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             A complexidade do Sistema Socioeducativo brasileiro impõe desafios aos gestores
e demais trabalhadores que operacionalizam a execução das medidas socioeducativas no
cotidiano. Dentre os pontos nevrálgicos que merecem atenção dos operadores da
Socioeducação, está a produção de informações objetivas e confiáveis que subsidiem a
tomada de decisões estratégicas acerca do direcionamento da política pública de maneira
geral.
            Diante de tal exigência, a elaboração deste documento surge como possibilidade
de aglutinação de um conjunto de dados que são produzidos mensalmente pelo Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal com o objetivo de dar visibilidade ao cenário da
entrada, saída e do acompanhamento de adolescentes a quem se atribui autoria de atos
infracionais nessa localidade. 
        Além disso, a produção do anuário traz visibilidade à realidade dos anos de
pandemia e suas repercussões para o contexto da execução das medidas
socioeducativas. Isso nos convida a refletir de maneira ampliada sobre a conjuntura social
e econômica nacional e os efeitos locais dessa realidade atípica no cotidiano de
adolescentes que atravessam de algum modo a rotina das Delegacias, unidades de
atendimento socioeducativas e Varas Judiciais de conhecimento.   
          Hoje, no Distrito Federal, temos condições de aferir uma série de informações
relevantes para a promoção de reflexões sobre o panorama da socioeducação distrital.
São unidades de análise que perpassam por variáveis sociodemográficas do público
atendido, tais como faixa etária, renda, gênero, região administrativa de residência, nível
de escolaridade, situação ocupacional, dentre outras. Ademais, até mesmo variáveis que
se debruçam sobre questões de saúde dos adolescentes atendidos pelas unidades
socioeducativas, assim como aspectos relacionados a maior prevalência de tipos de atos
infracionais correlacionados às idades e escolaridades, ou a existência de
acompanhamento pregresso por outras políticas socioassistenciais e possível
mapeamento desse percurso. 
            As possibilidades de análise e correlação dessas variáveis é fonte inesgotável de
reflexão crítica e auxilia os atores da socioeducação, pesquisadores e demais interessados
no tema na elaboração de ferramentas de atuação e de estratégias de superação das
dificuldades que se imprimem na rotina de quem se debruça sobre o fazer
socioeducativo. Nesse sentido, temos aqui uma publicação que ajuda a escrever a história
da Socioeducação no Distrito Federal. 
           Para que essa produção se torne concreta e amplamente divulgada, faz-se ne-
cessário pontuar o trabalho dos servidores que atuam no contato direto com os usuários
da política socioeducativa e registram os dados informados pelos adolescentes e
familiares atendidos.
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           Ou seja, trata-se de um trabalho desenvolvido de forma coletiva e que evidencia a
cooperação de todos os atores para a execução desta política pública. 
          A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tem, portanto, a honra de
apresentar ao público o “Anuário Estatístico do SSE – DF, Ano Base 2020 e 2021: os anos de
Pandemia de Covid-19”. Esta é a terceira iniciativa de produção compilada de dados
anuários coordenada, elaborada e divulgada pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo
do Governo do Distrito Federal. 
         Com esta publicação, reafirmamos nosso compromisso com a transparência da
execução da política pública e com a sistematização e publicização de dados relevantes
para a garantia dos direitos e para a continuidade das ações de atenção e
responsabilização destinadas aos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas.   
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II.1 A Epidemia no Brasil e no DF em dados

         A epidemia do novo coronavírus, incialmente detectado na China no final de 2019 e
que chegou ao Brasil no início de 2020, tornou-se uma emergência de proporções
mundiais muito rapidamente, levando todo o globo a adotar novos comportamentos e
estratégias de sobrevivência de sua população nos últimos anos. A emergência de saúde
foi declarada no Brasil em março de 2020 e, a partir de então, vimos a Covid-19 alastrar-se
e provocar síndromes respiratórias graves e óbitos por todo o país. A declaração de
emergência em saúde pública de importância internacional declarada pela Organização
Mundial de Saúde completou 2 anos em 30 de janeiro de 2022, com um saldo de óbitos de
5,6 milhões de pessoas por todo o planeta. O Brasil concentrou 11% de todos os óbitos
(mais de 630 mil mortes), com uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes quatro
vezes acima da média mundial. Sem a perspectiva de tratamentos eficazes contra a
doença ou de uma vacina que protegesse contra a infecção, as primeiras ações
consistiram em intervenções isoladas de governos e prefeituras no sentido de seguir
orientações até então divulgadas pela OMS, dentre elas o isolamento social e o uso de
máscaras. 
         A FIOCRUZ acompanhou os números da pandemia e se colocou como instituição
referência para as informações sobre o coronavírus desde o início da pandemia. Em
janeiro de 2022, a Fundação lançou o Boletim Especial: balanço de dois anos de pandemia
de Covid-19 (FIOCRUZ, 2022), com os números do coronavírus no Brasil até então e os
dados mostram que o Brasil teve perdas consideráveis, se comparado com os dados de
outros países.
     O boletim mostra a curva de óbitos e casos registrados no Brasil por semana
epidemiológica, desde fevereiro de 2020 até janeiro de 2022, apontando para picos de até
3.000 mortes diárias e demonstrando a redução da mortalidade da doença a partir do
aumento na cobertura vacinal. O Gráfico 1 ilustra o período:

I. O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E OS DOIS PRIMEIROS ANOS DE PANDEMIA
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GRÁFICO 1 – Número de casos de óbitos no Brasil, segundo
semana epidemiológica. - dados até 20 de janeiro de 2022

Fonte: Monitora COVID-19

        No Distrito Federal a Secretaria de Saúde mantém dados atualizados sobre o
andamento da pandemia de coronavírus e aponta que em 05 de março de 2022
completaram-se dois anos do primeiro diagnóstico de Covid-19 no DF. O avanço da
doença no DF seguiu as mesmas características nacionais, envolvendo também ações
aplicadas em outros pontos do território nacional, como uso de máscara e
distanciamento social. O DF também foi um dos primeiros Estados a decretar lockdown
e manter a população em casa por períodos regulares, a fim de evitar o aumento de
infecções, como também viu o número de óbitos cair à medida que ampliava sua
cobertura vacinal. Até agosto de 2022, o DF havia registrado 11.825 óbitos e mais de
800 mil casos da doença em seu território.
            Assim como a FIOCRUZ, o presente anuário considera a perspectiva teórica de
que a pandemia não é fenômeno isolado, mas sim fenômeno biológico e social, donde
se observam seus impactos nos comportamentos, nas estruturas sociais e nas
desigualdades preexistentes, demandando a necessidade de enfrentamentos aos
desafios em diversas políticas públicas.

I.2 Impactos sociais da pandemia

           É consenso afirmar que a pandemia não afetou da mesma forma os diversos
extratos sociais que compõem a sociedade brasileira. Idosos, pessoas das classes C, D
e E, negros, bem como mulheres e crianças foram afetados de forma mais hostil pela



doença e por seus efeitos, sejam estes relacionados à empregabilidade, renda ou
sequelas da doença e acesso aos serviços de saúde. Segundo pesquisa Ipea
(IPEA,2022), houve um aumento de 1,38 pontos percentuais de pessoas pobres entre
2019 e 2021, o que corresponde cerca de 1 milhão de famílias a mais ingressando na
pobreza. A PNAD contínua (IBGE,2022) também mostra severos danos ao rendimento
familiar da população brasileira: o rendimento médio mensal real domiciliar per capta
foi o menor desde 2012, início da série, caindo 6,2% em 2021 ante a 2020. O percentual
de pessoas com qualquer tipo de rendimento também foi reduzido de 61% para 59,8%,
percentual idêntico ao do início da série em 2012. Apesar de haver aumento no
percentual de pessoas ocupadas no país, houve redução no índice que mede a renda
média mensal da população, chegando ao menor valor da série histórica: R$ 2.665. Isso
pode ser explicado pela queda do rendimento médio do trabalho, isto é, o quanto se
paga pelo trabalho realizado, e influenciado pela inflação, que diminuiu mesmo com a
recuperação do percentual de ocupação no país. A mudança nas características
adotadas pelos programas sociais, em especial o Auxílio Brasil, também foi responsável
pela queda do rendimento. Essa queda do rendimento pessoal foi, por fim,
disseminada entre as classes, porém, foi maior entre as faixas com menor rendimento
chegando a cair 33,9% entre os 5% de menor renda. Comparativamente, a queda do
rendimento entre o 1% da população brasileira com maior renda foi de apenas 6,4%.
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QUADRO 1 – Rendimento médio mensal real domiciliar per capita (R$)
Segundo as classes de percentual das pessoas

A preços médios de 2021
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012/2021 – IBGE
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       Os dados relativos ao Distrito Federal mostram similaridades com os dados
nacionais: utilizando o índice de Gini, a PNAD contínua mostrou que o DF apresentou um
dos maiores índices de desigualdade do Brasil, ficando em 0,548 enquanto a média
nacional ficava em 0,524 em 2020. O índice de Gini mede a diferença entre os
rendimentos dos mais pobres e mais ricos, medindo a concentração de renda,
resultando em uma taxa que varia de zero, quando há perfeita igualdade, até um, que
significaria desigualdade máxima. Isso significa que quanto mais próxima de um maior a
desigualdade.
        Em 2021, a taxa de concentração de renda voltou a crescer em todo o Brasil,
inclusive no DF: o índice de Gini foi a 0,544, mesmo patamar de 2019, nacionalmente,
enquanto no DF o índice chegou a 0,55. A distribuição do rendimento bruto do trabalho
principal no DF no mesmo período concentrou-se nas três faixas de renda mais baixas,
ficando em 14,2% na faixa até 1 salário mínimo, 39,6% em mais de 1 e até 2 salários
mínimos e 26% na faixa de mais de 2 até 5 salários mínimos.

