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                                              RESUMO 

 

 
Este estudo tem por objetivo comprovar se existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, punição 
para o adolescente em conflito com a lei. Os meios de comunicação em muito contribuem para dis-
seminar no seio da sociedade uma noção distorcida dos fatos que envolvem a criminalidade infanto-
juvenil. Foi adotada a metodologia de pesquisas bibliográficas jurídicas e na legislação brasileira. O 
trabalho parte da análise de como se define a criança e o adolescente e como se deu a evolução 
histórica das formas de responsabilizá-los. A seguir, aborda os direitos fundamentais previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente e a questão da inimputabilidade penal prevista no artigo 228 da 
Constituição Federal. Por fim, o estudo afirma que a Lei 8069/1990 destinada aos menores de dezoito 
anos, contempla em seu bojo um sistema de responsabilização para os que a partir dos doze anos de 
idade vierem a praticar ato infracional. Embora com suas mazelas, a Lei Estatutária existe e prevê 
medidas socioeducativas para responsabilizar o adolescente em conflito com a lei. É passível sim, de 
aprimoramento e não de extirpação a partir de um achismo midiático de que ela só admite direitos. 

 

Palavras-chave: Adolescente em Conflito com a Lei. Ato Infracional. Direitos Fun-

damentais. Medidas Socioeducativas. Responsabilização. 
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                                           ABSTRACT 

 
 
This study aims to check if exists in the Statute of the Child and Adolescent punishment for teenager 
in conflict with the law. The media has significantly contribution to disseminate within society, a distor-
ted notion of the facts involving the children and youth criminality. The methodology used was based 
on brazilian legislation and legal bibliography. The research begins from the analysis of how the child 
and the teenager have been defined, and as the historical evolution of the ways to hold them respon-
sible. Therefore, it is mentioned the fundamental rights provided by the Statute of the Child and Ado-
lescent and the lack of penal accountability under the Constitution article 228. Finally, the study as-
serts that the 8069/1990 Law for under 18, includes in your midst, a system of responsibility for those 
from 12 years old, that commit infractional act. Although the weaknesses, the Statutory Law exists and 
provides socio-educational measures to punish adolescents in conflict with the law. It is do suceptible 
of improvement and not removed from the media gueswork that it only admits rights.  

 

Keywords: Adolescents in Conflict with the Law. Infractional Act. Fundamental 

Rights. Socio-Educational Measures. Responsibility. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ou Lei 8069 de 13 de julho 

de 1990 inaugurou uma nova era no ordenamento jurídico brasileiro ao considerar 

que as crianças e os adolescentes fossem tratados como sujeitos de direito. Sob a 

Influência da Convenção sobre os Direitos da Criança realizada em 20 de novembro 

de 1989 e pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a nova Lei Estatutária deixou 

de lado a concepção antiga de objeto de direito atribuída aos que se encontravam 

na fase infantojuvenil. 

Desde então, à luz do princípio jurídico da Proteção Integral, a criança e o 

adolescente passaram a ser tratados de forma particular e prioritária no tocante aos 

direitos inerentes ao seu pleno desenvolvimento. Direitos estes, que, por se tratar de 

ser humano em situação peculiar de pessoa em desenvolvimento, estão previstos na 

legislação especial (ECA) em consonância com a Constituição Federal, não os ex-

cluindo, contudo, dos deveres conferidos a todos os cidadãos. 

A proposta do trabalho é demonstrar que as medidas socioeducativas são 

formas de responsabilização que contrariam a tese da impunidade dos adolescentes 

em conflito com a lei. Trata-se da análise de cada uma das medidas aplicadas, des-

de uma simples advertência até a privação total da liberdade, quando da aplicação 

da medida de internação. A fim de trazer ao estudo um panorama geral da situação 

da criança e do adolescente, a pesquisa foi dividida em três capítulos. 

