arma (+1%). 
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Gráfico 2: Entradas por flagrante em números absolutos de maior 
frequência em 2018.

  

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF

Gráfico 3: Entradas por flagrantes de maior percentual relativo a 2018.

  

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF

Das 3291 entradas de adolescentes em situação de flagrante em 2018, 80 delas 
foram por adolescentes acusados de cometer atos infracionais tentados ou consumados 
contra a vida. Esse quantitativo corresponde a 1,5% do total de entradas por flagrante.

Em relação a 2017, os três atos infracionais mais comuns se mantiveram: roubo, 
tráfico de drogas e furto. O quarto ato infracional mais comum entre os adolescentes 
apreendidos em flagrante mudou de porte de arma para posse de drogas.

Entre os atos infracionais categorizados como “outros” estão atos que equivalem a 
12,4% do total de entradas. Todos os atos análogos a crimes contra a vida ou crimes de 
natureza sexual estão na categoria “outros” e correspondem a 08 casos no ano de 2018.
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5. PARCEIROS NAI/UAI  

A seguir, são apresentados os dados registrados a partir dos atendimentos 
realizados pela rede de parceiros que atuam no NAI/UAI. Durante os dias úteis, os 
adolescentes encaminhados pelas DCAs ao NAI/UAI passam pelos atendimentos do 
NAIJUD, composto por atendimentos técnicos de servidores do sistema socioeducativo 
e também da rede de parceiros, além da oitiva informal. Aos finais de semana e feriados, 
as oitivas são realizadas pelo NUPLA, no TJDFT, sem a presença dos demais parceiros e 
atendimento da equipe técnica do sistema socioeducativo. Desta feita, há uma redução 
de informações do universo flagrante, uma vez que não existem informações destes 
adolescentes atendidos pelo NUPLA em dias não úteis.

As informações abaixo foram registradas e compiladas pela Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Educação e Instituto de Identificação da Polícia Civil, parceiros ativos no NAI/UAI. 

5.1 SAÚDE E USO DE DROGAS 

De acordo com a LEI Nº 11.343, de 23 de AGOSTO de 2006, que institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, considera-se como drogas as 
substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei 
ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. 
Dentro desse contexto legal, o atendimento realizado pela equipe da Secretaria de 
Saúde no NAI/UAI identifica, a partir do autorrelato, as drogas lícitas e ilícitas de uso dos 
adolescentes apreendidos em flagrante. 

O gráfico 4 aponta para a grande prevalência de adolescentes que relatam o uso 
somente de maconha ou cigarro e maconha. O relato de uso de outras drogas, lícitas 
e ilícitas, ainda é bastante incipiente. Esse dado coaduna com o disposto no Anexo 
do Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, que afirma que entre as drogas ilícitas, a 
maconha, em nível mundial e no Brasil, é a droga de maior consumo. 

De forma semelhante, o III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas na 
População Brasileira, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), cuja última 
versão publicada foi de julho de 2018, aponta que, quando feito recorte temporal dos 30 
últimos dias anteriores à entrevista de pesquisa, a prevalência do uso de maconha era 
substancialmente superior à de outras substâncias, em pelo menos cinco vezes, quando 
comparado a quaisquer outras substâncias. Nesse mesmo estudo, foi destacada que a 
mediana da idade do primeiro consumo de alguma substância ilícita foi de 13,1 anos. 
Por sua vez, a pesquisa nacional de levantamento domiciliar, realizada em 2012, aponta 
que 4,3% da população adolescente declara uso dessa substância. 

No caso do sistema socioeducativo, as apreensões em flagrante com uso da substância 
maconha de forma isolada ou combinada representam mais de 57,85% dos casos. O que 
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reflete a necessidade de ações, em conjunto com a rede, que visam à redução de danos sociais 
e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência. 

Gráfico 4: Uso de drogas relatado nas entradas por flagrante em dias 
úteis (NAIJUD)

  

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF 

5.2 EDUCAÇÃO E SITUAÇÃO ESCOLAR  

A atuação do Sistema Socioeducativo, enquanto parte do Sistema de Garantia 
de Direitos, perpassa pela articulação com a rede de ensino regular. Nesse contexto, 
cumpre ao Sistema Socioeducativo a garantia do direito à educação em conjunto 
com a Secretaria de Educação. Esta mútua cooperação tem sido regida pela Portaria 
Conjunta nº 9 de 16 de abril de 2013 - SECRIANÇA/SEE e Portaria Conjunta nº 10 de 1º 
de Novembro de 2018 SECRIANÇA/SEE.

A partir dos dados coletados no NAI, observa-se um padrão semelhante ao do ano 
anterior, com uma concentração de adolescentes e jovens com escolaridade entre o 
6º e o 9º ano da modalidade regular de Ensino Fundamental (43%) ou anos finais na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA (31%). Assim, observa-se a manutenção 
da distorção idade-série constatada em 2017. Entretanto, ainda em comparação com 
o ano de 2017, houve ligeira redução no percentual de adolescentes e jovens com 
escolaridade entre o 1º e 5º ano do Ensino Fundamental (-1%), bem como entre o 6º 
e 9º ano do Ensino Fundamental (-7%), acompanhado de um expressivo aumento de 
adolescentes e jovens inseridos na modalidade EJA em anos finais (+7%). Esse dado 
aponta para uma tendência de aumento no nível de escolaridade dos adolescentes e 



34

jovens do Brasil ao longo dos anos, relatado em um recente estudo publicado pelo IPEA 
quanto ao acompanhamento e análise das políticas sociais (2017).

O Anuário Brasileiro da Educação Básica (2018), também conhecido como PNAD 
contínua, aponta que a média da população urbana entre 18 e 29 anos de idade são de 
11,6 anos de estudo, sendo que 75,9% dos jovens concluem o Ensino Fundamental aos 
16 anos. Por sua vez, o IPEA apresentou um comparativo do nível de escolaridade, por 
anos de estudo, a partir do nível socioeconômico. Quando considerado o 1º quartil de 
renda socioeconômica, isto é, os 25% que compõem a primeira estratificação de renda 
da população brasileira, espera-se, em média 9,8 anos de estudo (2018). Essa realidade 
ressalta a vulnerabilidade social do público atendido pelo sistema socioeducativo, que 
carece de uma atuação estatal contundente para acesso a direitos constitucionalmente 
garantidos.

A despeito das considerações referentes ao nível de escolaridade, é importante 
atentar-se ainda para a situação escolar dos adolescentes e jovens apreendidos e atendidos 
pela equipe no NAIJUD. A tabela 14 apresenta dados relevantes para a atuação da rede 
porque mostra o alto número de adolescentes e jovens que não estavam matriculados 
(37%) ou que estavam evadidos da rede regular de ensino (20%).
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Tabela 15: Escolaridade de adolescentes atendidos pelo NAIJUD 
Escolaridade Freq. Absoluta Freq. Relativa
EF - 1º Ano 4 0,18%
EF - 2º Ano 7 0,32%
EF - 3º Ano 39 1,77%
EF - 4º Ano 79 3,58%
EF - 5º Ano 103 4,67%
EF - 6º Ano 417 18,92%
EF - 7º Ano 222 10,07%
EF - 8º Ano 178 8,08%
EF - 9º Ano 134 6,08%

EJA - Anos finais 685 31,08%
EJA - Anos iniciais 60 2,72%
EJA Ensino Médio 1 0,05%

EM - 1ª Série 157 7,12%
EM - 2ª Série 37 1,68%
EM - 3ª Série 5 0,23%

Ensino Superior incomple-
to

1 0,05%

N/A 61 2,77%
Não soube informar 14 0,64%

Total 2204 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Tabela 16: Situação escolar dos adolescentes atendidos no NAI 

Situação Escolar Freq. Absoluta Freq. Relativa
Matrícula e frequência 687 31,17%
Matrícula com evasão 440 19,96%

Matrícula e infrequência 181 8,21%
Não tem matrícula 821 37,25%

Nunca estudou 1 0,05%
N/A 74 3,36%

Total 2204 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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5.3 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 flagrante 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 Conflito 
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. Compete ao NAIJUD, entre outras atribuições, verificar a regularidade do 
auto de apreensão em flagrante 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.

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 disponíveis”. 
Entre as competências dos Juízes de Plantão, destaca-se “VII decidir medidas urgentes 
de competência 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 
flagrante de adolescentes aos finais de semana, feriados e recessos, quando o NAIJUD 
não está em funcionamento.