I.3 Violência e criminalidade em 2021  

        Assim como os rendimentos, a concentração de renda e a desigualdade social,
importa analisar aspectos da violência e criminalidade no Brasil durante os dois
primeiros anos de pandemia. Segundo o Anuário 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, houve ligeira redução das mortes violentas intencionais (6,5%), no entanto, o
Brasil ainda figura entre os países com maiores índices de homicídios. Entre essas mortes
por homicídio, 77,9% foram de pessoas negras, 50% delas tinham entre 12 e 29 anos e
91,3% eram do sexo masculino. O Anuário do FBSP também mostra uma nova dinâmica
em relação a crimes patrimoniais, com aumento de 179,9% nos registros de estelionato
em relação a 2018, aumento em diversos tipos de roubo, além de aumento de 31% nos
casos de racismo e aumento em todos os tipos de violência contra a população
LGBTQIA+. Os dados mostram ainda crescimento nas diversas formas de violência contra
a mulher, nos números de feminicídios e também nas violências praticadas contra
crianças e adolescentes.
            Dentre os destaques do Anuário do FBSP, tem-se a redução, em todo o território
nacional, do número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação. A série histórica mostrada no Anuário revela uma diminuição de 45% de
adolescentes em privação de liberdade desde 2018. Observe-se que tal redução também
ocorre na série histórica do sistema socioeducativo do DF, que data desde 2017, como
será apresentado em sessão posterior.
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          A contextualização dos dados da pandemia em todo o Brasil e no Distrito Federal
com seus aspectos sociais e econômicos é essencial para que se possa discutir seus
efeitos na sociedade brasileira, mais especificamente no que se refere ao sistema
socioeducativo. As relações entre privação/restrição de liberdade de adolescentes e
aspectos socioeconômicos devem ser consideradas nas análises que aqui traremos no
Anuário do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal 2020-2021, bem como a
possibilidade de olhar para dados sociodemográficos como possibilidades de norte na
análise de questões relativas à vulnerabilidade de adolescentes no SSE-DF. A pandemia,
como sabemos, trouxe grandes mudanças comportamentais e sociais, alterando
também de forma significativa a política de atendimento socioeducativo e a forma
como compreendemos o encarceramento de adolescentes. Portanto, é fonte
imprescindível de discussões para uma nova organização desta política, como veremos
ao longo desse documento.

I.4 Ações do SSE-DF na contenção do coronavírus

               No ano de 2020, a partir das recomendações do CNJ, responsáveis pelo Siste -
ma Socioeducativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria de diversos
Estados brasileiros adotaram medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus – Covid-19, no âmbito das unidades socioeducativas. No Distrito Federal,
tais medidas foram implementadas por meio da publicação da Portaria SEJUS nº 247, de
26 de março de 2020. Por meio da referida Portaria, foi suspensa temporariamente a
entrada de visitantes em todas as Unidades de Internação e Internação Provisória,
sendo o contato dos adolescentes e jovens com suas famílias garantido por meio de
ações compensatórias à referida suspensão, sobretudo, com o uso de tecnologias para
comunicação à distância. Outrossim, foi instituído o teletrabalho para as funções
compatíveis e houve alterações em escalas, sem prejuízo da continuidade na prestação
do serviço. Com essas ações reduziu-se a concentração de pessoas nos ambientes das
unidades de privação de liberdade e a possibilidade de transmissão da Covid-19,
preservando a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes.
Outras ações realizadas para conter o avanço do vírus foram: 

(1) Orientação e conscientização dos adolescentes, por meio de atividades coordenadas
pela equipe das Gerências de Saúde das Unidades, com ênfase na informação quanto
às medidas de prevenção de contaminação de Covid-19
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(2) Intensificação dos procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios,
equipamentos e ambientes de convivência, principalmente de áreas de maior contato
manual, tais como maçanetas, grades, cadeados, teclados, corrimões, dentro outras;
(3) Garantia do fornecimento de água, sabonete para higienização das mãos e
regularidade de entrega dos materiais de higiene pessoal para os adolescentes
privados de liberdade;
(4)  Higienização com água e desinfetante nas áreas externas das Unidades, por meio
de parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU);
(5)  Exigência do uso de equipamentos de proteção individual (máscara) para todos os
servidores e pessoas que adentrarem as Unidades;
(6)  Realização de triagem inicial, pela equipe das Gerências de Saúde das Unidades, em
todos os adolescentes que adentram o Sistema Socioeducativo, para identificação de
sintomas típicos da doença Covid-19;
(7)  Organização de espaço próprio para a quarentena de todos os adolescentes recém-
ingressos no Sistema Socioeducativo, de modo a garantir que a transferência para
alojamentos comuns ocorra somente após sete dias alojado no referido espaço
destinado à quarenta;
(8)  Alocação, em alojamentos próprios para isolamento e quarentena, com as devidas
separações, todos os adolescentes com suspeita e confirmados de contaminação por
Covid-19, que não necessitem de internação hospitalar;
(9) Realização de articulação com a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas –
VEMSE, Ministério Público, Defensoria Pública, a fim de reduzir o efetivo de
adolescentes por Unidade;
(10) Organização do quantitativo de adolescentes por Unidade de modo a assegurar
efetivos menores e possibilitar redução de quantitativo de adolescentes por quarto;
(11) Distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) para servidores e
adolescentes;
(12) Monitoramento diário nas Unidades de privação de liberdade quanto ao estoque
de equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais de higiene, recomendados
pelas autoridades de saúde para proteção contra Covid-19, avaliando a necessidade de
novas aquisições;
(13)  Monitoramento diário do quantitativo de casos suspeitos e confirmados de Covid-
19;
(14)  Elaboração do plano de contingência para manutenção do quantitativo de agentes,
especialistas, técnicos socioeducativos e profissionais de saúde nas Unidades de
Internação, Internação Provisória e Atendimento Inicial, de modo a garantir a 
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biossegurança e a realização das atividades essenciais planejadas na jornada
pedagógica;
(15) Acompanhamento da identificação de todos os adolescentes pertencentes ao
grupo de risco para infecção por Covid-19, a fim de que lhes seja redobrados os
cuidados no que tange às medidas preventivas;
(16) Capacitação das equipes profissionais de saúde das unidades de internação e
internação provisória para realização de testagem sorológica e molecular para
identificação da contaminação pelo vírus SARS-COV-2.
(17) Realização de testagem em todos os servidores e adolescentes das Unidades de
privação de liberdade. Além de ações que promoveram a testagem em massa por duas
vezes, servidores e socioeducando foram testados quando apresentaram sintomas
gripais, com vistas a possibilitar rápida identificação dos infectados pelo Coronavírus e
adequado isolamento.
(18) Vacinação antecipada de todos servidores e adolescentes para H1N1.

           Essas medidas proporcionaram que a SEJUS obtivesse êxito na contenção do
avanço da pandemia da COVID-19 em adolescentes e servidores das unidades de
privação de liberdade, como também a efetiva execução da medida socioeducativa. O
SSE-DF registrou 13 confirmações de infecções de adolescentes dentro das unidades de
internação em 2020 e 44 em 2021. Nas unidades de semiliberdade, foram confirmados
5 casos em 2020 e apenas 1 caso em 2021. Felizmente, nenhuma internação grave ou
morte foi registrada. Os Quadros abaixo mostram os dados de casos de Covid-19 no
SSE-DF e os números de vacinação:

QUADRO 2– Número de adolescentes confirmados e suspeitos de
infecção por Covid 19 em Unidades de Semiliberdade nos anos de
2020 e 2021

 
  Adolescentes confirmados e

suspeitos
  

 
  2020

  

 
  2021

  

 
  Adolescentes confirmados

  

 
  5
  

 
  1
  

 
  Adolescentes suspeitos

  

 
  3
  

 
  0
  



 
  Adolescentes confirmados e

  suspeitos
  

 
  2020

  

 
  2021

  

 
  Adolescentes confirmados

  

 
  13

  

 
  44

  

 
  Adolescentes suspeitos

  

 
  53

  

 
  84

  

 
  Dose única

  

 
  1ª dose

  

 
  2ª dose

  

 
  Dose reforço

  

 
  23

  

 
  95

  

 
  61

  

 
  0
  

 
  Dose única

  

 
  1ª dose

  

 
  2ª dose

  

 
  Dose reforço

  

 
  246

  

 
  311

  

 
  153

  

 
  0
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QUADRO 3 – Número de adolescentes confirmados e suspeitos de
infecção por Covid 19 em Unidades de Internação nos anos de 2020 e
2021

QUADRO 4 - Número de adolescentes nas unidades de
Semiliberdade vacinados em 2021 por tipo de dose de vacina 

QUADRO 5 – Número de adolescentes nas unidades de
Internação vacinados em 2021 por tipo de dose de vacina 

