
ATO INFRACIONAL E ATO INDISCIPLINAR

A Comissão da Criança e do Adolescente da Rede de Atenção e Proteção Social, em
reunião  ordinária   com o tema de  pauta:  a  construção do fluxograma de atendimento  de
crianças/adolescente sobre Ato Infracional e Ato Indisciplinar utilizou para sua elaboração a
legislação vigente. Considerou que:

• A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais à pessoa
humana e lhes é assegurado por lei todas as facilidades e oportunidades para o
seu  pleno  desenvolvimento  mental,  espiritual,  físico  e  social.  A família,  a
comunidade, a sociedade e o Poder Público devem assegurar o cumprimento
destes direitos (Art. 225 e 226 da C. F. e art. 4º e 70 do E.C.A.).

• Todos os atos de indisciplina implicam em um olhar amplo, investigativo sobre
as  causas  da  indisciplina  e  obviamente  em  medidas  preventivas  ou
interventivas, sempre com o objetivo de garantir a aprendizagem de todos os
envolvidos.

COMPETE AO ESTABLECIMENTO DE ENSINO

1. Em todas as situações considerar as circunstâncias,  intrínsecas e extrínsecas que
envolvem o aluno,  tendo  em vista  o  contexto  histórico  social,  familiar  e  escolar  –  neste
último, avaliar os registros escolares, encaminhamentos internos, entrevista com a família e
encaminhamentos externos utilizando a Ficha de Referência e Contra Referência;

2.  Os  atendimentos  devem  ser  reconhecidos  no  seu  grau  de  complexidade,
procedimento imprescindível para determinar a forma/natureza da comunicação;

3.  Todos  os  encaminhamentos  pedagógicos  relacionados  ao  ato  indisciplinar  e
infracional deverão ser descritos no Regimento Escolar.

4.  A quantidade de serviços  inter-setoriais  acionados dependerá dos fatores sociais
abarcados. Ressaltamos que os registros seguirão uma abordagem ética. 

ATO INFRACIONAL – Conceito

Segundo  a  Lei  8069/90,  no  seu  art.  103,  ”considera-se  ato  infracional  a  conduta
descrita como crime ou contravenção penal". Assim, toda infração prevista no Código Penal,
na Lei  de Contravenção Penal  e Leis Penais esparsas (ex.  Lei  de tóxico,  porte  de arma),
quando praticada por uma criança ou adolescente, corresponde a um ato infracional. O ato
infracional, em obediência ao princípio da legalidade, somente se verifica quanto a conduta do
infrator se enquadra em algum crime ou contravenção previsto na legislação em vigor. 

Observação:  Esclarecemos que crianças (menores de doze anos) ao praticarem ato
infracional são aplicadas as medidas de caráter protetivo (conforme art. 105 do ECA).

TIPOS DE ATOS INFRACIONAIS MAIS COMUNS

Ofensa verbal
Ameaça
Injuria
Difamação
Furto e roubo



Tráfico de drogas 
Ato obsceno
Agressão com potencial de lesão física 
Atos de vandalismo contra o Patrimônio.
Porte e uso de intorpecentes.
Porte de arma branca e arma de fogo.
Crime cibernético.
Apresentar-se publicamente em estado de embriaguês1, de modo que cause escândalo

ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia. Lei de Contravenções Penais – Decreto
3688.

Praticar vias de fato com alguém. Lei de Contravenções Penais – Decreto 3688.
Lei nº 17335, que institui o Programa de Combate ao Bullyng, de ação interdisciplinar

e de participação comunitária, nas Escolas Públicas e Privadas do Estado do Paraná.

As  situações  de  ofensa  verbal,  difamação  e  injuria  serão  consideradas  como  ato
infracional  mediante  a  análise  das  circunstancias  e  a  gravidade  dos  fatos,  em condições
diferenciadas do ato indisciplinar. Salienta-se que nesta ocasião, a pessoa vitimada optará por
lavrar o boletim de ocorrência ou promover ação na Vara Civil.

ENCAMINHAMENTOS

A Equipe Diretiva e Pedagógica do Estabelecimento deverá fazer os encaminhamentos
necessários, sendo que:

a) se for praticada por criança, até 12 anos, os fatos serão encaminhados ao Conselho
Tutelar,  para  adoção  de  medidas  protetivas  (não  há  necessidade  de  lavratura  de
Boletim de Ocorrência):

A criança fica sujeita às medidas de proteção previstas no artigo 101 do Estatuto, que
implicam em tratamento, através da sua própria família ou da comunidade, sem que ocorra
privação de liberdade. São elas:

I. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II. Orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III.  Matrícula  e  frequência  obrigatórias  em  estabelecimento  oficial  de  ensino

fundamental;
IV. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio à família, a criança e ao

adolescente; 
V. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar

ou ambulatorial;
VI. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a

alcoólatras e toxicômanos;
VII. Acolhimento institucional;
[...];
IX. Colocação em família substituta;

A vítima de ato infracional que quiser ressarcimento ou requerer indenização diante de
ato infracional cometido por menores de 12 anos, fará através de processo na Vara Civil,
mediante  apresentação de  provas,  onde o  juizado deliberará  responsabilidade  aos  pais.  É

1 A Comissão sugere a nota de rodapé explicitando que na nomenclatura “embrigaguês” leia-se
“dependente químico”.



importante  ressaltar  que  a  criança  não  sofrerá  punição  pelo  ato  perante  a  Lei  e  que  a
restauração de algum bem pode ser antes mediado pela instituição, por meio de um círculo
restaurativo,  em contraponto ao moroso processo jurídico.

b) no caso de ato infracional praticado por adolescente, deve ser lavrado o Boletim de
Ocorrência  na  Delegacia  de  Polícia,  que  providenciará  os  encaminhamentos  ao
Ministério Público e Juiz da Infância da Juventude.