Assim como no Anuário Estatístico de 2017, os dados abaixo descrevem 
as tomadas de decisões do sistema de justiça no NAI DF ao longo do ano de 
2018, contando com a atuação direta do Ministério Público e de colaboradores 
da Defensoria Pública do DF nas decisões acerca dos flagrantes de adolescentes 
no período. Importante ressaltar que os colaboradores da Defensoria Pública 
participam das oitivas e realizam orientações para adolescentes e seus familiares 
apenas em dias úteis, atuando exclusivamente em casos vinculados ao NAIJUD. 
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5.4 TIPOS DE DECISÕES JUDICIAIS 

A tabela abaixo mostra o quantitativo total de entradas por flagrantes no NAI/
UAI – DF em 2018 e os órgãos responsáveis por tomada de decisão no período. Assim, 
temos que das 3.291 entradas de adolescentes em 2018, O NAIJUD foi responsável 
por cerca de 67% dos casos de flagrante, realizados em dias úteis, enquanto o 
Núcleo de Plantão atendeu 32,5% das entradas de adolescentes, realizadas em dias 
não úteis. Pode-se dizer, dessa forma, que em por volta de um terço das entradas de 
adolescentes por situação de flagrante, não há o acompanhamento e orientação da 
Defensoria Pública do DF ou do atendimento técnico da equipe especializada do NAI. 

Tabela 17: Quantitativo de decisões por órgão 
Órgão Decisório Freq. Absoluta Freq. Relativa

NAIJUD 2204 66,97%
NUPLA 1081 32,85%
VEMSE 4 0,12%

Vara Regional 1 0,03%
VIJ 1 0,03%

Total 3291 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

Em relação ao tipo de decisão judicial acerca dos flagrantes atendidos pelo NAI/UAI 
– DF em 2018, temos que em 48,3% das entradas, o adolescente acusado de flagrante 
foi encaminhado à internação provisória, para cumprimento de medida cautelar até à 
decisão final do juiz acerca do processo, enquanto 31,3% foi liberado sem a aplicação 
de medida imediatamente e em torno de 20% recebeu algum tipo de medida em meio 
aberto ou retorno à medida de semiliberdade. Vale ressaltar que a medida cautelar de 
internação provisória cumpre papel semelhante à prisão preventiva, deve atender a 
critérios específicos descritos em lei e tem duração máxima de 45 dias. Durante esse 
período, o juiz responsável pelo caso pode decidir pela medida que melhor se adequa 
ao caso em tela, desde uma medida em meio aberto até a aplicação de medida de 
internação estrita, e aplicá-la ao adolescente. Cumpre ressaltar, por fim, que os casos 
de liberação de adolescente sem a aplicação imediata da medida não necessariamente 
indicam que houve extinção do processo ou suspensão deste. Há casos de liberação, 
não incomuns, em que o adolescente continua a responder à representação feita 
pelo Ministério Público, porém, em liberdade. O presente estudo não possui os dados 
referentes a tais casos, bem como não possui ainda os dados referentes às medidas 
aplicadas ou as liberações que ocorrem após o cumprimento de medida cautelar de 
internação provisória. Tais dados seriam importantes para analisar correlações entre 
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cumprimento de internação provisória e reentrada, bem como estabelecer outras 
correlações importantes sobre as entradas de adolescentes no sistema socioeducativo. 

Tabela 18: Decisões judiciais das entradas por flagrante 
Decisão Judicial Freq. Absoluta Freq. Relativa

Internação Provisória 1591 48,34%
Liberado 1032 31,36%

LA 349 10,6%
PSC 187 5,68%

LA+PSC 117 3,56%
Semiliberdade 5 0,15%

Recambiamento 4 0,12%
Aguardando cumprimento 

decisão outro MBA
3 0,09%

Aguardando decisão Inter-
nação Provisória

2 0,06%

Falsa identidade - maior de 
idade

1 0,03%

Total 3291 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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5.5 DECISÕES JUDICIAIS NAIJUD E NUPLA 

Considerando recorte específico por Órgão Decisório, é possível observar as 
peculiaridades referentes às decisões das situações de flagrante em 2018. O NAIJUD 
tem sido responsável pela maior quantidade de decisões judiciais relativas às entradas 
dos adolescentes no NAI/UAI. Em 41,6% das entradas, o juiz responsável decidiu pela 
aplicação da medida cautelar de internação provisória; liberou o adolescente da acusação 
de flagrante, seja para continuidade do processo em liberdade, seja por remissão 
simples, em 28,4% das vezes; e aplicou medidas por remissão ou outras medidas, 
em 20% das entradas de adolescentes, conforme especificado em tabela abaixo. 

Tabela 19: Decisões judiciais do NAIJUD
Decisão Judicial – NAIJUD Freq. Absoluta Freq. Relativa

Internação Provisória 918 41,65%
Liberado 626 28,4%

LA 349 15,83%
PSC 187 8,48%

LA+PSC 117 5,31%
Recambiamento 3 0,14%

Aguardando cumprimento 
decisão outro MBA

2 0,09%

Falsa identidade - maior de 
idade

1 0,05%

Semiliberdade 1 0,05%
Total 2204 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
 Já o NUPLA apresentou percentual bem maior de aplicação de medida 
cautelar de internação provisória no mesmo período quando comparado ao NAIJUD: 
a medida foi aplicada em 62,2% das entradas. A liberação de adolescentes, seja 
por remissão simples, seja por continuidade do processo em liberdade, também 
apresentou aumento em comparação com os dados do NAIJUD: 37,5%. Assim, 
há um aumento de cerca de 20 pontos percentuais na aplicação de medida 
cautelar de internação provisória quando a entrada acontece aos finais de semana 
e de aproximadamente 9 pontos percentuais no que se refere às liberações. 



40

Tabela 20: Decisões Judiciais do NUPLA nas entradas por flagrante 
Decisão Judicial – NUPLA Freq. Absoluta Freq. Relativa

Internação Provisória 673 62,26%
Liberado 406 37,56%

Aguardando cumprimento 
decisão outro MBA

1 0,09%

Recambiamento 1 0,09%
Total 1081 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
5.6 DECISÕES JUDICIAIS RELACIONADAS AOS ATOS INFRACIONAIS MAIS 

COMUNS 

É possível observar, desde as análises realizadas no Anuário Estatístico 
2017, que as decisões judiciais se comportam de forma variada em relação aos 
diferentes atos infracionais. Esse comportamento se refere, obviamente, à natureza 
do ato infracional e à gravidade das circunstâncias do ato. No entanto, vale a 
pena observar as peculiaridades das decisões judiciais nos atos infracionais mais 
comuns nas entradas do NAI/UAI em 2018, conforme mostram as tabelas abaixo. 

Tabela 21: Decisões judiciais por ato infracional – Roubo 
Decisões Judiciais – Roubo Freq. Absoluta Freq. Relativa

Internação Provisória 937 69%
Liberado 218 16,05%

LA 112 8,25%
LA+PSC 55 4,05%

PSC 32 2,36%
Recambiamento 2 0,15%

Aguardando decisão Inter-
nação Provisória

1 0,07%

Semiliberdade 1 0,07%
Total 1358 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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Tabela 22: Decisões judiciais por ato infracional – Tráfico de drogas 
Decisões Judiciais - Tráfico 

de drogas
Freq. Absoluta Freq. Relativa

Internação Provisória 285 36,7%
Liberado 265 34,1%

LA 118 15,2%
PSC 70 9%

LA+PSC 38 4,9%
Falsa identidade - maior de 

idade
1 0,1%

Total 777 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 A tabela 22 permite compreender que em relação ao ato infracional análogo à 
tráfico de drogas tem-se que 36,7% das decisões judiciais das entradas por flagrante 
são requerendo pela internação provisória e 34,1% das entradas foram liberadas. Temos 
ainda 15,2% das entradas com decisão judicial para a MSE de Liberdade Assistida.