         Destaca-se ainda a publicação mensal e divulgação do Guia de Serviços de Utilidade
no Contexto do Coronavírus, que trata dos serviços especialmente elaborados para o
enfrentamento da pandemia. O Guia teve por objetivo apresentar um instrumento que
fosse eficaz na informação e orientação aos familiares dos adolescentes atendidos pelo
Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, observando as especificidades do período
vivenciado. Os temas buscaram contemplar, preferencialmente os serviços relacionados
à educação, saúde, assistência social, equipamentos de proteção, serviços ofertados pela
SEJUS, funcionamento das Unidades do Sistema Socioeducativo, do Sistema de Justiça,
serviços gratuitos, dentre outros.
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              Em relação às medidas de semiliberdade e de meio aberto, as Unidades tive-
ram suas rotinas de trabalho e metodologias de atendimento socioeducativo adaptadas
às instruções normativas promovidas pelo Ministério da Saúde (MS), contempladas no
Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES), nas
notas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nas Portarias
relacionadas a prevenção do Covid-19 expedidas pela Vara de Execução de Medidas
Socioeducativas (VEMSE) para funcionamento das medidas de semiliberdade e de meio
aberto; e em outros documentos circulares internos com diretrizes para organização
das unidades.
           Com base nessas normativas e diretrizes, ao longo do ano de 2020, diversas
medidas foram tomadas para evitar a disseminação do vírus entre servidores,
adolescentes e familiares vinculados às Unidades, como: adoção de teletrabalho parcial
e/ ou integral; priorização de atendimento aos adolescentes e familiares por meio
remoto, com manutenção de atendimentos presenciais somente de forma excepcional
e emergencial; redução de horário de funcionamento; elaboração de Projetos de
execução da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade de forma
virtual; permanência de adolescentes em cumprimento de semiliberdade no convívio
familiar; orientações diárias quanto à prevenção e encaminhamentos relacionados à
COVID-19.
           Foram realizadas ações com vistas a instrumentalizar os profissionais que atuam
nas medidas de semiliberdade e meio aberto no que se refere ao acompanhamento em
saúde dos adolescentes e familiares, diante do contexto pandêmico. Destacam-se uma
ação formativa com servidores e a publicação de uma cartilha de saúde. Ambas tiveram
como objetivo a orientação dos profissionais quanto à sintomatologia da COVID-19, aos
métodos diagnósticos, às medidas de prevenção, aos fluxos de encaminhamento para
adolescentes e familiares com sintomas à rede pública de saúde e às orientações sobre
a retomada em segurança dos atendimentos presenciais e das visitas domiciliares.
                Nas Unidades de Semiliberdade e de Meio aberto, a crise sanitária, financeira e
social decorrente da pandemia impactou diretamente nos adolescentes e suas famílias,
uma vez que o perfil majoritário do público vive em situação de vulnerabilidade. As
equipes mantiveram ações constantes de informação e encaminhamentos aos
benefícios assistenciais emergenciais, e aos serviços essenciais que necessitavam. Para
além do acompanhamento remoto, as equipes de servidores estiveram
presencialmente na realização de visitas domiciliares, entregando cerca de 500 cestas
básicas, máscaras e produtos de higiene, dentre outros materiais que foram
arrecadados.
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          Outra medida preventiva frente à classificação de pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19) foi a publicação a Portaria nº 23, de 1º de abril de 2020, a partir da qual o
Serviço Voluntário poderia ser, em caráter temporário e emergencial, utilizado nas
eventuais consequências oriundas da Pandemia do Corona vírus (COVID-19), a fim de
assegurar a execução das atividades desenvolvidas nas Unidades de Internação.
       No ano de 2021, foram realizadas diversas ações de saúde no âmbito das
Unidades Socioeducativas visando o combate à disseminação do novo Coronavírus.
Destaca-se a distribuição de 50 mil Equipamentos de Proteção Individual - EPI contra a
Covid-19, a exemplo de máscaras, faceshields e óculos, para cerca de 2000 servidores
do sistema socioeducativo, que atuam nas unidades de internação, semiliberdade e
meio aberto. Os itens foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares de
2020.
        Em articulação com o Governo do Distrito Federal, promoveu-se a inclusão dos
servidores do Sistema Socioeducativo no grupo prioritário de vacinação contra a
Covid-19 dos profissionais das forças de segurança, vacinando todos os servidores. As
Unidades de Internação seguiram o Plano de Imunização do Distrito Federal e, à
época, o efetivo completo dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação iniciaram a vacinação contra a COVID-19, de acordo a sua
faixa etária e prazo para a realização das 2ª doses e doses de reforço, seguindo as
recomendações pela Secretaria de Saúde a respeito dos diversos imunizantes.
Outrossim, na medida em que novos adolescentes são vinculados ao sistema
socioeducativo, é avaliada a situação vacinal e procede-se à articulação para realizar a
imunização conforme o caso.
     Por sua vez, as medidas de semiliberdade e de meio aberto acessaram a
imunização por meio das Unidade Básica de Saúde - UBS de referência. Deve-se
ressaltar que a articulação com o território foi essencial para a imunização dos jovens
e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Por meio dessa
articulação, cerca de 1.302 adolescentes e jovens do sistema socioeducativo foram
vacinados.
       No cenário de pandemia de Covid-19, o Sistema Socioeducativo tem acompa-
nhado o Plano de Imunização de Vacinação da Secretaria de Estado de Saúde, as Notas
Técnicas, o Plano de Contingência de Covid-19 e decretos governamentais. Nesse
contexto, além da adoção de protocolos de atendimento a adolescentes sintomáticos e
assintomáticos pelas equipes de profissionais de saúde, as medidas preventivas ao
risco de contaminação da COVID-19 estão sendo cuidadosamente observadas por
servidores e adolescentes das unidades socioeducativas.
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          Ressalte-se os esforços que têm sido envidados para realização da vacinação de
todos os socioeducandos acompanhados. Observa-se ainda que, em que pese o
relaxamento das medidas preventivas de contágio conforme normativas
governamentais, dado o avanço da vacinação e diminuição de casos no Distrito Federal,
as unidades do sistema socioeducativo não apresentaram agravamento da
disseminação de Covid-19, mantendo a biossegurança institucional. O trabalho
conjunto e intersetorial entre a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo e a Secretaria
de Saúde foi essencial para o cuidado e atenção em saúde dos jovens e adolescentes
no enfrentamento da pandemia.
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II. SÉRIE HISTÓRICA - DE ONDE VIEMOS E PARA ONDE ESTAMOS INDO

    O avanço alcançado nos últimos anos em relação à mudança na cultura
organizacional do Sistema Socioeducativo do DF possibilitou melhorar a estratégia de
coleta e registro de dados e, mais importante, modificou a forma como o Sistema pensa
e utiliza as informações produzidas em suas ações diárias. O presente documento
avança nas discussões sobre Políticas Públicas baseadas em evidências e apresenta uma
série histórica de dados produzidos nos últimos cinco anos e organizados nos últimos
dois anos (2020 e 2021). A compilação desses dados históricos traz fidedignidade às
informações produzidas, apresenta o trabalho articulado entre Central de Vagas, Núcleo
de Atendimento Integrado e demais unidades do SSE-DF e, por fim, acrescenta mais
uma base à ponte entre dados científicos e tomada de decisão qualificada em Políticas
Públicas.
        Trazemos, portanto, no documento atual, as alterações realizadas na metodologia
de contagem de adolescentes em restrição e privação de liberdade, as oscilações nos
números de entradas de adolescentes no NAI no período de 2017 a 2021, e as
vinculações e desvinculações de adolescentes nas medidas socioeducativas de meio
aberto, semiliberdade e internação no mesmo período. O documento apresenta, ainda,
as taxas de ocupação das Unidades de Semiliberdade e Internação também no período
entre 2017 e 2021.
      Os dados apresentados permitem uma grande quantidade de interpretações e
possibilitam estudos acadêmicos, planos de ação e planejamentos a longo prazo, entre
outros. Compreende-se, no entanto, que as questões aqui levantadas não se pretendem
exaustivas, longe disso, apresentam apenas incipiente capítulo na mudança de cultura
do SSE-DF para uma política de atendimento socioeducativo baseada em evidências.

II.1 Entradas e Reentradas no NAI

        Tendo em vista a ligação direta entre vinculações às medidas em meio aberto e as
entradas em flagrante no NAI, optou-se por analisar a série histórica de entradas no
atendimento inicial. Os dados apresentados poderão ajudar a ampliar a compreensão
sobre o comportamento das vinculações nos últimos cinco anos.
       Os dados de entrada do NAI, abaixo demonstrados no Quadro 6 e no Gráfico 2,
referem-se aos adolescentes encaminhados ao atendimento inicial por apreensão em
flagrante. Foram excluídos adolescentes encaminhados por Mandado de Busca e
Apreensão, tendo em vista que categorizam um outro tipo de entrada, qual seja, de
adolescente já vinculado ao Sistema Socioeducativo do DF.



 
  ANO

  

 
  Número de entradas no NAI 

por flagrante¹
  

 
  2017

  

 
  3.848

  

 
  2018

  

 
  3.291

  
 

  2019
  

 
  2.799

  
 

  2020
  

 
  2.040

  
 

  2021
  

 
  1.354
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QUADRO 6 – Número de entradas no NAI por flagrante - 2017/2021

¹Dados de 2019 e 2020 corrigidos pelo NUDOC/UAI em 2021

GRÁFICO 2 - Número de entradas no NAI por flagrante 2017/2021

       Os respectivos registros mostram que as entradas em flagrante, que em 2017
aproximavam-se de quatro mil ao ano, caíram vertiginosamente no último quinquênio,
tendo ficado abaixo de mil e quinhentas em 2021. É preciso destacar que o número de
entradas não corresponde ao número total de adolescentes que passaram pelo SSE-
DF, tendo em vista que um adolescente pode ter mais de uma entrada em flagrante ao
longo do ano ou em anos diferentes.



 
  2017/2018

  

 
2018/2019  

  

 
  2019/2020

  

 
2020/2021  

  

 
  -14,5%

  

 
  -14,9%

  

 
  -27,1%

  

 
  -33,6%
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QUADRO 7 – Variação anual do número de entradas no NAI por
flagrante – 2017/2021

GRÁFICO 3 - Variação anual do número de entradas no NAI por 
flagrante - quinquênio

       Tendo por objetivo obter melhor compreensão do fenômeno de redução das
entradas no SSE-DF, foram solicitados dados sobre as apreensões de adolescentes nas
duas Delegacias Especializadas no atendimento de adolescentes em conflito com a lei. A
DCA I, localizada na Asa Norte, região do Plano Piloto, em Brasília, e a DCA II, localizadas
entre as regiões administrativas de Taguatinga e Ceilândia.
         As informações foram requeridas e suas respostas compartilhadas por meio do
Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão, o E-SIC, no período de 08 de junho a 14 de
julho de 2022. Duas perguntas foram realizadas às DCAs: 1) Qual o número de
adolescentes encaminhados às Delegacias por apreensão em flagrante entre os anos de
2017 a 2021; e 2) Quais os atos infracionais atribuídos a eles nesse período?



 
  ANO

  

 
  Número de adolescentes apreendidos pela DCA

  
 

  2017
  

 
  6.637

  
 

  2018
  

 
  5.686

  
 

  2019
  

 
  5.084

  
 

  2020
  

 
  3.676

  
 

  2021
  

 
  1.432

  
 

  Total
  

 
  22.515
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         Os dados relativos à quantidade de adolescentes apreendidos foram repassados
em números absolutos, enquanto os atos infracionais atribuídos encaminhados em
percentual, conforme é possível observar a seguir:

QUADRO 8 – Número de adolescentes apreendidos em flagrante
pela Delegacia da Criança e Adolescente (DCA) no período de
2017 a 2021

       O quadro acima mostra a quantidade de adolescentes que chegaram até às
Delegacias da Criança e do Adolescente acusados de cometimento de atos infracionais.
Observa-se que, ao longo dos anos, tomando como ponto de partida o ano de 2017, há
uma redução vertiginosa de adolescentes apreendidos, corroborando com a redução
nos dados de entradas do NAI no mesmo período. Abaixo, para melhor visualização,
têm-se comparativamente os dados de apreensão das Delegacias e os dados de
entradas no NAI lado a lado:



 
  ANO

  

  Apreensões DCA-
flagrante

  

 
  Entradas NAI-

flagrante
  

 
  Apreensões DCA- flagrante que
geraram entradas NAI- flagrante

  

 
  2017

  
  6.637

  

 
  3.848

  

 
  58%

  

 
  2018

  
  5.686

  

 
  3.291

  

 
  58%

  

 
  2019

  
  5.084

  

 
  2.799

  

 
  55%

  

 
  2020

  
  3.676

  

 
  2.040

  

 
  55%

  

 
  2021

  
  1.432

  

 
  1.354

  

 
  95%

  

 
  Total

  
  22.515

  

 
  13.332

  

 
  59%
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QUADRO 9 – Número de apreensões pela DCA pro flagrante, número de
entradas no NAI por flagrante e percentual de apreensões da DCA que
geraram entradas no NAI

            Há duas informações importantes a serem notadas a partir da comparação
entre os dois grupos de dados apresentados. A primeira delas é que a redução de
adolescentes no SSE-DF parece não ter início dentro do sistema socioeducativo ou no
sistema de justiça, e sim em fase anterior, na própria apreensão de adolescentes, talvez
indicando mudança na conduta policial. A segunda é que o percentual de adolescentes
apreendidos nas Delegacias e encaminhados à oitiva informal no NAI, configurando
assim a apreensão em flagrante, girava em torno de 58% em 2017 e se manteve em
percentuais similares até 2021, quando cresceu para 95%. Alguns questionamentos
possíveis a partir desses dados podem estar relacionados ao aumento do percentual
de adolescentes encaminhados, a característica dos atos infracionais atribuídos aos
adolescentes e se houve alguma mudança no perfil de atos infracionais que justifique
que as entradas no NAI tenham passado de um pouco mais da metade dos
apreendidos entre 2017 e 2020 para quase a totalidade deles em 2021.
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     Para melhor análise, observe-se os quadros referentes aos atos infracionais
atribuídos aos adolescentes no período consultado, também encaminhado pelas
Delegacias da Criança e do Adolescente do DF. Considerando que os dois atos
infracionais mais comuns nas entradas do NAI eram, desde o início da coleta de dados
em 2017, o roubo e o tráfico de drogas respectivamente, as entradas por apreensão nas
duas Delegacias seguem as mesmas características, conforme os quadros abaixo:

QUADRO 10 – Percentual de apreensões em flagrante pela DCAI,
no ano de 2017 segundo o tipos de ato infracional



QUADRO 12 – Percentual de apreensões em flagrante
pela DCAI, no ano de 2018 segundo o tipos de ato
infracional
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QUADRO 13 – Percentual de apreensões em flagrante
pela DCAII, no ano de 2018 segundo o tipos de ato
infracional

QUADRO 11 – Percentual de apreensões em flagrante
pela DCAII, no ano de 2017 segundo o tipos de ato
infracional
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QUADRO 16 – Percentual de apreensões em flagrante
pela DCAI, no ano de 2020 segundo o tipos de ato
infracional

QUADRO 15 – Percentual de apreensões em flagrante
pela DCAII, no ano de 2019 segundo o tipos de ato
infracional

QUADRO 14 - Percentual de apreensões em flagrante 
pela DCAI, no ano de 2019 segundo o tipos de ato
infracional
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QUADRO 17– Percentual de apreensões em flagrante pela
DCAII, no ano de 2020 segundo o tipos de ato infracional

QUADRO 18 – Percentual de apreensões em flagrante
pela DCAI, no ano de 2021 segundo o tipos de ato
infracional

QUADRO 19 – Percentual de apreensões em flagrante pela
DCAII, no ano de 2021 segundo o tipos de ato infracional



        Os dados apresentados pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022

mostra que a redução do efetivo de adolescentes nas unidades do Sistema Socioeducativo de

todo o país é uma realidade. O documento destaca que a redução vem ocorrendo de forma

mais intensa desde 2018, com uma queda de 45,4% nos adolescentes internados em 2021. A

taxa de 85,9 adolescentes internados a cada 100 mil em 2018, passa-se a um patamar de 49,4

a cada 100 mil em 2021 em todo o país (FBSP, 2022). O documento ainda destaca que trata-

se de um fenômeno nacional “O decréscimo de adolescentes internados atinge todo o país.

Das 27 Unidades Federativas, 26 apresentam patamar negativo na variação da taxa de

internações, com valores que variam entre -66,2% (Bahia) e -4,1% (Mato Grosso),

considerando o período entre 2018 e 2021.
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      Ressalte-se novamente que os dados encaminhados via Lei de Acesso à Informação
pelo E-SIC, foram repassados pelas Delegacias em números absolutos, quando se tratava
da quantidade de adolescentes apreendidos, e em percentuais quando tratou da
incidência de atos infracionais dentre os apreendidos. A categoria OUTROS revela uma
quantidade de atos infracionais não informada pelas Delegacias, mas que não chegam a
alcançar percentual de 3% cada, somando-os em uma única categoria. Os dados relativos
aos atos infracionais foram, ainda, encaminhados pelas Delegacias com sua descrição
segundo o Código Penal Brasileiro e convertidos aqui em legenda com os nomes
corriqueiros dos atos infracionais para melhor compreensão. Abaixo, segue a legenda com
todos os atos infracionais apontados pelas DCAs:

QUADRO 20 – Legenda dos atos infracionais
informada pelas DCAs
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             Apenas o Rio Grande do Norte apresentou um patamar positivo na variação da taxa
de adolescentes internados, com crescimento de 159,3%” (FBSP, 2022).
          O Anuário Estatístico do SSE-DF inaugura uma dianteira nas pesquisas nacionais
sobre o tema por duas razões: a primeira é o fato de conseguir compilar os dados de todo
o ciclo de aplicação de medidas socioeducativas no DF, desde o meio aberto até às
medidas de internação estrita. Isso possibilita observar com mais acurácia o que
chamamos de trajetória infracional, bem como suas repercussões no Sistema de Justiça.      
Tal vantagem na execução concomitante de todas as medidas permitiu observar que a
redução acontece não apenas no âmbito da privação de liberdade, como demonstram os
dados nacionais, mas também nas vinculações aos programas de meio aberto, conforme
veremos em detalhes na seção seguinte. A segunda, é que, a partir da identificação dos
dados de redução em série de adolescentes no SSE-DF, já estão apresentados aqui os
dados de apreensão nas Delegacias da Criança e do Adolescente que corroboram com os
dados de redução e os posicionam fora da esfera da execução das medidas e do Sistema
de Justiça, levando-os como hipótese ao comportamento das forças de segurança pública.
         Ademais, são necessários levantamentos de dados mais específicos e a participação
da academia para que se consiga explicar de forma mais acurada o fenômeno da redução
de adolescentes no SSE, no entanto, alguns fatos já podem ser considerados: 1) o
fenômeno da redução é nacional; 2) no DF a redução atinge também as medidas em meio
aberto; 3) ainda no DF, os dados das DCAs mostram que a redução acontece antes do
Sistema Socioeducativo e do Sistema de Justiça, iniciando na redução das apreensões pela
polícia.

II.2 Atos infracionais das entradas por flagrante no quinquênio

          Um dado que pode ser incluído à série histórica que ora discute-se são os registros
de atos infracionais de adolescentes que foram encaminhados ao Sistema Socioeducativo
do DF, comparativamente aos registros de atos infracionais de adolescentes apreendidos
nas Delegacias, conforme visto na seção anterior. Os dados mais claros sobre a incidência
de atos infracionais no SSE-DF em série histórica estão compilados no banco de dados do
NAI, correspondendo aos atos infracionais pelos quais são acusados os adolescentes que
passaram pelo atendimento inicial no período entre 2017 e 2021. Tendo em vista que
restou demonstrada a redução das entradas no NAI no período analisado, nota-se a
utilidade de analisar os atos infracionais também no período, conforme segue
demonstrado abaixo:
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QUADRO 21 – Número de atos infracionais das entradas no NAI por
flagrante, segundo tipo de ato infracional– 2017/2021 
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            Ao contrário dos registros advindos das DCAs, os dados do NAI mostram todos os
atos infracionais atribuídos a adolescentes que chegaram até lá. No entanto, apesar da
redução nos valores absolutos de apreensões e, concomitantemente, de entradas no NAI,
os atos infracionais de maior incidência permanecem com características semelhantes
tanto na apreensão pelas Delegacias quanto nos encaminhados ao NAI. Há uma
curiosidade observada sobre o percentual de adolescentes encaminhados ao
atendimento inicial por roubo e tráfico: uma significativa redução da distância entre a
quantidade de adolescentes encaminhados pelos dois atos infracionais, que em 2017 era
de 919 entradas por roubo a mais do que por tráfico. Essa distância reduziu para 6
entradas em 2021. Portanto, existe, desde 2017, uma redução em números absolutos em
todos os atos infracionais encaminhados, porém há uma aproximação entre roubo e
tráfico, fazendo com que em 2021 o quantitativo de adolescentes a quem se atribui um
dos dois atos infracionais seja quase o mesmo. 

GRÁFICO 4 - Atos Infracionais NAI 2017
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GRÁFICO 5 - Atos Infracionais NAI 2018
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GRÁFICO 6 - Atos Infracionais NAI 2019
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GRÁFICO 7 - Atos Infracionais NAI 2020
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GRÁFICO 8 - Atos Infracionais NAI 2021

       É possível observar que tráfico e roubo se mantém como atos infracionais mais
comuns ao longo de todo o período analisado em percentuais bastante superiores aos
demais atos infracionais. O ato infracional de posse de drogas também pode ser
destacado como motivo de apreensão que cresce nos últimos anos, constando como
terceiro maior motivo de encaminhamentos ao atendimento inicial desde 2019, porém,
destacando-se como o principal motivo de apreensão de adolescentes nas Delegacias
em todo o período estudado.
      Metodologicamente, as ferramentas estatísticas utilizadas atualmente permitem que se
registre apenas um ato infracional por entrada no NAI. Tendo em vista essa limitação, a
orientação geral é que seja registrado o ato infracional mais grave nas planilhas em uso.
Dessa forma, caso o adolescente seja apreendido por roubo e posse de drogas, será
registrado o ato infracional de roubo, o que pode levantar a hipótese de um número ainda
maior de atos infracionais menos graves não notificados concomitante a outros mais
graves. Importante esclarecer que, dada a orientação geral seguida à risca por todos os
usuários das planilhas estatísticas, não é provável que haja o registro de ato infracional
menos grave negligenciando o mais gravoso nas estatísticas.
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II.3 Taxa de reentrada de adolescentes em situação de flagrante em 2021

       Outro importante indicador para o SSE-DF trata-se das taxas de reentradas de
adolescentes no sistema socioeducativo. O complexo conceito de reincidência ainda é
objeto de intensa discussão quando se trata do modelo de gestão e execução de todas as
medidas socioeducativas como acontece no DF, portanto, o indicador mais indicado
atualmente para avaliar o retorno do adolescente ao sistema ainda são os registros de
reentrada na Unidade de Atendimento Inicial. As reentradas mostram adolescentes que já
foram em algum momento apreendidos em flagrante e encaminhados ao atendimento
inicial e retornam a esta Unidade, novamente acusados de cometimento de atos
infracionais. Abaixo, os quadros mostram a taxa de reentrada de adolescentes na
Unidade de Atendimento Inicial durante o ano de 2021, mês a mês, seguidos de quadro
demonstrativo das taxas calculadas de reentrada no período de 2018 a 2021. O ano de
2017 não chega a ser contabilizado, tendo em vista que a Unidade de Atendimento Inicial
não diferenciava ainda reentradas por novo flagrante de reentradas por Mandado de
Busca e Apreensão.