O primeiro capítulo do referencial trata do critério utilizado para se definir 

a idade legal da criança e do adolescente, bem como, busca refletir como se dá o 

desenvolvimento físico e psicológico na infância e na adolescência. Tratar-se-á, 

também, de como se deu a evolução da legislação infantojuvenil, desde a época das 

Ordenações Afonsinas, anterior a Independência do Brasil, até os dias atuais pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O segundo capítulo refere-se aos direitos fundamentais previstos no título 

II da Lei Estatutária. Todavia, embora a criança e o adolescente seja merecedor de 

todos os direitos fundamentais já previstos pela Carta Magna, o Estatuto delineou 

aqueles mais importantes para o pleno desenvolvimento desses seres, até que se 

atinja a maioridade. Versa também, sobre o direito fundamental a inimputabilidade 

penal aos menores de dezoito anos. Tema carregado de divergências, tanto entre 

doutrina e jurisprudência como no meio político.  
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O terceiro capítulo aborda o assunto precípuo do estudo: responsabiliza-

ção do adolescente em conflito com a lei. Discorre-se sobre cada uma das medidas 

socioeducativas aplicadas aos adolescentes que cometem ato infracional. Destaca 

também, na visão de alguns autores, o caráter das medidas. Finaliza-se, com uma 

abordagem sobre a falácia da impunidade do Estatuto, veiculada constantemente 

pelos meios de comunicação. 

  Frisa-se que, não é intenção do trabalho dar a última palavra a respeito 

do tema proposto. Mas, em trazer ao conhecimento de todos de que o Estatuto não 

prevê somente direitos, pois, trata também da forma que o adolescente deve ser 

responsabilizado, quando constatada a prática de ato infracional. E, que como toda 

lei, pode com o passar do tempo sofrer mudanças com vistas a atender a demanda 

social de cada época, desde que alterações não sejam pautadas em falácias. 
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1 DEFINIÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E A EVOLUÇÃO HIS-
TÓRICA DA LEGISLAÇÃO INFANTOJUVENIL 
 

1.1 Conceito legal de Criança e Adolescente 
 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

8069/90, estabeleceu-se a idade em que a pessoa é considerada criança e também 

a idade em que é conceituada adolescente, bem como, a possibilidade de utilizar o 

Estatuto ao atendimento de pessoas que se encontram em idade diversa da qual é 

destinado. 

Conforme preceitua o Art. 2° do referido Estatuto 
 

Art. 2°. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.  

 
Conforme constatado no artigo supracitado, a denominação Criança e 

Adolescente utilizada pela Lei 8069/90 revogou o termo “menor” utilizado pela Lei 

6697/79 (Código de Menores). 

Na verdade, “quando o Estatuto se referiu ao “estado” de criança e de 

adolescente, quis caracterizar aqueles seres humanos em peculiares condições de 

desenvolvimento, devendo ser, em todas as hipóteses, ontologicamente respeita-

dos.” (LIBERATI, 2015, p. 19). A intenção da lei 8069/90 (ECA) em utilizar a deno-

minação “criança” e “adolescente” foi de proporcionar um tratamento mais digno aos 

que se encontram nessa faixa etária. E também, de não rotular esses seres, pois, o 

termo “menor” usado pelo antigo Código de Menores estava associado a delinquen-

te, trombadinha, pivete, etc. (LIBERATI, 2015). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente levou em conta o aspecto da 

idade para que pudesse separar a forma de atendimento socioeducativo nele esta-

belecido, porém, a idade de doze anos de idade recebeu críticas por parte da doutri-

na. Há doutrinadores que não consideram a idade mencionada para a aplicação das 

medidas socioeducativas, como a ideal a ser conceituada o começo da fase adoles-

cente. Pois, temem que nesta idade, seu desenvolvimento biológico ainda seja de 

uma criança, não tendo ainda capacidade física e psicológica para receber medidas 

socioeducativas. (LIBERATI, 2015). 
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Nesse sentido, entende Paulo Nogueira que: 
 

a fixação do início da adolescência pelo Estatuto aos 12 anos completos, 
principalmente para responder por ato infracional, através de processo con-
traditório com ampla defesa, não deixa, salvo melhor juízo, de ser uma te-
meridade, pois aos 12 anos a pessoa ainda é uma criança. (apud LIBERA-
TI, 2015, p. 18) 

 
Percebe-se a preocupação em estabelecer a idade em que se considera 

a pessoa adolescente, o que não é para menos, pois a partir de então, poderá em 

caso de ato infracional, receber uma das medidas socioeducativas.  