Tabela 23: Decisões judiciais por ato infracional – Furto 
Decisões Judiciais – Furto Freq. Absoluta Freq. Relativa

Liberado 83 40,1%
Internação Provisória 63 30,4%

PSC 30 14,5%
LA 26 12,6%

LA+PSC 4 1,9%
Aguardando decisão Inter-

nação Provisória
1 0,5%

Total 207 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 Em relação ao ato infracional análogo a furto a lógica das decisões judiciais é 
alterada, devido a gravidade do ato (ver tabela 23). Tem-se que 40,1% das decisões 
judiciais das entradas por flagrante são requerendo pela liberação dos/as adolescentes. 
Mas há ainda um alto número de internação provisória, 30,4%. Temos 29% das entradas 
com decisão judicial para a MSE de meio aberto (LA, PSC e LA+PSC).
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Tabela 24: Decisões judiciais por ato infracional – Posse de drogas 
Decisões Judiciais - Posse 

de droga
Freq. Absoluta Freq. Relativa

Liberado 170 86,3%
Internação Provisória 16 8,1%

PSC 6 3%
LA 3 1,5%

Aguardando cumprimento 
decisão outro MBA

1 0,5%

LA+PSC 1 0,5%
Total 197 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Tabela 25: Decisões judiciais por ato infracional – Porte de Arma 

Decisões Judiciais - Porte 
de arma

Freq. Absoluta Freq. Relativa

Liberado 80 44,9%
Internação Provisória 51 28,7%

LA 25 14%
PSC 12 6,7%

LA+PSC 8 4,5%
Recambiamento 2 1,1%

Total 178 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

Conclui-se que para o ato infracional análogo a porte ilegal de arma tem-
se que 28,7% das decisões judiciais das entradas por flagrante são requerendo pela 
internação provisória e a maioria delas, 44,9% das entradas, foram liberadas. Temos 
ainda 14% das entradas com decisão judicial para a MSE de Liberdade Assistida. 
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Tabela 26: Decisões judiciais por ato infracional – Receptação 
Decisões Judiciais - 

Receptação
Freq. Absoluta Freq. Relativa

Liberado 71 42,5%

Internação Provisória 56 33,5%
LA 21 12,6%

PSC 13 7,8%
LA+PSC 4 2,4%

Semiliberdade 2 1,2%
Total 167 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 Por fim, a tabela 26 apresenta sobre o ato infracional análogo a receptação, tem-
se que 42,5% das entradas para este ato foram liberadas e em segundo lugar 33,5% das 
decisões judiciais das entradas por flagrante foram de internações provisórias e 22,8% 
das entradas com decisão judicial para as MSE’s de meio aberto (LA, PSC e LA+PSC).

Os dados apresentados acima contradizem a sensação geral da sociedade de 
impunidade dos/as adolescentes apreendidos/as, tendo em vista que, considerando os 
dois atos infracionais mais comuns, há um percentual alto de aplicação de internação 
provisória, e nos outros atos de menor potencial ofensivo há uma grande incidência de 
internação provisória.
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6. O ATENDIMENTO TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO  

O atendimento socioeducativo inicial consiste no atendimento técnico realizado 
por psicólogas, assistentes sociais e pedagogas no momento em que o adolescente 
chega à Unidade de Atendimento Inicial, com fins de seu acolhimento e de seus 
familiares. O atendimento técnico tem por objetivos principais o acolhimento inicial de 
adolescentes e seus familiares; a promoção do adolescente e sua família por meio de 
orientações sobre o acesso à rede socioassistencial como rede de apoio; e a elaboração 
de estudo psicossocial preliminar, encaminhado aos parceiros da rede de justiça, 
no intuito de auxiliar a tomada de decisões sobre os adolescentes apreendidos em 
flagrante. No NAI/UAI – DF o atendimento socioeducativo inicial tem, paulatinamente, se 
consolidado como articulador das políticas socioassistenciais, mediador entre familiares, 
adolescentes e o sistema de justiça e como instância de monitoramento da política de 
atendimento socioeducativo, tendo em vista seu acesso às informações disponíveis sobre 
a movimentação do adolescente no sistema socioeducativo e aos dados obtidos por 
meio do próprio adolescente. Sua função precípua, a de acolher, orientar e intervir junto 
a adolescentes apreendidos em situação de flagrante se mantém intacta e expandida 
por sua função de accountability no sistema socioeducativo. 

Os dados destacados na presente seção representam aqueles coletados 
durante atendimento inicial com adolescentes que foram levados ao NAI/UAI 
em situação de flagrante e atendidos pelo NAIJUD, em dias úteis. O Universo, 
portanto, dos dados aqui apresentados corresponde às entradas de adolescentes 
em situação de flagrante, atendidos pelo NAIJUD e pela equipe técnica do NAI/UAI, 
contando apenas com três adolescentes como exceção, que foram atendidos pelo 
Plantão Judicial (NUPLA), mas passaram por atendimento com a equipe técnica.  
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6.1 ADOLESCENTES ATENDIDOS/AS 

Em 2018, foram registradas 3.291 entradas de adolescentes em situação de 
flagrante no NAI/UAI-DF, conforme destacado na tabela abaixo. O destaque para o 
número de entradas significa que há possibilidade de o mesmo adolescente ter sido 
apreendido mais de uma vez, portanto o total de flagrantes não corresponde ao total 
de adolescentes apreendidos, este um número menor que o total, conforme explicitado 
em seção anterior.

Dentre as 3.291 entradas de adolescentes no NAI/UAI-DF, 2.204 correspondem 
a entradas de adolescentes que foram atendidos em dias úteis, pelo NAIJUD. Entre 
eles, a equipe técnica acompanhou os casos de adolescentes em 1.919 entradas 
no ano de 2018. Dessa forma, a equipe técnica foi responsável por acompanhar 
87% das entradas de adolescentes em situação de flagrante em dias úteis. O 
percentual de adolescentes atendidos torna-se menor quando relativos ao 
total de flagrantes considerando dias úteis e não úteis: nesse caso, o percentual 
de entradas de adolescentes que receberam atendimento técnico é de 58%. 

Tabela 27: Quantitativo de entradas e atendimentos 
Entradas Freq. Absoluta Freq. Relativa

Entradas por flagrante 3291 62,59%
Entradas por flagrante nos 

dias úteis (NAIJUD)
2204 41,92%

Entradas por flagrante 
atendidas pela equipe téc-

nica

1919 36,5%

Não atendidos em dias 
úteis

288 5,48%

Entradas Totais 5258 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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6.2 ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 

Também configura função da equipe técnica contatar as famílias dos adolescentes, 
a fim de tentar informá-las sobre a apreensão, caso a Delegacia da Criança e do 
Adolescente ainda não o tenha feito, e orientá-las acerca das especificidades do 
atendimento inicial, além do acolhimento e das oitivas a serem realizadas nas 24h que 
configuram a apreensão em flagrante do adolescente. Em meio à tentativa de alcançar 
os familiares dos adolescentes, diversas ferramentas são utilizadas, desde o contato 
telefônico até a provocação do Conselho Tutelar para que visite a residência e consiga 
informações sobre os familiares.

A tabela abaixo mostra os números relativos às famílias atendidas e às tentativas 
de atendimento nas 1.919 entradas que foram acompanhas pela equipe técnica no ano 
de 2018.

Tabela 28: Atendimento às famílias de adolescentes apreendidos e 
atendidos 

Atendimento às Famílias Freq. Absoluta Freq. Relativa
Sim 781 40,7%

Não Atendida 427 22,3%
Atendimento ao Telefone 331 17,2%

Não Compareceu 209 10,9%
Familiar não localizado 146 7,6%

N/A 5 0,3%
(vazio) 1 0,1%
Total 1919 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 Cerca de 40% das famílias foram atendidas nas 1.919 entradas, enquanto 
aproximadamente 22% das famílias que comparecerem não foram atendidas. Foram 
conseguidos 331 contatos telefônicos, que configuram, em geral, atendimentos virtuais 
com familiares que por algum motivo não conseguem ou se recusam a comparecer aos 
atendimentos. Apenas cerca de 10% dos familiares não compareceram às oitivas na 
data da apreensão do adolescente e aproximadamente 7,6% não foram localizadas pela 
equipe técnica.

O procedimento padrão ao não localizar familiares de adolescentes apreendidos é 
acionar a Central de Acolhimento Institucional – CENTRALAC. Caso o adolescente seja 
liberado do flagrante, por decisão judicial de remissão simples, remissão cumulada 
com medidas em meio aberto, ou para acompanhar o processo em liberdade, e, nessa 
situação, nenhum familiar ou responsável tenha sido localizado, é solicitado junto ao 
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NAIJUD a aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional emergencial. 
Dentre as entradas de adolescentes que foram acompanhados pela equipe técnica e 
que foi necessário acionar a CENTRALAC, em 49% das vezes o familiar do adolescente 
não foi localizado. Em apenas 13% das situações de acolhimento a família foi atendida 
e ainda assim o adolescente encaminhado à CENTRALAC.

Tabela 29 : Situação do atendimento familiar nas entradas de 
adolescentes encaminhados à CENTRALAC.