QUADRO 22 – Primeira entrada, reentrada e taxa de reentrada no Núcleo de
Atendimento Inicial (NAI) de adolescentes em situação de flagrante - 2021
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GRÁFICO 9 - Número de entradas no NAI de adolescentes em
situação de flagrante - 2021

QUADRO 23 - Taxa mensal de reentrada no NAI
de adolescentes em situação de flagrante-2021



II.4 Movimentação dos adolescentes no SSE

II.4.1 Vinculações e desvinculações no SSE-DF no quinquênio 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021

       Importante conceituar aqui o que se chama de vinculação e desvinculação, termos
estes comumente utilizados no dia a dia da movimentação de adolescentes no SSE-DF.
A vinculação trata-se do procedimento realizado pela Central de Vagas de acautelar o
adolescente ou jovem, em virtude de solicitação judicial, em uma unidade de
atendimento do sistema socioeducativo que possua vaga para dar início à execução do
cumprimento da medida socioeducativa aplicada, nos termos dos arts. 7°, 9° e 10, da
Resolução n° 367, do CNJ.
            Também é considerada vinculação do adolescente à  medida socioeducativa nos
casos em que há evasão do adolescente, expedição de Mandado de Busca e Apreensão
e encaminhamento do adolescente novamente à Unidade de Internação ,
Semiliberdade ou Meio Aberto. 
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GRÁFICO 10 - Taxa mensal de reentrada no NAI de adolescentes
em situação de flagrante - 2021

QUADRO 24 – Taxa média anual de reentrada  no
NAI de adolescentes em situação de flagrante –
2018/2021
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             Os casos mais comuns são de novas vinculações após evasão de Semiliberdade.
           As desvinculações, por sua vez, são contabilizadas a partir de decisão judicial que
considera a medida socioeducativa cumprida ou extinta, não contabilizando casos de
evasão, por exemplo.
       Cabe salientar que as decisões judiciais que declaram a medida socioeducativa
cumprida ou extinta são encaminhadas à Coordenação de Central de Vagas para adoção
das medidas cabíveis pelo Poder Executivo.

II.4.2 Vinculações no meio aberto no quinquênio – Sentenças/Remissões novas

     Em relação às vinculações das medidas em meio aberto, observa-se queda acentuada
entre 2017 e 2021. Note-se que grande parte das vinculações às medidas de LA e PSC
(acima de 85%, com base nos extratos estatísticos mensais internos do SSE-DF) se dão
por remissão cumulada com medida socioeducativa durante o acolhimento inicial no NAI.
Sendo assim, boa parte das vinculações a estas medidas estão diretamente relacionadas
à quantidade de entradas em flagrante no acolhimento inicial. Abaixo, o Quadro 25 e o
Gráfico 11 demonstram a queda nas vinculações às medidas em meio aberto:

QUADRO 25 – Número de adolescentes vinculados à
medida em meio aberto  - 2017/2021
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GRÁFICO 11 - Número de adolescentes vinculados à medida 
em meio aberto - 2017/2021

               Até 2021, não havia registro de desvinculações das medidas socioeducativas em
meio aberto nas plataformas de dados da Central de Vagas, portanto, não há registros
organizados sobre essa informação. No entanto, tais informações vêm sendo
registradas nas planilhas estatísticas desde 2020 e uma série mais aprofundada sobre
as desvinculações das medidas em meio aberto poderá ser realizada posteriormente.

II.4.3 Vinculações e desvinculações na semiliberdade no quinquênio – Sentenças
novas

          Seguindo a tendência das vinculações à medida de Meio Aberto, também é
possível observar redução da quantidade de vinculações à medida de Semiliberdade.  
              No entanto, nota-se que, ao contrário da Internação, como veremos adiante, a
Semiliberdade apresenta queda também nas desvinculações de adolescentes. 
        A hipótese que se constrói é a de que as mudanças de metodologias no
atendimento técnico durante o período de pandemia podem ter gerado maior adesão
dos adolescentes ao cumprimento adequado da medida socioeducativa.



47

QUADRO 26 – Número de adolescentes vinculados e número de
adolescentes desvinculados das medidas de semiliberdade,
segundo o tipo de evento – 2017/2021

GRÁFICO 12 -  Número de vinculações e desvinculações em
medidas de  semiliberdade - 2017/2021

II.4.4 Vinculações e desvinculações na internação estrita no quinquênio – Sentenças
novas

           O Quadro 24 abaixo mostra o quantitativo absoluto de vinculações e desvinculações
(mediante decisão judicial) à medida de internação estrita nos últimos cinco anos. Note-se
que há uma redução na quantidade de vinculações e um aumento na quantidade de
desvinculações, o que poderia estar influenciando diretamente na queda do efetivo diário
no mesmo período.
        As desvinculações seguem uma tendência inversa às vinculações, produzindo o
gráfico cruzado. Na análise dos dados por Unidade, também é possível perceber que as
Unidades que  mais desvinculam adolescentes são as Unidades para maiores de idade¹, 
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sinalizando que uma grande parte dos adolescentes em cumprimento de medida de
internação atinge a maioridade dentro do Sistema Socioeducativo.

¹As unidades de Internação e Semiliberdade do DF são divididas entre unidades
para menores de idade, unidades para maiores e unidades femininas.

QUADRO 27 – Número de adolescentes vinculados e número de
adolescentes desvinculados das medidas internação estrita,
segundo tipo de evento - 2017/2021

GRÁFICO 13 - Número de vinculações e desvinculações em
medidas de internação estrita - 2017/2021
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            As vinculações por Unidade mostram a mesma tendência de queda, conforme
quadro e gráficos a seguir:

QUADRO 28 – Número de adolescentes vinculados em medida de
internação estrita, segundo unidades de internação – 2017/2021 

GRÁFICO 14 - Número de adolescentes vinculados em medida de internação
estrita, por ano, segundo unidades de internação
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QUADRO 29 – Número de adolescentes desvinculados da medida de internação
estrita, segundo unidades de internação – 2017/2021

GRÁFICO 15 - Número de adolescentes desvinculados da medida de internação
estrita, segundo unidades de internação - 2017/2021
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III.1 A Central de Vagas na interlocução com o Sistema de Justiça, a Recomendação
CNJ nº 62/2020 e suas consequências no SSE-DF

       A Central de Vagas do Distrito Federal foi implementada através da Portaria Conjunta
n° 001/2013 do TJDFT, a qual delegou ao Poder Executivo, por meio deste órgão, a
competência para vincular os adolescentes em unidades de internação estrita, internação
provisória, internação sanção e semiliberdade, além de autorizar as transferências dos
adolescentes e jovens entre as Unidades de Internação e executar os recambiamentos.
     Diante disso, foram criados perfis de atendimento para cada unidade orgânica no
Sistema Socioeducativo do Distrito Federal visando a especialização do atendimento e a
equalização na taxa de ocupação das unidades.
    A gestão e o controle no equilíbrio e distribuição dos adolescentes influenciam
diretamente na capacidade de se buscar uma ressocialização que garanta os direitos à
escolarização, profissionalização, saúde, cultura e lazer, bem como o fortalecimento
familiar, propiciando com isso a reinserção qualificada do socioeducando à sua
comunidade. 
        Com efeito, para  além das atribuições de coordenação e gerenciamento das vagas nas
30 unidades de atendimento socioeducativo do Distrito Federal, a Central de Vagas, através
da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, possui a responsabilidade de buscar o
fortalecimento constante com os órgãos que compõem o Sistema de Justiça visando a
cooperação entre os poderes públicos com a finalidade de assegurar os direitos e garantias
fundamentais dos adolescentes e jovens em conflito com a lei.
    Em virtude da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo
coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, assim
como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no
188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), as ações da
Central de Vagas foram readequadas à nova realidade com o fito de prevenir e combater
de forma eficiente e eficaz o novo Coronavíruas (Covid-19) no âmbito do Sistema
Socioeducativo.

III. OCUPAÇÃO DAS UNIDADES DE SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO
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         Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n° 62, de 17
de março de 2020, a qual recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo.
      O objetivo, naquele momento, era estabelecer procedimentos e regras para fins de
prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de
confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e
preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes,
evitando-se contaminações de grande escala que poderiam sobrecarregar o sistema
público de saúde, notadamente pelo alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus
e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e
socioeducativos, diante de fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas
unidades, a insuficiência das equipes de saúde, as dificuldades para garantia da
observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos
sintomáticos.
           A presente Recomendação trouxe os seguintes dispositivos:

Art. 2° Recomendar aos magistrados competentes para a fase de conhecimento na
apuração de atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude a adoção de
providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, a aplicação preferencial de medidas
socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões que determinaram a internação
provisória, notadamente em relação a adolescentes: 
I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou
por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais
adolescentes que se enquadrem em grupos de risco; 
II – que estejam internados provisoriamente em unidades socioeducativas com ocupação
superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no
HC no 143.988/ES;
III – que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; e
IV – que estejam internados pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou
grave ameaça à pessoa. 
Art. 3° Recomendar aos magistrados com competência para a execução de medidas
socioeducativas a adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, especialmente: 
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I – a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, para fins de
eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão, sobretudo
daquelas:
        a) aplicadas a adolescentes gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança
de até 12 anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas,
adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupo de
risco;
       b) executadas em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade,
considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus no 143.988/ES; e 
        c) executadas em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saú-
de lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção,
prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
     Seguindo essa linha de intelecção, a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo
elaborou um Plano de Contingenciamento estipulando ações e procedimentos, com base
em diretrizes, protocolos e estudos técnicos que contribuíram diretamente na prevenção
e redução dos riscos de contaminação pelo novo Coronavírus, como forma de garantir a
integridade física e mental dos socioeducandos.
         Naquele momento, adolescentes que eram acautelados nas unidades de interna-
ção por novas vinculações, vindos de ambiente externo, necessitavam passar por
período de quarentena e havia a necessidade de reduzir o número de adolescentes por
quarto, reduzindo a aglomeração e, consequentemente, o risco de contaminação.
       Desta forma, diante de um cenário de pandemia e com algumas unidades de
internação com efetivo acima da capacidade de ocupação (porém, inferior ao estipulado
pelo Supremo Tribunal Federal – HC 143988/ES), restou demonstrado a necessidade de
intervenção direta dos órgãos públicos para a diminuição expressiva do efetivo. Assim,
após reuniões com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, foi
sugerido à Vara de Execução de Medidas Socioeducativas a liberação de alguns
adolescentes, conforme os seguintes critérios:

a) Maiores de 20 anos de idade;
b) Adolescentes em cumprimento de medida há mais de 2 anos;
c) Adolescentes em cumprimento de benefício de saída sistemática;
d)Adolescentes em cumprimento de internação sanção;
e)Adolescentes com avaliação da equipe psicossocial e sugestão de liberação.
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         Segue o Quadro 30 com o efetivo diário de 23/03/2020 e o impacto das possíveis
desvinculações sugeridas acima na ocupação das Unidades.

QUADRO 30 – Ocupação  das Unidades de Internação, Capacidade, taxa de
ocupação e taxa de redução por possíveis desvinculações

¹efetivo diário de 23/03/2020

       A lista inicial continha nomes de 142 adolescentes e jovens cuja situação
enquadrava-se em pelo menos uma das hipóteses de liberação supracitada. Em
13/04/2020, analisados os dados de liberação da Central de Vagas observou-se que 53
socioeducandos (37%) dessa lista foram desvinculados em um período de 26 dias.

