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RESUMO

A presente pesquisa objetiva estudar a criminalidade envolvendo adolescentes, traçando o perfil do infrator em Passos. A criminalidade preocupa a sociedade, principalmente o

ingresso de adolescentes nesse cenário.

As regras mínimas das nações unidas e do ECA, para a administração de menores, estabelece direitos fundamentais inerentes aos adolescentes, mas infelizmente esses direitos,

quando presentes na vida deles, são escassos e ineficazes, e muitos, pela falta de estrutura como um todo,acaba entrando no mundo do crime. Através de referenciais teóricos e

analisando estatisticamente, e em alguns casos por amostragem de dados, constou-se que em 2015, no Município de Passos foram registrados 328 condutas ilícitas envolvendo

adolescentes infratores. Os atos infracionais mais praticados por eles foram:  roubo 25,61%; furto 18,60; tráfico de drogas 13,11%; uso de drogas 8,23%; ameaça 5,18%;

receptação 4,27%, correspondendo a uma taxa de 75% quando somados.As demais condutas ilícitas não chegaram a 3%. Salienta-se também que a relação entre a

dependência de entorpecentes e alta taxas de crimes contra o patrimônio,deve ser analisada de forma pormenorizada, pois dos 57 reincidentes, 27 tem algum envolvimento com

drogas. 

Discorrendo ainda sobre os reincidentes, infere-se que metade dos atos infracionais análogos a crimes ocorridos em Passos existe a autoria ou participação dos reincidentes no

referido ano. Fundamental expor também que dos 57 reincidentes, 47,37% reincidiram em crime mais grave. Frisa-se que tais dados são parciais.

A importância deste projeto esta ligada a necessidade de conhecer quais os delitos e quem são os adolescentes envolvidos com a criminalidade, pois somente conhecendo a

realidade em que estão inseridos é que o poder público será capaz de combater o problema dos atos infracionais, elaborando projetos que retirem os adolescentes desse cenário,

sendo para tanto, imprescindível traçar o perfil do adolescente em conflito com a lei.
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