Atendimento às Famílias 
– Encaminhados à 

CENTRALAC

Freq. Absoluta Freq. Relativa

Sim 6 13%
Não Atendida 5 11%

Atendimento Telefone 8 18%
N/A 1 2%

Não Compareceu 3 7%
Familiar não Localizado 22 49%

Não Aguardou Atendimen-
to

0 0%

Total 45 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

O atendimento técnico configurou-se, a partir dos dados levantados, como 
importante fator de proteção para evitar o acolhimento institucional emergencial. Assim, 
em relação aos adolescentes atendidos em dias úteis, foram registrados 45 casos em que 
foi necessário acionar a CENTRALAC, cerca de 2% do total de atendimentos. Já entre 
os casos de adolescentes não atendidos em dias não úteis, 125 foram encaminhados à 
CENTRALAC, o que correspondeu a 9% do total. A variável “atendimento técnico” aparece 
como relevante nas análises, apontando diferença de 07 pontos percentuais entre 
casos acompanhados e não acompanhados e que foi necessário acionar o acolhimento 
institucional emergencial. Isto é, a ausência do atendimento técnico parece ter 
aumentado em mais de quatro vezes os encaminhamentos para a CENTRALAC. Outras 
variáveis devem ser consideradas para esta análise, para que seja falsamente apontada 
uma relação de causa-efeito entre a variável “atendimento técnico” e o encaminhamento 
à CENTRALAC. No entanto, é fácil apontar tal variável como um importante fator de 
proteção, conforme sugerido acima.
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Tabela 30: Atendimento técnico e encaminhamentos para a CENTRALAC 
Atendimento Técnico e 
Encaminhamentos p/ 

CENTRALAC

Atendimento Técnico Encaminhamento à 
CENTRALAC

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Entradas por flagrante 
(dias úteis) – com atendi-

mento

1919 100% 45 2%

Entradas por flagrante 
(dias não úteis) – sem aten-

dimento

1369 100% 125 9%

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
 

6.3 HISTÓRICO DE VINCULAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTE-
RIORES NO MOMENTO DA APREENSÃO 

Um dado relevante registrado pelo acompanhamento da equipe técnica fala sobre 
o histórico de apreensões e aplicação de medidas socioeducativas anteriores à atual 
apreensão do adolescente. O histórico registrado pela equipe técnica corresponde ao 
histórico de somente 58% das entradas de adolescentes no NAI/UAI-DF em 2018, tendo 
em vista que a informação é registrada apenas quando há acompanhamento por parte 
da equipe técnica. Ainda assim, o dado configura relevante amostra capaz de apontar 
cenário importante sobre a movimentação do adolescente no sistema socioeducativo.

A tabela abaixo mostra que 753 entradas de adolescentes que foram acompanhados 
pela equipe técnica possuíam histórico de acompanhamento de Liberdade Assistida 
anterior no momento da apreensão. A equipe registrou a situação desses adolescentes 
em relação ao cumprimento da medida de LA quando da apreensão consultando a 
plataforma SIPIA/SINASE e as unidades a quem estavam vinculados os adolescentes. Das 
753 entradas de adolescentes com histórico de aplicação da medida de LA, 33% estavam 
em acompanhamento no momento da apreensão acompanhada no NAI/UAI-DF, 23% 
estava aguardando convocação, 13% estava em situação de recusa de cumprimento da 
medida e 11% havia concluído a medida de acordo com a sentença.
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Tabela 31: Histórico de vinculação à medida de LA 
Histórico de Vinculação à 

Medida (LA)
Freq. Absoluta Freq. Relativa

Em Cumprimento 245 33%
Aguardando Convocação 174 23%
Recusou o Cumprimento 97 13%

Medida Concluída 85 11%
Regressão de Medida - 

Semi
66 9%

Adolescente não localizado 31 4%
Transferida para outra Co-

marca
17 2%

Cancelada Cumprindo Int. 
Provisória

10 1%

Regressão de Medida - In-
ternação

10 1%

Cancelada Cumprindo Int. 
Estrita

6 1%

Sem Informação - Medida 
Do Goiás

6 1%

Medida Prescrita 5 1%
Cancelada - Evasão do Lar 1 0%

Total 753 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Cerca de 61% das entradas de adolescentes acompanhadas pela equipe técnica 
registraram a opção N/A (não se aplica), isto é, não tinham histórico de vinculação à 
medida de Liberdade Assistida anteriormente. Desses, 850 estavam em primeira entrada 
no momento do atendimento e 316 tinham mais de uma entrada, porém, sem medidas 
anteriores aplicadas.

A tabela a seguir registra a quantidade de adolescentes com histórico de 
acompanhamento de PSC anterior no momento da apreensão e aponta a situação de 
acompanhamento em que se encontravam na ocasião. Ao contrário do que foi percebido 
em relação à medida de LA, na medida de PSC, 29% aguardavam convocação e 20% 
estavam em cumprimento da medida na ocasião de nova apreensão. No entanto, em 
mais situações os adolescentes haviam concluído a medida, cerca de 16% dos casos, 
segundo pesquisa aos registros oficiais da plataforma SIPIA/SINASE e contato com as 
unidades. 

Apenas em 186 entradas de adolescentes, das 1.919 acompanhadas pela equipe 
técnica, o adolescente apresentava medida anterior de semiliberdade aplicada. Abaixo, 
a tabela mostra a situação em que se encontrava o adolescente no momento da 
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apreensão, segundo pesquisa aos registros oficiais da plataforma SIPIA/SINASE e contato 
com as unidades. Em cerca de 56% das entradas, registrou-se que os adolescentes 
estavam evadidos do acompanhamento da medida por recusa de cumprimento. 

Tabela 32: Histórico de vinculação à medida de PSC 
Histórico de Vinculação à 

Medida (PSC)
Freq. Absoluta Freq. Relativa

Aguardando Convocação 139 29%
Em Cumprimento 96 20%
Medida Concluída 78 16%

Recusou O Cumprimento 70 15%
Regressão De Medida - 

Semi
36 8%

Adolescente Não Localiza-
do

23 5%

Medida Prescrita 13 3%
Regressão De Medida - In-

ternação
12 3%

Transferida Para Outra Co-
marca

10 2%

Solicitação Da Psc Em Mul-
ta

1 0%

S/Informação 1 0%
Total 479 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Tabela 33: Histórico de vinculação à medida de semiliberdade 

Histórico de Vinculação à 
Medida (Semiliberdade)

Freq. Absoluta Freq. Relativa

Evadido - Recusa 106 56,99%
Em Cumprimento 26 13,98%

Evadido - Conflitos Inter-
nos

23 12,37%

Regressão De Medida - In-
ternação

21 11,29%

Medida Concluída 8 4,30%
Progressão De Medida - 

GEAMA
2 1,08%

Total 186 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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6.4 ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS E INTERLOCUÇÃO COM A REDE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Ainda como atribuição precípua do atendimento técnico socioeducativo inicial 
estão os encaminhamentos e articulação com a rede socioassistencial. A tabela 
abaixo mostra a situação de encaminhamentos realizados na ocasião das 1.919 
entradas acompanhadas pela equipe técnica. Em 29% das vezes os adolescentes de 
primeira entrada foram encaminhados para o acompanhamento do Conselho Tutelar, 
exclusivamente, enquanto foi realizado o mesmo tipo de encaminhamento para 30% 
dos adolescentes em situação de reentrada. O maior número de encaminhamentos, 
como é possível observar na tabela, foi realizado concomitantemente para o CT 
e para os equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, atual SEDES, 
anteriormente SEDESTMIDH. Em apenas 12% das ocasiões em que o adolescente 
entrou no NAI/UAI pela primeira vez e em 27% das ocasiões em que entrou mais 
de uma vez não foram realizados encaminhamentos para a rede socioassistencial. 

Tabela 34: Encaminhamentos para rede socioassistencial 
Encaminhamentos 

Realizados
Primeira Entrada Reentrada

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Conselho Tutelar (CT) 256 29% 319 30%
SEDESTMIDH (SEDES) 56 6% 44 4%
Centro Olímpico (CO) 5 1% 6 1%

CT+SEDESTMIDH 294 34% 295 28%
CT+CO 31 4% 15 1%

SEDESTMIDH+CO 5 1% 2 0%
CT+SEDESTMIDH+CO 39 4% 25 2%

CT-GO 35 4% 13 1%
Assist. Social GO 4 0% 3 0%

CT + ASSIT. SOCIAL - GO 15 2% 12 1%
CENTRALAC 18 2% 27 3%

SEJUS 1 0% 0 0%
Sem Encaminhamento 101 12% 283 27%

N/A 13 1% 2 0%
Total 873 100% 1046 100%

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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O acompanhamento e resposta de tais encaminhamentos são essenciais para 
acompanhar a atuação das demais políticas no acompanhamento de adolescentes 
apreendidos e seus familiares, tendo em vista que, segundo o recorte de classe, a maioria 
está em situação de vulnerabilidade social e econômica. No entanto, as análises dos 
fluxos com a rede socioassistencial permitiram coletar registros de apenas parte das 
respostas de encaminhamentos, considerando que uma minoria dos encaminhamentos 
recebe resposta da rede. O NAI/UAI-DF, dessa forma, desde o início de 2019 passou a 
realizar acompanhamento dos adolescentes saídos do atendimento inicial por meio 
de procedimento próprio, denominado follow up, que registra dados relativos ao pós-
atendimento inicial de forma quantitativa e qualitativa, mas que ainda não será alvo 
deste Anuário.