QUADRO 31 – Número de adolescentes
desvinculados por Unidade de Internação em
13/04/2020
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QUADRO 32 – Número de adolescentes desvinculados por Motivo da
Liberação em 13/04/2020

            As hipóteses de liberação utilizadas para reduzir o quantitativo de adolescentes nas
Unidades acusaram redução significativa entre adolescentes maiores de idade (UNIRE e
UIBRA, à época), aqueles em usufruto de benefício de saída sistemática (UNISS) e os de
maior tempo de cumprimento de medida (conforme demonstrado no gráfico, ou seja,
22%).
         Importante frisar que a Central de Vagas realizou o monitoramento da listagem
inicial encaminhada à VEMSE durante todo o ano de 2020 repassando informações, dados
e estudos técnicos para o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.
         Em 31/12/2020 foram atualizados os dados da listagem e dos 142 adolescentes
sugeridos nominalmente para serem postos em liberdade, 125 deles foram
desvinculados. No total, da lista originalmente apresentada à VEMSE, 88% dos
adolescentes sugeridos foram desvinculados no período de 287 dias, conforme pode-se
observar nos dados a seguir.
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QUADRO 33 - Número de adolescentes desvinculados por
Unidade em 31/12/2020

O Quadro 34 a seguir mostra os motivos de liberação dos adolescentes neste período:

QUADRO 34 – Número de adolescentes desvinculados por Motivo da Liberação
em 31/12/2020



57

    Nota-se que a redução apresentada durante o ano, considerando a lista nominal
apresentada à VEMSE em março de 2020, manteve a diminuição considerável nas
unidades que atendiam socioeducandos maiores de idade (UNIRE e UIBRA, à época) e a
Unidade de Internação de Saída Sistemática, assim como entre os adolescentes e jovens
com tempo de medida socioeducativa superior a 2 anos. Tais decréscimos se mostraram
alinhados à orientação traçada pelo art. 3°, I, “b”, da Recomendação n° 62, do CNJ.  No
mesmo sentido, as desvinculações de internação sanção ocorreram nos moldes do art. 3°,
II, da Recomendação n° 62, do CNJ.
    Nota-se uma redução significativa em todas as unidades de internação capaz de
demonstrar que ao final do ano de 2020 todas as unidades estavam com efetivo abaixo
da capacidade de ocupação o que proporcionou, durante esse período, a criação de
módulos de quarentena e a garantia de um atendimento de saúde adequado à realidade
vivenciada, preservando a incolumidade pública no ambiente socioeducativo.
      Para além disso, outras medidas foram implementadas no Sistema Socioeducativo
com vistas a assegurar os direitos e garantias fundamentais dos socioeducandos. 
       Em relação ao meio fechado acordou-se com os órgãos do Sistema de Justiça que as
audiências de apresentação, em continuação e de leitura de sentença fossem realizadas
por videoconferência no interior das unidades de internação e unidades de
semiliberdade, visando assegurar a continuidade da instrução processual como forma de
garantir os direitos dos adolescentes.
       Posteriormente, em conjunto com o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder
Judiciário foram estabelecidos, por meio de Portarias da VEMSE, critérios para que os
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade e meio aberto
pudessem cumprir suas medidas de forma remota no âmbito familiar. Novas
metodologias foram implementadas e o resultado se mostrou positivo no decorrer do
ano.

III.3 Taxa de ocupação das unidades de internação e semiliberdade

        A série histórica atual também é capaz de calcular as taxas de ocupação das unidades
de internação e semiliberdade no período analisado contabilizando os efetivos das
unidades em relação à quantidade de vagas ofertadas. As análises aqui aplicadas
consideraram a criação de unidades, as mudanças de unidades e a diminuição ou
aumento da oferta de vagas destas.
       Abaixo, temos o Quadro 35 que descreve a quantidade de vagas de cada Unidade ao
longo dos últimos cinco anos, bem como o percentual de ocupação. Tal percentual é
calculado pela média do efetivo diário anual dos adolescentes nas Unidades de
Internação em relação ao número de vagas destas.  
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          É importante reforçar que este cálculo considera o efetivo das unidades em todos os
dias úteis do ano, o total de adolescentes de cada dia útil é somado e depois é feita a
divisão pelo total de dias úteis do ano. O Quadro abaixo também permite calcular as taxas
de ocupação de cada Unidade ao longo dos anos.

QUADRO 35 - Média anual do efetivo diário de adolescentes em cumprimento de 
medida de internação, segundo unidade de internação – 2017/2021 

GRÁFICO 16 - Média anual do efetivo diário de adolescentes em
cumprimento de medida de internação - 2017/2021



GRÁFICO 17 -  Variação anual da média do efetivo diário
de adolescentes em cumprimento de medida de
internação - 2017/2021
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QUADRO 36 – Número de vagas e taxa de ocupação, por unidade de internação -  2017/2021

QUADRO 37 – Taxa anual de ocupação nas
unidades de internação – 2017/2021
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GRÁFICO 18 - Taxa anual de ocupação das unidades de internação do
 SSE DF - 2017/2021

     No que se refere às Unidades de Semiliberdade, tem-se que, ao contrário das
Unidades de Internação que tiveram variação na quantidade de vagas ofertadas ao
longo dos anos, a Semiliberdade manteve a oferta estática nos últimos cinco anos.   
        Mais uma vez é preciso considerar, além das variáveis elencadas para contabilizar o
efetivo diário da Internação, a variável evasão, como importante peça para entender a
variação de efetivo diário e de ocupação das Unidades de Semiliberdade.
       Abaixo, o Gráfico 38 indica a variação do percentual de ocupação das Unidades de
Semiliberdade:

QUADRO 38 - Média anual do efetivo diário de adolescentes em cumprimento de
medida de semiliberdade, segundo unidade de semiliberdade – 2017/2021 
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GRÁFICO 19 - Média anual do efetivo diário de adolescentes em cumprimento 
de medida de semiliberdade - 2017/2021

GRÁFICO 20 -  Variação anual da média do efetivo diário de adolescentes em 
cumprimento de medida de semiliberdade - 2017/2021
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QUADRO 39 – Número de vagas e taxa de ocupação, por unidade de
semiliberdade -  2017/2021

GRÁFICO 21 - Taxa anual de ocupação das unidades de semiliberdade do SSE DF
- 2017/2021
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IV. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS ADOLESCENTES NO SSE DF 
EM 2021

        Em 2021 o Sistema Socioeducativo do Distrito Federal atendeu 735 adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa de internação.  Em cumprimento de
medida de semiliberdade foram 470 adolescentes e 1.875 adolescentes em medidas de
liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade, essas últimas cumpridas
em meio aberto. Vale destacar que um mesmo adolescente pode ter sido atendido por
mais de uma medida no ano de 2021.

QUADRO 40  – Número de adolescentes que
passaram pelas medidas de socioeducação - 2021

IV.1 Medidas em Meio Aberto

IV.1.1 Perfil Sociodemográfico

       Na medida socioeducativa em meio aberto, em 2021, 70,5% dos adolescentes
estavam na faixa etária entre 16 e 18 anos, significando 1.322 adolescentes (Gráfico 21). 
 Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios de 2021 (CODEPLAN, 2021) esse
quantitativo representou 1,0% da população dessa mesma faixa etária. Ainda na mesma
pesquisa, entre os adolescentes na faixa etária de 12 aos 21 anos, 31,2% estavam na faixa
etária de 16 a 18 anos. 

     Com relação à identidade de gênero, cerca de 87% dos adolescentes se
apresentaram ao mundo e se identificaram com o seu gênero biológico, caracterizados
nesse documento como Homem Cis (75,9%) e Mulher Cis (10,8%).  Os jovens que não se
identificam com o gênero que lhes foi designado ao nascer somaram 0,3% (homem
trans e mulher trans) conforme o Quadro 41. Nota-se que o cometimento de ato
infracional que acarretou a aplicação de medida socioeducativo em meio aberto foi
preponderante entre jovens identificados como homens cis, tendo em vista que a
distribuição dos jovens na mesma faixa etária, na população do Distrito Federal,
apresentou proporções semelhantes segundo a PDAD 2021 (CODEPLAN, 2021). 
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      Pode-se observar no Quadro 42 que 78,5% dos adolescentes declararam sua raça
ou cor. Dentre esses, 68,1% se declararam pretos ou pardos. Esse último percentual,
para a população de 12 a 21 anos, foi de 60,7%, segundo a PDAD 2021 (CODEPLAN,
2021).

GRÁFICO 22 - Percentual de adolescentes em cumprimento de
medidas em meio aberto por idade - 2021

QUADRO 41 – Número e percentual de adolescentes
em cumprimento de medidas em meio aberto,
segundo gênero - 2021
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QUADRO 42 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medidas em meio aberto segundo raça ou cor - 2021

    Os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto
envolveram-se em 31 tipos de atos infracionais análogos a crime. Roubo, Tráfico de
drogas e Furto representaram aproximadamente 70% das causas da aplicação da medida
socioeducativa (Quadro 43).
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QUADRO 43 – Número e percentual de atos infracionais cometidos por
adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto  segundo o tipo de
ato infracional- 2021

        A maior parte dos adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto
convivia com a mãe e outras pessoas (57,1%) e 20% dos adolescentes conviviam com
outros familiares.  
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       Os dados mostram que os jovens residiam, em sua maioria, com parentes
próximos, sendo visível o predomínio da presença materna na vida desses adolescentes
(Quadro 44).

QUADRO 44 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medidas em meio aberto  segundo o tipo de convívio familiar- 2021

       Os adolescentes do meio aberto são marcados pela baixa renda, dos 78,6% que
declararam renda, cerca de 21% ganhavam até 1 salário mínimo e 48,6% estavam na
faixa entre 1 e 3 salários mínimos (Quadro 45). Para a população em geral 7,1% das
famílias respondentes da PDAD 2021 ganhavam até 1 salário mínimo.  Entre 1 e 3
salários eram 26,7% da população que declararam renda familiar (CODEPLAN, 2021).
     Um em cada quatro adolescentes com medidas de meio aberto (25,8%) era
beneficiário de algum programa de transferência de renda em 2021. 
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      Os dados populacionais de 2021 para essa mesma faixa etária apresentaram o
percentual de 2,7% adolescentes beneficiários de programas de transferência de renda. 
 Cerca de 30% dos adolescentes declararam não serem beneficiários de nenhum programa
de transferência de renda (Quadro 46).

QUADRO 45 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento
de medidas em meio aberto  segundo faixa de renda familiar - 2021

QUADRO 46 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento
de medidas em meio aberto  segundo tipo de participação no programa
bolsa família ou outros programas de transferência de renda - 2021

IV.1.2 Possíveis variáveis de avaliação das políticas para o adolescente

      A desvinculação da medida socioeducativa ocorre por determinação judicial. O
atendimento nas medidas em meio aberto é suspenso pelos motivos expressos no Quadro   
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47 e no Quadro 48.  Observa-se que cerca de metade dos adolescentes desvinculados da
medida de liberdade assistida cumpriu a medida de acordo com a sentença. No caso da
medida de prestação de serviço à comunidade, os desvinculados pelo mesmo motivo
foram 43,4%.
          Ressalta-se a desvinculação para cumprimento de sentença penal condenatória com
privação de liberdade.  Nesse motivo de desvinculação, a medida de liberdade assistida
apresentou um percentual de adolescentes (12,1%) superior ao percentual de
adolescentes da medida de prestação de serviço à comunidade (8,1%).