Considerando que a idade de 18 anos é a idade limite para aplicação de 

medidas socioeducativas e que o prazo máximo de privação de liberdade do adoles-

cente não pode ultrapassar três anos, conforme o § 3° do artigo 121 do Estatuto es-

tabelece, o caminho encontrado pelo legislador foi o de acrescentar o parágrafo úni-

co ao artigo 2° do Estatuto, o qual determina que em caráter excepcional possa o 

jovem permanecer internado até os vinte e um anos de idade, sendo liberado com-

pulsoriamente ao atingir essa idade, conforme aduz o § 5° do artigo 121 da Lei 

8069/90. (LIBERATI, 2015). 

Para Liberati (2015) o conceito legal de criança e adolescente considerou 

apenas o critério da idade, desconsiderando o fator psicológico e social. Houve tam-

bém, a preocupação de manter internado aquele jovem em conflito com a lei, mes-

mo depois de atingida a maioridade. 

O artigo 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente é o responsável por 

disciplinar os direitos e garantias estabelecidos na Constituição, especialmente os 

previstos no artigo 227, o qual estabelece os deveres da família, da sociedade e do 

Estado em relação à criança e ao adolescente. O conceito de criança e adolescente 

definido pelo Estatuto estabeleceu regras de tratamento a esses seres de modo a 

serem tratados como sujeitos de direito e não como objetos de direito. (ROMÃO, 

2016). 

 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do po-
der público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos re-
ferentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pú-
blica; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
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d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude. 
 

Constata-se no artigo supratranscrito a prioridade estabelecida pela legis-

lação estatutária em atender as necessidades primordiais ao pleno desenvolvimento 

da criança e do adolescente e também a garantia do atendimento prioritário no to-

cante a efetivação dos direitos fundamentais.  

Além de estabelecer a idade em que podemos considerar uma pessoa 

como criança ou adolescente, a Constituição é cristalina e o Estatuto confirma a res-

ponsabilidade da família, sociedade e Estado no tratamento digno aos que se en-

contram nessa fase de desenvolvimento. Vale lembrar, que o dever da família não 

precede o da sociedade e nem dessa o do Estado, todos são concomitantemente 

responsáveis na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. (RO-

MÃO, 2016). 

O Poder Legislativo é responsável por fiscalizar e analisar se os recursos 

de leis orçamentárias estão sendo corretamente destinadas à juventude. O Poder 

Executivo deve atuar por meio de políticas públicas, com o intuito de combater as 

causas da delinquência juvenil, bem como dar maior efetividade às medidas socioe-

ducativas, para que se tenha, de fato, a ressocialização e um menor índice de rein-

cidência dos que cumprem tais medidas. O Poder Judiciário, após o advento da Lei 

8.069/90 passou por uma reestrutura organizacional, voltando-se mais à prática de 

sua função típica e deixando a parte assistencial aos Conselhos Tutelares e Conse-

lhos de Defesa de Direitos. (ROMÃO, 2016). 

 Desse modo, entende Romão (2016, p. 72) que: 
 

a distribuição de deveres e responsabilidade entre família, sociedade e Es-
tado procurou encerrar o modelo do Estado providencial, de Bem-Estar So-
cial. A partir dessa nova concepção, o Estado passa a compartilhar deveres 
e concede autonomia à família e à sociedade nesse processo de promoção, 
defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. 

 
Nessa perspectiva, aponta Romão (2016) que, grande foi o avanço em re-

lação aos cuidados que se deve ter aos que se encontram nessa fase peculiar de 

desenvolvimento. Integrando família, sociedade e Estado, por meio de políticas pú-

blicas, na atuação e efetivação do que é proposto pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Assim, compreende-se que, apesar de haver posições contrárias à idade 

em que a Lei Estatutária estabelece às crianças e aos adolescentes, pode-se cons-
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tatar que houve grande preocupação em tratar dignamente as pessoas menores de 

dezoito anos, em razão de condição peculiar de ser humano em desenvolvimento.  

 

1.2 Reflexões sobre a infância e a Adolescência 
 
 

A Infância é uma fase da vida caracterizada pela sujeição aos seus geni-

tores, responsáveis e componentes da família. Isso ocorre, pelo fato da fraca condi-

ção física e psicológica; capacidade de absorver e compreender o que se visualiza, 

vê, sente ou ouve. É na infância que o “menor” vai se lapidando, por meio dos hábi-

tos demonstrados no ambiente familiar. Os exemplos e maneira de agir dos pais ou 

responsáveis moldam ao longo da infância, a personalidade da criança, até que ela 

passe a agir por si só. (BIZATTO, 2014). 

