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O presente trabalho trata sobre as medidas socioeducativas, com a necessidade de 
estabelecer diretrizes mais promissoras e efetivas no tratamento do adolescente 
infrator. Para aplicação destas medidas há que observar critérios previstos em lei, 
que são: a capacidade para cumpri-las, as circunstâncias e consequências do fato, a 
gravidade da infração, bem como as necessidades pedagógicas, preferindo-se 
aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares Neste contexto, abordar 
cada medida socioeducativa de forma detalhada, bem como os critérios para 
aplicação de cada uma delas. Ainda, analisar-se-á a competência para aplicação 
das medidas, assim como a quem compete executá-las e fiscalizá-las. O objetivo do 
artigo científico é compreender a aplicação das medidas socioeducativas e sua 
efetividade. A metodologia usada no artigo científico serve de base para  os estudos, 
para assim se ter um trabalho mais completo e organizado, com base nisso, serão 
definidos o referencial teórico, os métodos científicos, bem como as técnicas de 
pesquisa a serem utilizadas. O método científico que dará base ao trabalho é o 
hipotético-dedutivo, as técnicas de pesquisa utilizadas para elaboração são: 
pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Ao final, pretender-se chegar a um 
conhecimento mais aprofundado acerca das medidas socioeducativas,  a fim de 
expor que há sim punição aos adolescentes infratores, porém a falta de 
infraestrutura acaba deixando o sistema socioeducativo falho, como no sistema de 
execução penal, pois em ambos não se atingem a finalidade proposta. 
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