7. RECORTE DE GÊNERO 

Assim como apontado no Anuário Estatístico 2017, a leitura das entradas de 
adolescentes no NAI/UAI-DF aponta para a necessária discussão sobre o recorte de gênero 
na compreensão sobre a apreensão em flagrante, os atos infracionais mais comuns e as 
peculiaridades registradas em atendimento técnico. O sistema socioeducativo, como 
reflexo do nosso contexto social atual, invisibiliza as meninas autoras, ou acusadas de 
autoria, de ato infracional. A análise do contexto infracional apartada de uma visão 
gendrada impede a leitura assertiva necessária para dar visibilidade ao acompanhamento 
de meninas e às intervenções específicas ao seu atendimento inicial. Ainda, oportunizar a 
análise dos aspectos relativos ao envolvimento em contexto infracional a partir também 
de uma leitura gendrada permitirá observar com mais clareza variáveis contextuais 
importantes sobre adolescentes, suas masculinidades e como estas se relacionam à 
prática de atos infracionais. Para tanto, esta seção permite visualizar as diferenças e 
semelhanças entre meninos e meninas apreendidas em flagrante e acusadas de 
cometimento de ato infracional, desde os atos infracionais mais comuns, passando por 
peculiaridades no atendimento de seus familiares, até as diferenças e semelhanças nas 
decisões judiciais aplicadas a estes, considerando aspectos contextuais importantes na 
leitura de gênero não apenas dos adolescentes, mas também daqueles que tomam as 
decisões sobre eles.

O Universo analisado aqui é o de entradas de adolescentes em situação de 
flagrante recortados por gênero masculino e feminino, quando se tratar de dados 
de perfil e de decisões judiciais. Em relação aos dados de atendimento técnico, o 
Universo tratado será o de entradas de adolescentes que foram acompanhados 
pela equipe técnica, isto é, adolescentes em situação de flagrante, cujas entradas se 
deram em dias úteis e que foram acompanhados pela equipe técnica do NAI/UAI. 
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7.1 FAIXA ETÁRIA NA ENTRADA POR FLAGRANTE E GÊNERO 

Os registros de entradas de adolescentes por faixa etária mostram que, em 2018, 
houve mais entradas na faixa etária entre 12 a 14 anos entre as meninas, com diferença 
de 11 pontos percentuais em relação aos meninos. A faixa etária com maior número de 
entradas em 2018 segue tendência de 2017, com 76% das entradas de meninos e 66% 
das entradas de meninas entre os 15 e 17 anos.

Tabela 35: Faixa etária nas entradas totais e gênero 
 

Faixa Etária
Masculino Feminino Transgênero Entradas Totais

Freq. Relativa Freq. Relativa Freq. Relativa Freq. Absoluta

12 a 14 anos 11% 22% 17% 1497
15 a 17 Anos 76% 66% 83% 3114
18 Anos ou 

Mais
12% 11% 0% 647

Total 5258
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

7.2 REENTRADAS POR GÊNERO 

Assim como em 2017, os dados de 2018 revelam que, entre as meninas, durante 
o ano, foi mais comum a situação “primeira entrada” pelo NAI/UAI, em contraposição 
aos dados gerais, que mostram um número maior de reentradas. Comparativamente 
aos meninos, que apresentaram em 2018 um total de 36,2% de reentradas em 2018, 
as meninas tiveram 27,2% de reentradas no mesmo período. O dado aponta que mais 
meninas se envolveram em atos infracionais pela primeira vez em 2018, em contraposição 
aos meninos que, tiveram um índice de reentrada maior, sem crescimento dos valores 
totais, talvez apontando para o quadro de manutenção dos mesmos adolescentes no 
contexto infracional, com menor índice de novos engajamentos, ou ao menos de novas 
apreensões, em 2018.

Quando se trata da trajetória infracional de vida do adolescente, os dados estatísticos 
de 2018 apontam também número bastante elevado de meninas que não possuíam 
outras apreensões em todo o seu contexto de vida até este ano: 53% das entradas de 
meninas em 2018 eram de adolescentes que não tinham nenhum registro de passagem 
anterior. Entre os meninos, 35% das entradas em 2018 eram a primeira em toda a sua 
trajetória infracional, corroborando com índices de reentrada já apontados no Anuário 
2017.
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Tabela 36: Tipo de entrada e gênero 
Tipo de 

Entrada no 
NAI

Masculino Feminino Transgênero Total
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

Absoluta

Primeira 
Entrada

1365 27,61% 137 44,34% 3 50% 1505

Reentradas 
Totais

3578 72,38% 172 55,66% 3 50% 3753

MBA 1871 37,85% 95 30,74% 1 16,67% 1967
Reentrada 

por flagran-
te

1791 36,23% 84 27,18% 2 33,33% 1877

Entrada 
por flagran-

te

3072 62,15% 214 69,25% 5 83,33% 3291

Entradas 
Totais

4943 100% 309 100% 6 100% 5258

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Tabela 37: Reentradas por flagrante e gênero 

Gênero
Tipo de entrada

Reentradas por flagrante Entradas Totais
Freq. Absoluta Freq. Relativa Freq. Absoluta

Masculino 1791 36,2% 4943
Feminino 84 27,18% 309

Transgênero 2 33,3% 6
Total 1877 100% 5258

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
Tabela 38: Trajetória por adolescente e gênero 

Trajetória 
do/a 

Adolescente 
no NAI

Masculino Feminino Transgênero
Freq. 

Relativa
Freq. 

absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

absoluta

Única Entra-
da na Vida

35% 1004 53% 117 40% 2

Total 100% 2867 100% 219 100% 5
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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7.3 ATOS INFRACIONAIS MAIS COMUNS POR GÊNERO 

As diferenças entre meninos e meninas também são visíveis quando observados 
os atos infracionais mais comuns entre ambos os grupos. Entre os seis tipos de atos 
infracionais mais comuns, apenas três são os mesmos entre meninos e meninas: 
enquanto para os meninos os atos infracionais mais frequentes são roubo (38,3%), tráfico 
de drogas (20,7%), furto (5,7%), posse de droga (5,6%), porte de arma (5%) e receptação 
(4,7%); para as meninas tráfico de drogas se sobrepõe a todos os outros (23%), seguido 
de roubo (16%), ameaça (5%), furto (4%), lesão corporal (3%) e dano (3%). Os dois atos 
infracionais mais comuns, roubo e tráfico de drogas, se invertem na posição dos atos 
mais frequentes na comparação entre meninos e meninas, assim como aconteceu nos 
dados de 2017. No entanto, algumas mudanças significativas aconteceram entre os 
dados de 2017 e 2018.

a. Entre as meninas, os atos infracionais de posse de droga, porte de arma 
e receptação foram irrelevantes, no entanto, estão entre os seis mais comuns entre os 
meninos. 

b. Apesar de o ato infracional análogo a furto ocupar apenas a quarta posição 
de atos mais entre as meninas e o terceiro entre os meninos, ambos apresentam 
percentuais parecidos (4% e 5,7%, respectivamente).

c. O ato infracional análogo a porte de arma, comum apenas entre os meninos, 
repete tendência a ser ato relevante apenas entre os meninos, porém passa de quarto 
ato infracional mais comum em 2017 para o quinto mais comum em 2018.

d. Também há atos infracionais que se apresentam como mais relevantes 
apenas entre as meninas: ameaça, lesão corporal e dano, atos estes irrelevantes entre os 
meninos, constituindo no máximo apenas 1,6% das entradas no caso de ameaça. 

Gráfico 5: Atos infracionais mais comuns - Meninas 
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Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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Tabela 39: Outros atos infracionais – Meninas 
Outros atos infracionais Freq. Absoluta Freq. Relativa
Tentativa de homicídio 8 3,74%

Posse de droga 7 3,27%
Porte de arma 7 3,27%

Outros crimes consumados 7 3,27%
Receptação 6 2,80%

Tentativa de roubo 3 1,40%
Outras contravenções consumadas 2 0,93%

Estelionato 2 0,93%
Latrocínio 1 0,47%

Falsificação de documentos 1 0,47%
Injúria 1 0,47%

Homicídio 1 0,47%
Desacato 1 0,47%

Total 47 21,96%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
 O gráfico 6 e a tabela 40 expõem para a melhor comparação as entradas 
por flagrante apenas dos meninos e os percentuais que representam esses 
atos entre os próprios meninos. Em que considera para a análise o universo 
de entradas por flagrante de meninos que representa 3072 entradas. Como 
pode ser observado os 5 maiores envolvimentos em atos infracionais de 
meninos reproduz o quadro amplo de entradas por flagrante, a saber: 1º 
roubo, 2º tráfico de drogas, 3º furto, 4º posse de drogas, 5º porte ilegal de arma. 

Gráfico 6: Atos infracionais mais comuns - Meninos
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Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF 

A tabela abaixo apresenta a discriminação dos 
11,17% dos atos infracionais categorizados como outros. 