Durante a infância, a criança torna-se dependente de outro ser humano, 

seja ele o Pai, Mãe ou daquele responsável pelo seu cuidado. Tal dependência se 

dá em razão de se encontrarem em pleno desenvolvimento físico e psicológico. Ca-

be a esses responsáveis estarem atentos e vigilantes ao tipo de comportamento que 

irão impor sobre a criança, pois ainda não conseguem se autodeterminar diante das 

diversas situações que serão expostas. E, a depender da forma como são criados e 

educados na infância refletirá em seus futuros comportamentos. (BIZATTO, 2014). 

Dessa forma, leciona Pereira que, “Criança é o indivíduo da espécie hu-

mana na infância, que por sua vez deriva do latim infantia (incapacidade de falar) ou 

de infans, que originalmente quer exprimir a situação de quem não fala ou de quem 

ainda não fala”. (apud BIZATTO, 2014, p. 67). 

Nota-se, portanto que, durante a infância a criança é incapaz de agir por 

ela mesma, necessitando que os pais se incumbam da missão de educá-las e de 

cuidar para o seu saudável desenvolvimento físico e psicológico. 

A Adolescência é um período em que a mudança física se desenvolve 

com maior frequência, pois, é uma fase de transição entre a infância e a fase adulta. 

Ocorrem também, alterações psicológicas nessa fase de desenvolvimento, em al-

guns momentos o adolescente mostra-se violento, já em outros, depressivo, por se 

encontrar em desenvolvimento mental incompleto. Em relação ao comportamento 

social, é o período em que pode vir a transgredir regras de convivência coletiva por 

não se conformar com determinadas normas. (BIZATTO, 2014). 
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Sobre a adolescência, ensina Pereira que, “Adolescente é o indivíduo na 

adolescência, que se entende como período que sucede a infância. Inicia-se com a 

puberdade e acaba com a maioridade. Deriva do latim adolescer, que significa cres-

cer”. (apud BIZATTO, 2014, p. 67). 

Diante de um mundo globalizado, deve se levar em conta a maneira como 

se educa o adolescente, para que se preocupe com o próximo e não somente com 

ele próprio. É essencial que os pais se voltem para uma educação de cooperação 

onde se busca a conscientização de que o bom e harmonioso convívio coletivo re-

sulta em um bem para todos. O adolescente capaz de compreender as diferenças 

alheias com cooperação e respeito está sujeito a se tornar um adulto alinhado com 

as regras de convivência em sociedade. (BIZATTO, 2014).  

É necessário os pais participarem do desenvolvimento de seus filhos, não 

só na base do autoritarismo, mas sim, de um relacionamento recíproco, onde todos 

possam contribuir com suas vivências e aprendizados cotidianos. Vive-se uma épo-

ca em que cada vez mais, se torna menor o tempo disponibilizado para os filhos, 

compensando essa falta de convívio por meio de presentes. Ora, se os pais ou res-

ponsáveis não os educam, o Estado por sua vez também não é capaz. Dessa forma, 

se não são sujeitos a limites dentro de suas casas, ficam propensos a encontrarem 

na “Lei”. (BIZATTO, 2014). 

Nesse entendimento, afirma Bizatto (2014, p. 69): 
 

O fato é que infantes e jovens estão em desenvolvimento e essa fase deve 
ser protegida para que não haja desvios de personalidade. As característi-
cas de cada momento etário retratam exigências de direitos especiais. Edu-
car é desenvolver as potencialidades latentes dentro do indivíduo, prepa-
rando para o trabalho e para as atividades inerentes à cidadania. A educa-
ção nunca pode ser setorizada, mas sim globalizada, buscando corrigir des-
vios e inculcando responsabilidades. 

 
A fase adolescente é, portanto, um período de autoconhecimento do ser 

humano, onde ele passa a ter mudanças significativas, tanto físicas como psicológi-

cas e de como se comportar em sociedade. Os pais devem vivenciar e dialogar so-

bre as dúvidas que o adolescente venha a se deparar, bem como corrigi-los e edu-

cá-los de forma correta em casos de atitudes inadequadas de convivência social. 