QUADRO 47 – Número e percentual de adolescentes desvinculados da medida em meio
aberto de liberdade assistida segundo o motivo da desvinculação - 2021
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QUADRO 48 – Número e percentual de adolescentes desvinculados da medida em
meio aberto de prestação de serviço à comunidade  segundo  o motivo da
desvinculação - 2021

       Cerca de 75% dos adolescentes do meio aberto foram atendidos por políticas sociais
em 2021 como: programa de transferência de renda (Bolsa Família), programas de
capacitação profissional e programas de inserção profissional. Foram considerados
como adolescentes atendidos por política social em 2021 os adolescentes que foram
contemplados em pelo menos uma vez no ano analisado. O Programa Bolsa Família
atendeu 38.7% dos adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto (Quadro
49).



IV.1.3 Interseccionalidades

       Um terço dos adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto relatou
residir com a mãe e irmãos.  A distribuição por faixa de renda declarada, Quadro 50,
apresenta o número de adolescentes por arranjo familiar. Considerando somente os
adolescentes que residem somente com a mãe e irmãos, 86,8% receberam menos de 2
salário mínimos por mês. Em “outros arranjos familiares” esse percentual foi de 71,4%. 
 Essa informação pode ser concluída dos quadros 51,52 e 53. Considerando a PDAD 2021,
os domicílios com arranjo familiar monoparental feminino, independente das idades dos
filhos, 24,2% informaram renda até 2 salários mínimos (CODEPLAN, 2021).
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QUADRO 49 - Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medidas em meio aberto atendidos por políticas sociais  

*estágio / jovem aprendiz / trabalho formal
 

QUADRO 50 – Número de adolescentes em cumprimento de medidas
em meio aberto, por tipo de arranjo familiar,  segundo faixa de renda
familiar declarada - 2021
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QUADRO 51 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medidas em meio aberto segundo tipo de arranjo familiar - 2021

QUADRO 52 – Número e percentual de adolescentes filhos de “mães solo”,
em cumprimento de medidas em meio aberto segundo faixa de renda
familiar informada - 2021
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QUADRO 53 – Número e percentual de adolescentes, exceto filhos de “mães solo”, em
cumprimento de medidas em meio aberto, segundo faixa de renda familiar informada
- 2021

          A distribuição dos adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto por
raça ou cor, considerando as faixas de renda familiar informadas, é apresentada no Quadro
54. Nesse contexto, cerca de 61% dos adolescentes se declararam pretos ou pardos e
tiveram renda familiar mensal de menos de 2 salários mínimos (Quadro 55).
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QUADRO 54 – Número de adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto,
por raça ou cor, segundo faixa de renda familiar informada - 2021

QUADRO 55 - Distribuição percentual do total de adolescentes em cumprimento de 
medidas em meio aberto, por raça ou cor, segundo faixa de renda familiar 
informada - 2021
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IV.2 Medida de Semiliberdade

IV.2.1 Perfil Sociodemográfico

         Na medida socioeducativa de semiliberdade, em 2021, 70,0% dos adolescentes
estavam na faixa etária entre 16 e 18 anos. Esse grupo etário possuía 34,2% dos
adolescentes entre os adolescentes de 13 a 21 anos na população do Distrito Federal em
2021 (CODEPLAN, 2021).  
      Com relação à identidade de gênero, cerca de 99,5% dos adolescentes se
apresentavam ao mundo e se identificavam com o seu gênero biológico, caracterizados
nesse documento como Homem Cis (95,7%) e Mulher Cis (3,8%). Os jovens que não se
identificam com o gênero que lhes foi designado ao nascer somaram 0,4% (homem trans
e mulher trans) conforme o Quadro 56.  
            Pode-se observar no Quadro 57 que 79,6% dos adolescentes declararam sua raça
ou cor.   Dentre esses, 70,7% se declararam pretos ou pardos. Os dados populacionais da
PDAD 2021 revelaram que 60,9% dos adolescentes de 13 a 21 anos se declararam pertos
ou pardos em 2021 (CODEPLAN, 2021).

GRÁFICO 23 - Percentual de adolescentes em cumprimento de medida de 
semiliberdade por idade -  2021
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QUADRO 56 – Número e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de semiliberdade segundo gênero - 2021

QUADRO 57 – Número e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de semiliberdade segundo raça ou cor -
2021

      Os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade
envolveram-se em 20 tipos de atos infracionais análogos a crime. Roubo, Tráfico de
drogas e Furto representaram aproximadamente 63% das causas da aplicação da medida
socioeducativa (Quadro 58).
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QUADRO 58 – Número e percentual de atos infracionais
cometidos por adolescentes em cumprimento de medida de
semiliberdade segundo o tipo de ato infracional- 2021

            A maior parte dos adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade
convivia com a mãe e outras pessoas (66,3%) e 15,6% dos adolescentes conviviam com
outros familiares. Os dados mostram que os jovens residiam, em sua grande maioria,
com parentes próximos, sendo visível o predomínio da presença materna na vida
desses adolescentes (Quadro 59).
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QUADRO 59 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de medida de
semiliberdade segundo o tipo de convívio familiar- 2021

    A renda familiar mensal dos adolescentes em cumprimento de medida de
semiliberdade foi informada por 89,6%. Cerca de 11% ganhavam até 1 salário mínimo e
73,1% das famílias não ultrapassavam 2 salários mínimos de renda familiar mensal
(Quadro 60).  Na população em geral, segundo a PDAD 2021 (CODEPLAN, 2021), 7,1%
das famílias tinham renda em julho de 2021 de até 1 salário mínimo. As famílias que não
ultrapassavam 2 salários mínimos de renda familiar em julho de 2021 somavam 28,3%.
        Programas de transferência de renda, incluindo o Bolsa Família, alcançaram 29,4%
dos adolescentes em semiliberdade.  Perto de 39% não tiveram mais acesso ao benefício
em 2021 ou por não terem mais o perfil do programa ou por terem o direito suspenso
ou por não serem beneficiários (Quadro 61). Para a população de jovens na mesma faixa
etária, em 2021, apenas 2,8% tiveram acesso a programas sociais de transferência de
renda.
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QUADRO 60 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medida de semiliberdade segundo faixa de renda familiar - 2021

QUADRO 61 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medida de semiliberdade segundo tipo de participação no programa bolsa
família ou em outros programas de transferência de renda - 2021

IV.2.2 Possíveis variáveis de avaliação das políticas para o adolescente

      Quando se verifica a situação dos adolescentes em cumprimento de medida de
semiliberdade em 2021 em relação às medidas anteriores em meio aberto, apenas
20,6% tiveram a medida aplicada cumprida e em 20,4% a medida anterior não foi
aplicada (Quadro 62). Dentre aqueles adolescentes desvinculados da medida de
semiliberdade em 2021, 48,9% evadiram ou durante o cumprimento da medida ou por
recusa no acolhimento. Os adolescentes que cumpriram a medida de acordo com a
sentença somaram 40,2%, conforme apresentado no Quadro 63.
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QUADRO 62 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de medida de
semiliberdade segundo situação das medidas anteriores em meio aberto  - 2021

QUADRO 63 – Número e percentual de adolescentes desvinculados da medida de
semiliberdade segundo o motivo da desvinculação - 2021



*Estágio / jovem aprendiz / trabalho formal
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         Cerca de 40% dos adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade
eram beneficiários do Bolsa Família em 2021. A capacitação profissional atingiu 27,4%
dos jovens enquanto o benefício de liberação favoreceu 17% (Quadro 64).

QUADRO 64 – Número e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de semiliberdade atendidos por política
social - 2021

IV.2.3 Interseccionalidades

   A composição familiar dos adolescentes em semiliberdade caracteriza-se
principalmente por adolescentes que residem com a mãe e irmãos (49,8%) e metade
dessas famílias tiveram renda média mensal menor que 2 salários mínimos. Nessa
mesma faixa de renda familiar encontravam-se 32,5% das famílias de adolescentes 
 que não tinham somente a mãe como provedora. Isso demonstra uma
vulnerabilidade maior nas famílias de mães solo. (Quadros 65 a 68). O panorama
populacional revelou em 2021 que 13,7% das famílias do Distrito Federal são
monoparentais femininas e que 28,3% receberam menos de 2 salários mínimos em
julho de 2021 (CODEPLAN, 2021).

QUADRO 65 – Número  e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de semiliberdade segundo tipo de
arranjo familiar - 2021
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QUADRO 66 – Número de adolescentes em cumprimento de
medida de semiliberdade, por tipo de arranjo familiar,  segundo
faixa de renda familiar informada - 2021

QUADRO 67 – Número  e percentual de adolescentes filhos
de “mães solo”, em cumprimento de medida de
semiliberdade,  segundo faixa de renda familiar informada -
2021
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QUADRO 68 – Número  e percentual de adolescentes, exceto filhos
de “mães solo”, em cumprimento de medida de semiliberdade,
segundo faixa de renda familiar informada - 2021

          Outro traço de vulnerabilidade dos adolescentes que cumpriam medida de
semiliberdade em 2021 é mostrado na distribuição da renda familiar por raça ou cor. Os
jovens que se declararam como pretos ou pardos eram 77,8%. Desses, 87% tiveram
renda familiar até 2 salários mínimos (Quadros 69 e 70).

QUADRO 69 – Número de adolescentes em cumprimento de medida de
semiliberdade, por raça ou cor, segundo faixa de renda familiar  - 2021
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QUADRO 70 – Distribuição percentual do total de adolescentes em cumprimento de medida
de semiliberdade, por raça ou cor, segundo faixa de renda familiar - 2021

IV.3 Medida de Internação

IV.3.1 Perfil Sociodemográfico

          As Unidades de Internação acolheram 735 adolescentes em 2021.  Esse quantitativo
representava 0,2% dos adolescentes do Distrito Federal de 14 a 21 anos, segundo a PDAD
de 2021.  Cerca de 79% estavam com idades entre 17 e 19 anos (CODEPLAN, 2021). 
         A maior parte dos adolescentes privados de liberdade se identificou como Homem
Cis (96,7%) e 3,0% como Mulher Cis (Quadro 71). Na declaração de raça ou cor, 75,2% se
declararam como pardos ou pretos (Quadro 72), uma concentração maior do que
apontam os dados populacionais Distritais de 2021 onde 61,3% dos adolescentes entre
14 e 21 anos se declararam pretos ou pardos.
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GRÁFICO 24 - Percentual de adolescentes em cumprimento de medida de 
internação por idade -  2021

QUADRO 71 – Número e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de internação segundo gênero
– 2021 

QUADRO 72 – Número e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de internação segundo raça ou
cor - 2021
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        Os principais atos infracionais cometidos por adolescentes em cumprimento de
medida de internação foram roubo (48,0%), homicídio (12,9%) e tráfico de drogas
(10,9%), conforme Quadro 73.