Tabela 40: Outros atos infracionais – Meninos 
Outros atos infracionais Freq. Absoluta Freq. Relativa

Ameaça 56 1,82%
Tentativa de roubo 53 1,73%

Tentativa de homicídio 46 1,50%
Lesão corporal 44 1,43%

Outros crimes consumados 41 1,33%
Outras contravenções consumadas 24 0,78%

Tentativa de furto 23 0,75%
Homicídio 21 0,68%

Dano 12 0,39%
Desacato 7 0,23%

Estupro 7 0,23%
Contravenção de transito 3 0,10%

Vias de fato 3 0,10%
Latrocínio 1 0,03%

Tentativa de estupro 1 0,03%
Tentativa de latrocínio 1 0,03%

Total 343 11,17%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

7.4 DECISÕES JUDICIAIS NA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

As decisões judiciais, quando analisadas sob a perspectiva de gênero, apresentam 
recortes interessantes e podem vir a demonstrar a transversalidade da decisão judicial, 
no que se refere às decisões tomadas para os mesmos atos infracionais para meninos e 
meninas.

As tabelas abaixo descrevem as decisões judiciais dos quatro atos infracionais 
mais comuns entre adolescentes que entraram no NAI/UAI em 2018, destacando os 
percentuais relativos às decisões para meninos e meninas nos atos infracionais análogos 
aos crimes de roubo, tráfico de drogas, posse de drogas e porte de arma. A última tabela 
destaca as decisões judiciais para meninos e meninas no ato infracional análogo ao 
crime de ameaça, mais comum entre as meninas. Apesar da tentativa de comparação 
entre os dois grupos, compreende-se que as diferenças significativas entre os valores 
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absolutos de entradas de meninos e meninas impedem uma análise mais substancial 
sobre as diferenças e semelhanças entre eles. No entanto, as análises foram baseadas em 
percentuais para que a comparação possa auxiliar a estabelecer hipóteses e fomentar 
novas pesquisas, quantitativas e qualitativas, sob a perspectiva de gênero em decisões 
judiciais.

Tabela 41: Decisão judicial das entradas por flagrante – Roubo (por 
gênero)

 
MSE

Feminino Masculino Transgênero Total

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Aguardando 
Decisão Int.Provi-

sória

0 0% 1 0% 0 1

Internação Provi-
sória

27 56,25% 909 69,54% 1 937

LA 3 6,25% 109 8,33% 0 112

LA+PSC 4 8,33% 51 3,9% 0 55

Liberado 11 22,91% 205 15,68% 2 218

PSC 3 6,25% 29 2,21% 0 32

Recambiamento 0 0% 2 0,15% 0 2

Semiliberdade 0 0% 1 0,15% 0 1

Total 48 100% 1307 100% 3 1358

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

A tabela 41 indica o maior índice de decisão no dia do flagrante do ato infracional de 
roubo para internação provisória, enquanto para o universo masculino isso representou 
cerca de 70% das decisões, para o feminino foi de 56,25%, mesma forma a segunda 
decisão mais recorrente é de liberação. As meninas foram liberadas sem aplicação de 
medida socioeducativa em 15,7% das vezes, os meninos, por sua vez, foram liberados 
em mais ocasiões em cerca de 23% das entradas por roubo.
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Tabela 42: Decisão judicial das entradas por flagrante – Tráfico de Drogas 
(por gênero) 

MSE
Feminino Masculino Total geral

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Falsa Identidade - 
Maior De Idade

0 0% 1 0% 1

Internação Provisória 26 37% 259 37% 285
LA 19 27% 99 14% 118

LA+PSC 3 4% 35 5% 38
Liberado 21 30% 244 35% 265

PSC 2 3% 68 10% 70
Total 71 100% 706 100% 777

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 
 Quando a decisão judicial se refere ao ato infracional análogo ao crime de 
tráfico de drogas, observa-se que não há diferença significativa entre o percentual 
de adolescentes meninas e meninos encaminhados à medida cautelar de internação 
provisória. De fato, os percentuais de aplicação das diferentes medidas parecem 
bem semelhantes entre meninos e meninas, tendendo à frequência um pouco  
maior de aplicação de medida de liberdade assistida entre as meninas e de 
prestação de serviços à comunidade entre os meninos. O mesmo acontece em 
relação ao ato infracional de posse de drogas, conforme tabela abaixo, quando 
não diferença significativa nas decisões judiciais para meninos e meninas. 
 Não há, no entanto, informação compilada acerca das circunstâncias 
que caracterizam o tráfico, tais como quantitativo de drogas e situação em 
que o adolescente foi apreendido, tendo em vista que as circunstâncias  
que caracterizam tráfico ou posse de droga são variáveis e determinadas 
pela autoridade policial, segundo preconiza a Lei nº 11.343/2009. 
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Tabela 43: Decisão judicial das entradas por flagrante – posse de drogas 
por gênero)

MSE
Feminino Masculino Total geral

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Aguardando 
Cumprimento 
Decisão Outro 

MBA

0 0% 1 1% 1

Internação 
Provisória

1 14% 15 8% 16

LA 0 0% 3 2% 3
LA+PSC 0 0% 1 1% 1
Liberado 6 86% 164 86% 170

PSC 0 0% 6 3% 6
Total 7 100% 190 100% 197

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

Há, conforme explicitado em seção anterior, semelhanças entre os dois atos 
infracionais mais comuns de meninos e meninas, quais sejam roubo e tráfico de drogas, 
que correspondem ao volume maior de entradas por flagrante no NAI/UAI em 2018 
(65%). No entanto, entre os demais atos infracionais mais comuns praticados por meninos 
e meninas existem diferenças relevantes que podem ser analisadas sob a perspectiva 
de gênero. Dentre estas diferenças, é possível apontar o percentual de adolescentes 
apreendidos em flagrante acusados de ameaça e porte de arma. Dentre os meninos, o 
porte de arma apareceu tanto em 2017 quanto em 2018 como ato infracional dos mais 
frequentes, sendo o quarto ato mais comum em 2017 e o quinto em 2018, representando 
5% do motivo das entradas de adolescentes do sexo masculino. Já entre as meninas, 
o porte de arma não aparece como motivo de apreensão frequente, representando 
menos de 2% dos atos que motivaram as entradas por flagrantes de meninas. Dessa 
forma, houve, em 2018, uma preferência por aplicação de medida cautelar de internação 
provisória para esse ato infracional em 29% das vezes entre os meninos e a liberação sem 
aplicação de medida em 46% das vezes também entre eles. Os quantitativos absolutos 
de meninas aparecem como pouco relevantes, dificultando comparação viável entre as 
decisões judiciais.

O ato infracional análogo ao crime de ameaça aparece como o terceiro 
mais relevante entre as meninas (5%), no entanto, representa apenas 1,6% das 
entradas do sexo masculino. Apesar de os percentuais relativos às decisões 
judiciais mostrarem maior frequência de aplicação de medidas entre as meninas 
nesses casos, e um maior percentual de liberação sem aplicação de medida de 
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meninos, os valores absolutos são pequenos, o que impede análise mais acurada. 

Tabela 44: Decisão judicial entradas por flagrante – porte de arma (por 
gênero)

MSE
Feminino Masculino Total geral

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Internação Provi-
sória

1 14% 50 29% 51

LA 2 29% 23 13% 25
LA+PSC 1 14% 7 4% 8
Liberado 2 29% 78 46% 80

PSC 1 14% 11 6% 12
Recambiamento 0 0% 2 1% 2

Total 7 100% 171 100% 178
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

Tabela 45: Decisão judicial entradas por flagrante – ameaça (por gênero)
 

MSE
Feminino Masculino Total geral

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Freq. 
Relativa

Freq. 
Absoluta

Aguardando Cumpri-
mento Decisão Ou-

tro MBA

0 0% 1 2% 1

Internação Provisória 3 19% 10 18% 13

LA 6 38% 7 13% 13
LA+PSC 0 0% 2 4% 2
Liberado 6 38% 33 59% 39

PSC 1 6% 3 5% 4
Total 16 100% 56 100% 72

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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7.5 MENINAS E SUAS FAMÍLIAS 

Parte da função do atendimento técnico inicial no NAI/UAI é tentar localizar, orientar 
e acolher as famílias de adolescentes que se encontram em situação de flagrante. 
Analisando os dados sobre o atendimento técnico a familiares de adolescentes em situação 
de flagrante, temos que 57% das famílias de adolescentes foram atendidos pela equipe 
técnica, seja presencialmente, seja via telefone. Um interessante dado surge ao analisar os 
dados por uma perspectiva de gênero: tem-se que em 57% das entradas de adolescentes 
do sexo masculino foi possível contato com seus familiares, ao passo que, nas entradas 
de adolescentes do sexo feminino, esse percentual sobre para 76%. Há, portanto, uma 
diferença de 19 pontos percentuais entre familiares que foram alcançados de meninos e 
meninas. Tal análise não indica, necessariamente, que em todas as situações de contato 
familiar, este foi um contato protetivo ou de apoio familiar, no entanto, as famílias de 
meninas apareceram com maior possibilidade de acesso no presente levantamento. 