Segundo Ariès (apud FONSECA, 2015, p. 4) “a descoberta da infância 

começou no século XIII, e sua evolução pode ser acompanhada na história da arte 

e na iconografia dos séculos XV e XVI”. Até a Idade Média, constata-se que não ha-

via sequer uma definição de infância, o que se conhece é que prevalecia o poder 
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dos pais sobre os filhos, sem haver consideração alguma com relação à sua liberda-

de e vida. (FONSECA, 2015). 

Foi na Idade Moderna que começaram a surgir tratamentos diferenciados 

que distinguissem as crianças dos adultos, porém, em todos os períodos da história 

houve momentos em que a criança gerava interesse e outros em que era indiferente 

o valor dado a elas. Assim, o que se pode constatar é que a influência cultural e so-

cial é o que melhor explica essa alternância de valores que a sociedade estabelecia 

sobre a criança. (FONSECA, 2015). 

Desse modo, resume Fonseca (2015, p. 7): 
 

(1) na antiguidade, nenhum direito ou reconhecimento. Em Roma havia o 
poder quase ilimitado do pater familiae; (2) na Idade Média, uma suavização 
do poder quase absoluto do pai, sendo que, no fim da Idade Média e no 
Renascimento aparece uma nova ideia de criança, que se reflete na “distin-
ção progressiva entre o mundo da criança e o mundo dos adultos”; (3) nos 
séculos XVI, XVII e XVIII começa a despontar o “sentimento de infância”, a 
consciência das particularidades da criança em relação aos adultos; (4) no 
século XIX a criança trabalha e é explorada pela Revolução Industrial, o que 
faz surgir uma consciência das especificidades da criança e da necessidade 
de reconhecer-lhes direitos; e (5) no século XX surge a proclamação dos di-
reitos da criança, que se torna “o centro privilegiado de atenção de inúme-
ras teorias e investigações científicas”, tornando-se “sujeitos de direito” e 
reconhecidamente “vulneráveis”. 

 
Para Azambuja (apud FONSECA, 2015, p. 7) “quanto mais se retroage na 

história, maiores são as chances de observarmos a falta de proteção jurídica à cri-

ança, com registros de abandono, morte, espancamentos e violência física e sexu-

al”.   

Portanto, conclui-se que, embora nem sempre a fase infantojuvenil fosse 

merecedora de atenção diferenciada em relação aos adultos, trata-se de uma fase 

em que a criança e o adolescente devem sim, receber atenção distinta no tocante ao 

seu desenvolvimento. Pois, é nessa fase que se adquire estrutura física e psicológi-

ca para o ingresso na fase adulta, que perdurará o restante da vida. 

 

1.3 Evolução da Legislação Infantojuvenil no Brasil 
 

 

Ao longo da história no Brasil, nem sempre a fase infantojuvenil foi con-

ceituada da mesma forma, houve diversas variações em relação à idade em que os 

jovens seriam responsabilizados por atos cometidos em discordância com a norma 

vigente. 
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1.3.1 Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas 
 

No início do século XV, as Ordenações Afonsinas foram substituídas pe-

las Ordenações Manuelinas, a qual conservou os mesmos princípios normativos an-

teriormente estabelecidos pelas Ordenações Afonsinas. Em relação aos “menores”, 

era aplicada uma pena reduzida aos que se encontravam entre 17 e 20 anos de ida-

de. E, a pena de morte, era proibida ao delinquente que tivesse menos de 17 anos 

de idade. (ALVES, 2010). 

 As Ordenações Filipinas passaram a vigorar a partir de 11 de janeiro de 

1603, durante o reinado de Filipe II, porém, no tocante aos menores, pouco alterou 

as Ordenações Manuelinas. Estabelecia que, “os menores de 17 anos eram isentos 

da pena capital e sujeitos às demais; entre os 17 e 20 anos, o delinquente podia re-

ceber qualquer pena, se houvesse atuado com “grande malícia”, ou tê-la diminuída 

se não atuasse com tal malícia”. (ALVES, 2010, p. 16).  