QUADRO 73 – Número e percentual de atos infracionais cometidos por adolescentes 
em cumprimento de medida de internação  segundo tipo de ato infracional - 2021
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          De acordo com a PDAD/2021, Ceilândia, Samambaia e Planaltina são as Regiões
Administrativas do DF com os maiores percentuais de adolescentes de 14 a 21 anos
(CODEPLAN, 2021). Dentre os adolescentes em cumprimento de medida de internação
em 2021, 31,5% residiam nessas regiões, com adolescentes de Ceilândia (21,2%) sendo o
dobro dos de Samambaia (10,5%).

QUADRO 74 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medida de internação segundo região administrativa de residência- 2021
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      A núcleo familiar dos adolescentes das unidades de internação é bastante
diversificado. Cerca de 28% dos jovens residem com a mãe e irmãos, uma composição que
se destaca por seu caráter monoparental feminino com mais de um dependente (Quadro
75).  A PDAD de 2021 apresentou 13,7% dos domicílios com essa configuração familiar
(CODEPLAN,2021).

QUADRO 75 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de medida de
internação segundo o tipo de convívio familiar- 2021

        A renda das famílias de 61,4% dos adolescentes da medida de internação não
excedeu 2 salários mínimos em 2021. Na população do Distrito Federal foram 28,3% das
famílias que declararam renda não superior a 2 salários mínimos em julho de 2021
(CODEPLAN,2021).
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QUADRO 76 – Número e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de internação segundo faixa de renda
familiar - 2021

         Os programas sociais, como Bolsa Família, atingiram 24,6% dos adolescentes em
privação de liberdade e suas famílias. A maior parte dos adolescentes em cumprimento
de medida de internação (48,0%) não era beneficiária de programas sociais em 2021.

QUADRO 77 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de medida
de internação segundo tipo de participação no programa bolsa família ou outros
programas de transferência de renda - 2021

IV.3.2 Possíveis variáveis de avaliação das políticas para o adolescente

     A passagem dos adolescentes pelo Sistema Socioeducativo até chegarem ao
cumprimento de medida estrita de restrição de liberdade em 2021 é retratada pelo
cumprimento de medidas anteriores à medida de internação. Cerca de 34% das
adolescentes cumpriram alguma medida de Meio Aberto anterior. Perto de 20%
cumpriram alguma medida em Meio Aberto juntamente com medida de Semiliberdade.  
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QUADRO 78 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de medida
de internação  segundo situação de medidas anteriores - 2021

        Os que passaram por todas a medidas socioeducativas foram 23,3% e àqueles que
receberam medida socioeducativa de internação sem passar por nenhuma outra
medida foram 11,8% (Quadro 78).

QUADRO 79 – Número e percentual de adolescentes desligados da medida de
internação segundo motivo do desligamento - 2021
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QUADRO 80 – Número e percentual de adolescentes em cumprimento de
medida de internação atendidos com atividade, projeto ou programa social -
2021

IV.3.3 Interseccionalidades

         O arranjo familiar representado por mães solo é o de 35,5% dos adolescentes em
medida de internação (Quadro 81). Para a população geral esse arranjo monoparental
feminino estava presente em 13,7% dos domicílios do Distrito Federal (CODEPLAN,2021).  
        As famílias desses adolescentes, em sua maioria, tiveram renda de até 2 salários
mínimos, somando 88,6% dos adolescentes que declararam renda familiar.  Comparando
com todos os outros arranjos familiares declarados, a vulnerabilidade medida pela renda
do arranjo monoparental feminino supera a de outros arranjos (78,9%) em 10 pontos
percentuais (10pp) para a faixa de até 2 salários mínimos (Quadro 82).

QUADRO 81 – Número e percentual de adolescentes em
cumprimento de medida de internação  segundo tipo de arranjo
familiar - 2021



QUADRO 83 – Número  e percentual de adolescentes filhos de
“mães solo”, em cumprimento de medida de internação, 
 segundo faixa de renda familiar informada - 2021
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QUADRO 82 – Número de adolescentes em cumprimento de medida
de internação por tipo de arranjo familiar  segundo faixa de renda
familiar informada  - 2021



QUADRO 84 – Número  e percentual de adolescentes, exceto filhos de
“mães solo”, em cumprimento de medida de internação segundo faixa de
renda familiar informada - 2021

        A maior parte dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação em 2021, que informaram renda familiar, se declarou preta ou parda (67,5%).
Com essa incidência, 56% dos jovens estavam com renda familiar abaixo de 2 salários
mínimos, incluindo nesse percentual os sem renda (Quadro 86). 
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QUADRO 85 – Número de adolescentes em cumprimento de medida de internação
por raça ou cor, segundo faixa de renda familiar informada - 2021

QUADRO 86 – Distribuição percentual do total de adolescentes em cumprimento
de medida de internação por raça ou cor, segundo faixa de renda familiar
informada - 2021
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V. PRÓXIMOS PASSOS

             A redução de adolescentes nas unidades de privação de liberdade no Brasil é uma
realidade corroborada em todos os Estados e no DF, com exceção do Rio Grande do
Norte. Também conseguimos observar que esse fenômeno não advém exclusivamente
da pandemia, porém se intensifica com ele. Ainda é cedo para determinar como se
comportarão os números, tendo em vista ainda estarmos sob os efeitos da pandemia de
covid-19. No entanto, é possível e desejável que se investigue as questões relacionadas a
essa redução para além de um efeito passageiro da pandemia. 
           Outrossim, podemos ventilar esse decréscimo à atuação do Sistema de Justiça nos
moldes traçados pela Resolução n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, a qual recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo. Diversas medidas foram aplicadas em todo o
país para que o ambiente socioeducativo fosse resguardado e preservada a columidade
pública. 
           É fato que temos menos adolescentes no sistema socioeducativo, mas isso será um
incentivo à melhoria no atendimento socioeducativo ou ao recrudescimento da
institucionalização? O fato é que o Distrito Federal sai à frente nessa discussão, por
identificar que o meio aberto também reduziu vinculados, o que permitiria uma maior
possibilidade de intervenções personalizadas e com mais intersetorialidade em seus
objetivos. 
            Observado estatisticamente que os adolescentes têm percursos irregulares no SSE
e que sua porta de entrada, o atendimento inicial, reflete diretamente nas vinculações
em meio aberto, a estratégia de ampliar a atenção aos programas desta medida pode
levar a um resultado mais efetivo e duradouro, quando em consenso com outras
políticas sociais, na redução de adolescentes envolvidos em trajetórias infracionais. 
            O DF ainda mantém vantagens por sua posição nessa discussão nacional, tendo
em vista sua estratégia de gestão voltada para o levantamento de dados e
desenvolvimento de pesquisas. A construção de ferramentas de coleta de dados,
organização e análise de informações, bem como a busca por uma gestão baseada em
evidências, coloca o Distrito Federal em posição de destaque, antecipando, inclusive,
variáveis de interesse nacional, como a apreensão de adolescentes e o trabalho policial.
Passos mais seguros podem ser dados nessa construção por meio de parcerias com as
Universidades e Centros de Pesquisa como colaboradores.
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        Tendo em vista a antecipação de variável importante como a da redução das
apreensões, é possível planejar ações estratégicas com a cooperação das Delegacias da
Criança e Adolescente e batalhões comunitários das polícias militares, a fim de levantar
informações, compreender o fenômeno e construir protocolos de colaboração. Os
mesmos protocolos de colaboração podem ser construídos com a Universidade de
Brasília e a Universidade do Distrito Federal, essenciais para que o trabalho de discussão
se mantenha com caráter científico e acurado, mantendo os progressos obtidos com um
novo caráter de gestão da política pública voltada para o trabalho com adolescentes. Uma
nova cultura de política de atendimento socioeducativo baseada em evidências é de
extrema importância para seguirmos na construção de garantias de direitos e respeito
aos processos de socioeducação. 
            Os dados são peça importante para a compreensão de um fenômeno, mas não
representam todo este. As informações precisam de interpretação para ganhar vida e
servir a propósitos e missões derivados da Constituição e demais legislações que
garantem os direitos dos adolescentes. Dessa forma, é importante utilizar os dados para
discutir, além da redução do número de efetivos no Sistema Socioeducativo, as
características principais dos adolescentes atendidos, as interseccionalidades observadas
e produzir políticas de maior efetividade em suas realidades. O foco nas mães solo, isto é,
em famílias monoparentais e o fortalecimento de sua autonomia é indicador que
atravessa a política de atendimento socioeducativo e ajuda a promover políticas sociais e
de ascensão social, bem como o trabalho com temas transversais junto aos adolescentes.
             Noutro giro, importante salientar a ação intersetorial com os órgãos do Sistema de
Justiça no período pandêmico. Naquele momento, a Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo em cooperação com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria
Pública, adotaram medidas de contingenciamento que contribuíram sobremaneira com a
preservação da saúde dos socioeducando através de um conjunto de ações, tais como a
reanálise dos processos judiciais com posterior liberação por medida cumprida de
socioeducandos que preenchiam as condições necessárias para o retorno ao convívio
social, assim como a execução remota das medidas de semiliberdade e meio aberto que
se mostraram frutíferas ao longo deste período. 
           Para além disso, ações em parceria com a Secretaria de Saúde foram desenvolvidas
com vistas à redução do impacto da Covid-19 nos socioeducandos. Protocolos de saúde
foram criados e implementados em todas as unidades de atendimento socioeducativo. A
iniciativa gerou bons resultados e nenhum socioeducando faleceu durante esse período. 
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         Essa parceria com a Secretaria de Saúde permanece em evolução e em cresci-
mento. Exemplo promissor é a elaboração conjunta de fluxo de atendimento prioritário
e preferencial para os socioeducandos na rede pública de saúde em situações de média
ou alta complexidade, conforme disciplina o Estatuto da Criança e do Adolescente e o
SINASE. Urge, enfim, a construção de indicadores adequados para a avaliação da política
de atendimento socioeducativo. Ainda pensando em indicadores da política de
atendimento socioeducativo, a discussão em pauta sobre a avaliação do adolescente
para sua liberação das medidas de privação de liberdade não pode se confundir com a
predição de novos comportamentos ligados à trajetória infracional. 
         É preciso avaliar se a política de atendimento tem se mostrado de fato eficiente,
eficaz e efetiva o bastante para que o adolescente não seja o único alvo de avaliação e a
política possa cumprir seu papel social. Esse é, por fim, o papel a que se propõe o
presente anuário estatístico: fonte de informações acuradas sobre o Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal, a fim de que as análises feitas e as decisões tomadas
proporcionem o melhor resultado para o público atendido, quais sejam os adolescentes
e seus familiares.
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