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A pesquisa elaborada refere-se ao estudo do menor infrator no âmbito da aplicação 
de medidas socioeducativas a fim de se chegar à eficácia dessas medidas com a 
ressocialização do mesmo. Trata-se de um assunto polêmico nos dias atuais, em 
face de grande incidência de jovens iniciando na vida do crime, e cada vez mais 
cedo. A Constituição Federal de 1988 estabelece a condição de inimputável do 
menor, vez que a ele não pode ser aplicada penas, exigindo a criação de lei 
específica a fim de regularizar tal situação. A lei específica criada foi a Lei n° 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que prevê vários direitos 
conferidos ao menor, dentre eles prevê a apuração de atos infracionais, seu 
procedimento, as medidas aplicadas e a instituição do órgão do conselho tutelar em 
cada município. Vivemos num país com enormes desigualdades sociais, com altos 
índices de desemprego e não se espere que não tenhamos um preço a pagar por 
isso. E por conta disso hoje em dia cada vez mais vem se tornando precoce a 
entrada do jovem na vida do crime, onde são aliciados por dinheiro e drogas, porque 
eles enxergam no crime uma forma de se conseguir aquilo que a sociedade impõe 
que eles precisam, como roupas de marcas, correntes de prata, carros e etc. O 
resultado que se busca obter é uma ressocialização justa com o menor infrator, 
tendo em vista que mesmo com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), algumas medidas socioeducativas ainda são falhas, não alcançam os 
objetivos esperado, e algumas vezes, o resultado que se consegue é totalmente ao 
contrário do esperado. É um tema coerente, muito debatido no nosso dia-dia, pela 
sociedade acreditando nos meios de recuperação desses menores infratores, 
confiando na eficácia das medidas socioeducativas. O presente trabalho usará o 
método científico hipotético dedutivo, o qual parte da esfera geral, para a esfera 
particular, referente ao referencial teórico será utilizado o método Juspositivismo 
pois o presente trabalho estudará letras de leis, artigos, leis complementares, as 
técnicas de pesquisa a ser utilizada serão revisão bibliográfica e análise de 
documentos, o presente não trabalho não utilizara métodos auxiliares. 
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