Para Roberto Alves, as Ordenações Filipinas foram absorvidas mesmo 

após a Independência do Brasil, conforme discorre: 

 

A Independência do Brasil, em 1822, não significou o abandono imediato da 
legislação portuguesa. As Ordenações Filipinas foram assimiladas pelo no-
vo Império através de um decreto de 20 de outubro de 1823, o que acabou 
permitindo que o primitivo processo penal brasileiro admitisse torturas, açoi-
tes e outras práticas atrozes. O direito criminal português – que adotava li-
mites de idade semelhantes aos do direito romano – permitia o arbítrio do 
juiz, que muitas vezes abandonava o critério etário para levar em conta a 
malícia do menor. (ALVES, 2010, p. 16). 

 
Desde a época vigente no Brasil, as Ordenações Afonsinas, havia a preo-

cupação com relação ao tratamento que seria aplicado aos menores que viessem a 

cometer atos em discordância com a Lei. Contudo, pouco foi o avanço das Ordena-

ções Manuelinas e Filipinas no que se refere às formas de sanção empregadas ao 

delinquente juvenil. Restando a esses menores a penalidade que o juiz achasse 

adequada, pois ao seu alvedrio, julgava se houve atuação maliciosa ou não, do in-

frator. (ALVES, 2010). 

Observa-se que, na vigência das três Ordenações prevalecia o arbítrio do 

Juiz, que tinha o poder de julgar se a pessoa que cometeu o crime tinha agido mali-

ciosamente ou não. 

 
 
1.3.2 Código Penal do Império (1830) 
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Com o advento da Constituição de 1824, foram garantidos alguns direitos 

individuais anteriormente não contemplados, como o reconhecimento prévio da cul-

pa e abolição das penas cruéis. O Código Criminal do Império, sancionado em 1830, 

inovou em relação aos anteriores, em especial no sentido de estabelecer o princípio 

da legalidade e definir que os menores de 14 anos seriam inimputáveis. (ALVES, 

2010). 

No período em que o Código de 1830 permaneceu vigente, os menores 

de 14 anos que viessem a praticar atos criminosos e que tivessem discernimento do 

ato realizado em desalinho com a lei, eram levados para as Casas de Correção, 

permanecendo ali até que se completasse 17 anos. Já os menores que se encontra-

vam com mais de 14 anos e menos de 17 recebiam punição conforme sua compre-

ensão, em torno de dois terços da prevista aos adultos. Entre 17 e 21 anos a pena 

era atenuada em razão da menoridade. Assim, a imputabilidade penal plena se dava 

aos 21 anos de idade. (LIBERATI, 2012). 

Anota Pereira (apud SARAIVA, 2016), em não havendo Casas de Corre-

ção para que esses menores pudessem ser encaminhados, esses seriam colocados 

nas mesmas prisões de adultos, em lastimável situação levando-se em conta a ca-

pacidade física e psicológica em relação aos maiores.  

 

visando apropriar-se dos valores da época, que em 1840 foi procedida a 
emancipação de Dom Pedro II, que aos 14 anos de idade passou a gover-
nar o Brasil, extinguindo-se o período da Regência. Aos 14 anos de idade, o 
Imperador era tido por adulto, casando-se com dezessete anos. (SARAIVA, 
2016, p. 32).  

 

Dessa forma, constata-se o avanço do código de 1830, principalmente no 

tocante à abolição de penas cruéis e de proibir a prisão sem que antes fosse confir-

mada a culpa. Entretanto, pouco se nota na melhora de um sistema de atendimento 

e de responsabilização mais digno aos “menores”.  

 

1.3.3 Código Penal da República (1890) 

 

Com a promulgação do Código Penal da República em 11 de outubro de 

1890 estabeleceu-se em absoluto a inimputabilidade dos menores até a idade de 9 

anos. Aquele que fosse maior de 9 e menor de 14 anos e que cometesse ato crimi-

noso sem o devido discernimento também não era considerado imputável, mas, se 
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agisse com compreensão do ato, o juiz determinaria o prazo de recolhimento em 

estabelecimentos industriais, até o limite de idade de 17 anos. Entre 14 e 17 anos 

entendia que já se tinha discernimento, sendo aplicada a sanção de cumplicidade e 

aos maiores de 17 e menores de 21, permaneceu o entendimento da menoridade 

como atenuante. (LIBERATI, 2012). 