Tabela 46: Atendimento à família (por gênero) 
Situação dos 

jovens atendidos 
(por gênero)

Masculino Feminino Transgênero
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Freq. 

Absoluta
Freq. 

Relativa
Família atendida 1015 57% 96 76% 1 50%
Família não aten-

dida
776 43% 30 24% 1 50%

Total 1791 100% 126 100% 2 100%
Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.

 Ainda em relação ao alcance das famílias de meninos e meninas, apesar da 
frequência maior de entrada de adolescentes do sexo masculino no NAI/UAI, cerca de 95% 
do total de entradas, temos que, do total de entradas de meninos, 5% foi encaminhado 
à UNAC, enquanto apenas 1% das entradas de meninas teve o mesmo destino. Dentre 
as meninas, três meninas trans também foram encaminhadas à UNAC em 2018. 

Tabela 47: Encaminhamento à CENTRALAC (por gênero)
Encaminhamento a CENTRALAC Freq. Absoluta

Feminino 40
Masculino 238

Transgênero 3
Total 281

Fonte: Elaboração própria, dados da Planilha de Estatística do NAI/UAI-DF.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Na elaboração do Anuário 2018 foram feitas novas comparações com os dados da 
edição de 2017. Houve redução do número de entradas totais em comparação ao ano 
anterior. No total de 2018, considerando entradas por flagrantes e entradas por MBA, 
foi observada uma redução de cerca de 11% de entradas em comparação com 2017. 
Em relação às reentradas do ano de 2018, foi utilizada a metodologia de amostra com 
o quantitativo apenas de entradas por flagrantes, com isso o número de reentradas 
caiu para um terço das entradas totais (35,7% de reentradas). Sendo assim, é provável 
que 64,3% das entradas no NAI/UAI-DF no mesmo período não tenham sido referentes 
a novos atos infracionais, pois nesse percentual estão as primeiras entradas em 2018 e 
os MBA’s de adolescentes. A realidade é semelhante ao que foi encontrado nos dados 
de 2017, em que a maior parte das apreensões não corresponde necessariamente a 
acusação de cometimento de novo ato infracional, já que as reentradas só superam as 
primeiras entradas quando os MBA’s são contabilizados junto com os flagrantes. Então, 
35,7% das entradas no NAI em 2018 foram reentradas de adolescentes, ou seja, jovens 
que continuaram a se envolver com ilicitudes mesmo após apreensão anterior.

A respeito do percentual de primeiras entradas, cerca de 36% dos adolescentes 
apreendidos em 2018 tiveram apenas uma primeira e única entrada, enquanto o 
restante dos adolescentes teve outra/s entrada/s no NAI anteriormente ou no ano de 
2018. Esse dado mostra que o retorno, ou nova entrada dos/as adolescentes, não se 
dá exclusivamente porque os mesmos jovens são sempre apreendidos por cometerem 
atos infracionais. Apenas 36,33% das apreensões em 2018 foram de novos jovens que se 
envolveram no contexto infracional.

Em relação ao perfil de adolescente apreendidos/as em 2018, foi identificada 
a predominância de adolescentes do gênero masculino (92,8%), em relação às 
adolescentes de gênero feminino (7,1%), percentual do quantitativo de adolescentes. 
Em um comparativo com o Anuário Estatístico de 2017, temos um aumento de 1,5 
pontos percentuais em 2018, com o valor de 6,5% de entradas por flagrante de meninas. 

Quanto a idade e à faixa etária, percebeu-se que a maior quantidade de entrada se 
dá após os 15 anos, e que existe uma predominância de entradas na faixa etária de 15 
a 17 anos de idade, o que corresponde a aproximadamente 75% das entradas totais de 
adolescentes na unidade de atendimento inicial. Apenas na faixa etária de 16 a 17 anos 
estão 59,1% das entradas de adolescentes. 

Os atos infracionais mais comuns em 2018 apresentaram algumas diferenças dos 
dados de 2017. Em 2018 os atos infracionais das entradas por flagrante mais comuns 
são aqueles análogos ao roubo (41%), tráfico de drogas (24%), furto (6%), da mesma 
forma que em 2017. Contudo, o quarto ato mais comum em 2018 foi posse de droga 
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(6%), que poderia sinalizar uma tendência de aumento da criminalização do uso de 
drogas na adolescência por parte das autoridades policiais, além de maior ausência 
da família para comparecer à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), já que 
o procedimento corriqueiro nas delegacias é a liberação para os responsáveis dos 
adolescentes com pouca quantidade de substâncias entorpecentes, inferindo que seja 
para consumo próprio. Os dados mostram muitas apreensões por posse de droga, que 
necessariamente serão liberados, dadas as condições descritas na Nova Lei de Drogas. A 
apreensão, assim, acaba se tornando inócua e há exposição desnecessária do adolescente 
ao contexto de punição das medidas socioeducativas, além do gasto de recurso público 
para acautelamento e deslocamento de adolescente, da privação de liberdade, mesmo 
que por 24 horas como única alternativa para uma questão que deveria envolver mais 
ações de saúde e assistência social do que a Justiça. Os atos infracionais contra a vida 
(homicídio, latrocínio e atos tentados), por sua vez, se mantiveram em percentual 
próximo ao de 2017, representaram 2,43% das entradas por flagrante. 

Sobre as decisões judiciais em casos de roubo, houve a aplicação de internação 
provisória em 69% das vezes, e apenas em 16% das vezes os adolescentes acusados 
foram liberados. Os números contradizem a sensação de impunidade em relação às 
entradas dos adolescentes: a maioria é internado provisoriamente e recebe alguma 
medida socioeducativa.

Em relação ao uso de substâncias psicoativas, a grande prevalência de entradas por 
flagrantes em dias úteis é de jovens que relatam fazer o uso somente de maconha ou 
cigarro e maconha, portanto a maconha é evidenciada na segunda edição do anuário, 
novamente, como a principal droga de uso entre os adolescentes apreendidos. Enquanto 
isso, o uso concomitante de maconha e cigarro tem a mesma frequência de relato que 
o “não uso de drogas”, os dois são a maior frequência após o uso exclusivo de maconha.

Sobre a escolarização há um número elevado de entradas em que o adolescente 
relata não estar matriculado (37%). Está mantido, de 2017 para 2018, o percentual de 
adolescentes nos 6º e 7º anos, ou EJA anos finais, quando da apreensão. Observa-se 
que a partir do 6º ano do ensino fundamental esses jovens passam a apresentar maior 
índice de evasão e abandono escolar. O 6º ano, período cursado quando com distorção 
idade-série, pode coincidir com as idades que mais aparecem nos dados como sendo 
frequentes no início da trajetória infracional.

Os encaminhamentos realizados pela equipe de especialistas são, em sua maioria, 
para os Conselhos Tutelares do Distrito Federal e entorno. A função dos Conselhos 
Tutelares é zelar para que as crianças e os adolescentes tenham acesso efetivo aos seus 
direitos com prioridade conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Os dados referentes aos encaminhamentos são essenciais para justificar as ações 
de aproximação da UAI com os conselhos tutelares implementadas em 2019/2020. Este 
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ano a gestão da unidade participou do curso de ambientação dos novos conselheiros 
tutelares eleitos buscando informar sobre a importância do atendimento inicial e sua 
relação com o trabalho realizado pelos Conselhos na proteção de adolescentes em 
situação de risco e vulnerabilidade social. 

O Anuário Estatístico 2020 - Ano base 2018, inovou ao incluir na coleta de informação 
o dado sobre adolescentes transgêneros, que representou o percentual de 0,2% dos/
as adolescentes apreendidos. As informações sobre a realidade da população trans no 
sistema socioeducativo são essenciais para reflexão e embasamento na elaboração de 
políticas públicas para melhoria do atendimento inicial. É importante lembrar que a 
Secretaria de Justiça publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a Portaria nº 04, de 
23 de janeiro de 2020, que estabelece que jovens e adolescentes LGBTI (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais) atendidos no Sistema Socioeducativo 
do Distrito Federal têm direito ao tratamento humanizado, como respeito ao nome 
social e uso de vestimentas em acordo com sua identidade de gênero, além de acesso 
aos tratamentos hormonal e biopsicossocial de acompanhamento de seus processos de 
transição de gênero. 