O adolescente infrator é submetido a um tratamento mais rigoroso, com as medidas
sócio-educativas (incluindo as medidas de proteção) previstas no artigo 112 do Estatuto, que
podem implicar na privação de liberdade. 

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido
serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido
ou à pessoa por ele indicada.

Caberá  ao  serviço  realizar  os  registros  necessários  em  documentos  específicos,
conforme rotina estabelecida pelo gestor.

A comunicação  da  prática  do  Ato  Infracional  à  autoridade  policial,  ao   Conselho
Tutelar e/ou a  Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude não implica em prejuízo à
frequência do aluno  no estabelecimento de ensino, salvo decreto de internação provisória.  O
adolescente internado no CENSE I (até trinta dias) ou no CENSE II  (até 3 anos) poderá
continuar cursando o ensino regular ou EJA, através de um acordo entre a Escola e o Centro,
onde a frequência e conteúdos escolares serão registrados no Educacense e posteriormente
serão repassados à escola, no momento de alta do CENSE.

Observar as diretrizes previstas nos artigos 143 e 144 do ECA, os quais dispõem:

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que
digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo  Único:   Qualquer  notícia  a  respeito  do  fato  não  poderá  identificar  a
criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação,
parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.  (Redação dada
pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior
somente  será  deferida  pela  autoridade  judiciária  competente,  se  demonstrado  o
interesse e justificada a finalidade.

O adolescente que apresentar emancipação etária civil está submisso ao ECA, estando
os pais como responsáveis pelo acompanhamento judicial.

Constata-se também, que o ato infracional é perfeitamente identificável na legislação
vigente. Já o ato indisciplinar deve ser regulamentado pelo Regimento Escolar.

ATO INDISCIPLINAR - Conceito

É o descumprimento das normas da escola (regimento ou convenções escritas) e de
legislações  aplicadas.  Decorre  de  desobediência  ofensiva  ou  desconhecimento,  provocado
pelo caos dos comportamentos ou pela desorganização das relações.

 Verifica-se que toda escola pública deve ter um regimento - Decreto n°  10.623/77, de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.764.htm


conhecimento geral, que contemple os direitos e deveres dos alunos. 

Ressalta-se que a SEMED de Cascavel tem sistema próprio de ensino, o que implica
na observação da legislação da Rede Municipal.

Os documentos orientadores para as escolas estaduais  são: Instrução  nº 13/2010 –
SEED e Caderno de Subsídios para Elaboração do Regimento Escolar/2010.

ENCAMINHAMENTOS

A competência  de  apreciação  de  todo  ato  indisciplinar  praticado  por  criança  ou
adolescente é da própria escola. A falta disciplinar deve ser apurada pelo Conselho Escolar
que, em reunião específica, deverá deliberar sobre as ações pedagógicas educativas a que os
mesmos estão sujeitos, dentre as elencadas no Regimento Escolar, após assegurada a ampla
defesa e o contraditório.

Tomando  por  base  o  que  recomenda  o  Caderno  de  Subsídios  para  Elaboração  do
Regimento Escolar (SEED 2010), sugere-se que: 

O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as disposições contidas
no Regimento Escolar ficará sujeito às seguintes ações:

I. Orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe pedagógica e
direção e registro  dos  fatos  ocorridos  envolvendo  o  aluno,  com  as assinaturas.

II. Convocação dos pais ou responsáveis para tomar ciência dos fatos com lavratura
dos encaminhamentos;

III. Esgotadas as possibilidades no âmbito do estabelecimento de ensino, inclusive do
Conselho  Escolar,  será  encaminhado  ao  Conselho  Tutelar  ou  à  Promotoria  de  Justiça  da
Infância  e  da  Juventude,  quando  criança  ou  adolescente,  para  a  tomada  de  providências
cabíveis.

Salientamos  que  todas  as  ações  pedagógicas  disciplinares  previstas  no  Regimento
Escolar  sejam devidamente  registradas  em Ata  e  apresentadas  aos  responsáveis  e  demais
órgãos competentes para ciência das ações tomadas. 

Em qualquer circunstância de ato indisciplinar a escola deve ter presente o seu caráter
educativo/pedagógico.

Algumas regras básicas devem ser observadas:
a)  o  princípio  da  legalidade:  a  ação  pedagógica  educativa  deve  estar  inserida  no

regimento da escola; 
b) a sindicância disciplinar deve proporcionar ampla defesa do aluno, com ciência de

seus genitores ou responsáveis;
c) as ações pedagógicas educativas devem guardar uma relação de proporcionalidade

com o ato cometido, preferindo as mais brandas;

A ação  reiterada  do  ato  indisciplinar  e  consequentemente  seu  agravamento   pode
incidir  em ato infracional,  o qual esgotadas as ações pedagógicas, deve-se dar procedimento
aos encaminhamentos indicados para infracionalidade. 

OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 



Outros  serviços  que  ofertam atividades  de  ensino  e  aprendizagem também devem
possuir um documento orientador para as práticas pedagógicas, o qual possua um conjunto de
normas e procedimentos que contemplem os direitos e deveres da instituição e de seu usuário.

Igualmente,  é  fundamental  que  a  indisciplinaridade  tenha  como tratamento  a  ação
pedagógica em contraponto a punitiva, observando-se as características funcionais do serviço.
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