O NAIJUD foi o órgão responsável pelas decisões judiciais da maior parte das 
entradas por flagrante (67%), já que o núcleo é responsável pelas entradas que ocorrem 
nos 5 dias úteis da semana. O NUPLA foi responsável por um terço (33%) das decisões, as 
quais ocorreram nos dias não úteis, o que permite interpretar que aos finais de semana e 
feriados há uma maior média de entrada flagrante/dia, observando proporcionalmente 
as entradas que ocorrem nos dias de semana. Sobre as decisões judiciais, a pesquisa 
identificou que o NUPLA aplicou uma maior quantidade de vezes a medida cautelar de 
internação provisória em comparação ao NAIJUD. É possível observar, ainda, que há uma 
relação/tendência entre ato infracional e aplicação de medida socioeducativa, liberação 
ou internação provisória. Por exemplo, nos casos de entradas por flagrante de atos de 
roubos houve a aplicação de internação provisória em 69% das vezes, já em decisões 
relativas à atos análogos ao tráfico de drogas o percentual de casos que receberam 
a medida cautelar foi de 36,7%. Os dados a respeito das decisões judiciais indicaram 
uma frequência alta da opção pela continuidade dos processos e a maior predisposição 
para prévia privação de liberdade dos/as adolescentes acusados, através da internação 
provisória. Tais achados podem questionar o discurso disseminado de impunidade em 
relação a adolescentes em conflito com a lei, visto que a maioria destes é internado/a 
provisoriamente e/ou engajado em receber alguma medida socioeducativa. 

A presença dos familiares dos adolescentes na Unidade é importante para o 
atendimento feito pela equipe de especialistas, além da possibilidade de acesso 
às informações mais acuradas sobre a rede socioassistencial, as consequências de 
uma passagem pelo sistema e os desdobramentos do cumprimento de medidas 
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socioeducativas. As famílias podem encontrar na UAI e na equipe de especialistas 
referências para dúvidas futuras e auxílio na resolução de problemas existentes na 
relação com outras unidades do sistema socioeducativo. Muitos familiares contatam 
a unidade semanas ou meses depois do processo de apuração do ato infracional para 
conseguir telefones da rede, solicitar orientações sobre como acessar serviços, entre 
outras questões. Considerando dias úteis e não úteis, a equipe atendeu 58% das entradas 
de adolescentes; considerando apenas dias úteis, foi responsável por acompanhar 
adolescentes em 87% das entradas. Entre os adolescentes atendidos pela equipe técnica, 
40,7% das famílias foram atendidas presencialmente. Entre as entradas de meninas, foi 
possível o contato com a família, seja via telefone seja atendimento presencial, em 76% 
das vezes, enquanto que esse contato só foi possível com os familiares de meninos em 
57% das entradas. Em 5% das entradas de meninos foi acionado o encaminhamento 
para a UNAC, enquanto entre as entradas de meninas, a UNAC foi acionada em 1% das 
entradas.

O SINASE recomenda a participação ativa da família e da comunidade na experiência 
socioeducativa e a Unidade de Atendimento Inicial busca, dentro de suas possibilidades, 
encontrar e sensibilizar as famílias dos adolescentes atendidos para a importância de 
seu comparecimento para acompanhar as oitivas informais e receber as orientações 
da equipe, além de ter acesso aos encaminhamentos para a rede socioassistencial. A 
diferença na porcentagem das famílias de meninas e meninos contatadas pode ajudar 
a pensar novas estratégias de atuação da Unidade de Atendimento Inicial para entender 
melhor as motivações por trás da ausência dos familiares dos adolescentes.

Na tabela 30 temos a comparação do percentual de adolescentes que foram 
encaminhados à CENTRALAC para acolhimento institucional emergencial em dois casos: 
aqueles que vieram ao NAI em dias úteis e foram atendidos pela equipe de especialistas 
e os que passaram pela unidade em dias não úteis. As entradas em dias úteis geraram 
2% de encaminhamentos à UNAC, enquanto as entradas em dias não úteis geraram 9% 
de encaminhamentos para abrigo. O dado sobre as entradas em dias não úteis gerarem 
mais pedidos de acolhimento institucional emergencial pode demonstrar que a equipe 
completa e o atendimento técnico feito pelos especialistas faz diferença na localização da 
família e no convencimento para que compareça ao NAI. Assim, o atendimento técnico 
pode ser entendido como fator de proteção para evitar o acolhimento institucional 
desnecessário, garantindo o direito do adolescente ao convívio familiar e comunitário 
conforme preconiza o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Criança e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.

  Foram observadas as entradas por flagrante que ocorrem tanto em dias úteis como 
não úteis, e a equipe técnica realizou atendimento de mais da metade das entradas. No 
entanto, considerando apenas as entradas por flagrante em dias úteis, quando há o 
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trabalho desta equipe técnica, quase 90% das entradas tiveram atendimentos realizados 
pelos especialistas. 

Em relação aos atos infracionais cometidos por meninos e meninas, percebe-se 
que os atos mais comuns nas entradas de meninas são atos irrelevantes nas entradas de 
meninos (ameaça e dano), e questiona-se sobre o motivo pelo qual meninas são mais 
apreendidas por ameaça do que meninos. Os dois atos infracionais mais comuns, roubo 
e tráfico de drogas, se invertem na posição dos atos mais frequentes na comparação 
entre meninos e meninas, assim como aconteceu no anuário de 2017. No entanto, 
algumas mudanças significativas aconteceram entre os dados de 2017 e 2018: entre 
as meninas, os atos infracionais de posse de droga, porte de arma e receptação foram 
irrelevantes, no entanto, estão entre os seis mais comuns entre os meninos. Assim como 
a discussão travada em 2017 sobre o fato de que a formação das masculinidades pode 
ser peça chave para a compreensão do porte de arma como ato infracional com tanta 
relevância entre os meninos e invisível entre as meninas, é possível travar essa discussão 
em relação aos atos de ameaça, dano e lesão corporal entre as meninas. É possível 
elaborar hipóteses sobre a frequência de atos infracionais análogos a ameaça entre as 
meninas, por exemplo, considerando o papel esperado por elas de maior passividade 
no contexto social. A acusação de ato infracional poderia, dessa forma, estar ligada a 
quebras de expectativa de performance social dessas meninas. São necessários maiores 
estudos e análises mais qualitativas e aprofundadas dos dados para compreender em 
que contexto foram acusadas de ato análogo a ameaça as adolescentes que chegaram 
ao socioeducativo em 2018. 

Quanto a faixa etária, foi possível observar que a idade mais relacionada ao 
envolvimento com atos infracionais não tem grande variação em relação ao gênero, 
pois a maior frequência encontrada foi dos 15 aos 17, em ambos os casos. Já os dados 
das reentradas indicaram uma maior reentrada por flagrante para os meninos do que 
para as meninas, e o percentual de adolescente transgênero está entre o masculino e 
o feminino. As meninas e pessoas trans tem maior percentual de primeira entrada em 
relação ao total de cada gênero e em relação ao percentual das primeiras entradas do 
total geral. 

A respeito da trajetória dos/as adolescentes em relação a medidas socioeducativas 
anteriores à apreensão, no que se refere aos apreendidos e atendidos pela equipe 
técnica do NAI/UAI-DF, 72% das entradas possuíam histórico de vinculação a medidas 
em meio aberto ou semiliberdade. Foi interessante observar que em quase 20% das 
entradas de adolescentes que já estão em reentradas têm como fator protetivo e 
ressocializador a vinculação com alguma medida socioeducativa. Entre os adolescentes 
que possuíam histórico de vinculação à medida de LA quando da apreensão, 33% 
estavam em acompanhamento da medida e 23% estavam aguardando convocação. 
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61% dos adolescentes atendidos em 2018 pela equipe técnica não possuíam histórico 
de vinculação à LA no momento da entrada. Entre os adolescentes atendidos que 
tinham histórico de vinculação à PSC quando do momento da apreensão, 29% estavam 
aguardando convocação e 20% estavam em cumprimento. Apenas em 9,6% das entradas 
foi registrado que o adolescente tinha vinculação à semiliberdade no momento da 
apreensão. O número expressivo de adolescentes aguardando convocação para iniciar o 
cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto aponta para a importância 
da permanência das articulações entre o atendimento inicial e as demais unidades 
do sistema socioeducativo, bem como a relevância da produção de informações que 
possam diminuir a distância entre os encaminhamentos realizados pela equipe da UAI 
e a continuidade do atendimento pelas demais unidades e a rede socioassistencial.

Concluímos esta edição do anuário com muitas inquietações e intenção de 
aprofundamento em algumas discussões nas próximas edições, além de análises mais 
diversificadas que contemplem cruzamento de dados entre questões de gênero, raça/
cor, profissionalização e encaminhamentos para a rede socioassistencial. Com a coleta 
de dados pelo NAI/UAI, desde o início de 2019, sobre a situação dos adolescentes saídos 
do atendimento inicial por meio do follow up, que registra informações relativas ao 
pós-atendimento inicial de forma quantitativa e qualitativa, seria interessante que as 
próximas publicações considerassem esse universo para novas análises.
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