Adotada pelos dois códigos (1830 e 1890), a teoria do discernimento so-

freu várias críticas, devido ao seu caráter repressor que em nada contribuía ao de-

senvolvimento dos menores. (LIBERATI, 2012). Conforme indica Carvalho (apud 

LIBERATI, 2012, p. 42), “já vigorava, na época, séria campanha contra a teoria do 

discernimento, bem como a aplicação de medidas repressivas contra os menores 

em vez de simples medidas educativas”.  

Nessa perspectiva, ressalta Marcelo Gantus Jasmin: 

 

a manutenção da teoria  do discernimento e de medidas de caráter essenci-
almente repressivas, o que demonstra a pouca sensibilidade dos elaborado-
res republicanos aos reclamos que tentavam fazer prevalecer a preocupa-
ção com o futuro, particularmente expressos pelas propostas de incorpora-
ção de medidas educativas no tratamento aos menores. (apud LIBERATI, p. 
42). 

 

A teoria do discernimento fica clara quando se faz a leitura do § 2° do Ar-

tigo 27 do Código Penal de 1890, onde estabelece que “não são criminosos os maio-

res de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento”. Dessa forma, os que se 

encontravam dentro dessa faixa etária e que cometiam atos criminosos eram subme-

tidos ao parecer do Juiz. O magistrado por sua vez, tinha a responsabilidade de de-

finir a capacidade do menor de entender ou não o caráter ilícito do ato praticado. 

(SARAIVA, 2016). 

Nota-se que, em relação ao início do século XIX, onde a responsabilidade 

penal atingia os que tivessem sete anos de idade e ao final do referido século a im-

putabilidade se fixava em quatorze anos, houve progresso. (SARAIVA, 2016). 

Portanto, embora houvesse manifestações para que se extinguisse a teo-

ria do discernimento, onde os menores de quatorze e maiores de nove eram subme-

tidos à análise do Juiz, esta ainda permaneceu durante a vigência do Código Penal 

da República. 

 

1.3.4 Código de Menores (1927) 
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Em 12 de outubro de 1927, foi implantado o Código de Menores, conheci-

do por “Código Mello Mattos”, tal denominação se deu pelo fato do Juiz Dr. José 

Cândido Albuquerque Mello Mattos ter sido o seu idealizador e organizador. O sur-

gimento do código de 1927 foi de grande relevância para determinado momento da 

sociedade, pois, a ideia de repressão por meio do discernimento foi abandonada e 

passou a preocupar-se com os fatores que levavam esses menores a cometer atos 

criminosos. (LIBERATI, 2012). 

Expressa Pereira (apud LIBERATI, 2012, p. 43), a “significativa abertura 

do tratamento à criança para a época, preocupado em que fosse considerado o es-

tado físico, moral e mental das crianças; e, ainda, a situação social, moral e econô-

mica dos pais”. 

Diante desse novo contexto de legislação para menores, destaca Liberati 

(2012, p. 44) que: 

A nova postura legislativa classificou os menores de 18 anos em “abando-
nados” e “delinquentes”. Os delinquentes, com idade superior a 14 anos, 
não eram submetidos a processo penal, mas a um processo especial de 
apuração de sua infração; a teria do discernimento foi abolida e a medida de 
internação ao delinquente era imposta por todo o tempo necessário à sua 
educação entre 3 e 7 anos. Os abandonados eram recolhidos e encaminha-
dos a um lar, fosse dos pais, fosse de pessoa responsabilizada por sua 
guarda; aos menores de 2 anos se determinava sua entrega para serem 
criados “fora da casa dos pais”. Previu também aquele Código o aconse-
lhamento das mães, para se evitar o abandono dos filhos; o sigilo dos atos 
processuais foi instituído nos casos de acolhimento do menor por outra fa-
mília; o trabalho do menor foi limitado à idade de 12 anos e o trabalho no-
turno foi proibido aos menores de 18 anos. 

 
Houve, portanto, mudanças significativas em relação aos Códigos do Im-

pério e da República. Extinguiu-se, por exemplo, a teoria do discernimento, passan-

do a colocar os menores de quatorze anos que viessem a cometer fato qualificado 

como crime em estabelecimentos educacionais, caso fosse perigoso permanecer 

com os pais ou tutor. 

Para Liberati (2012), desde a promulgação do código de 1927 até o ad-

vento da Lei 8069/90, prevalecia maior atuação no aspecto social do que no âmbito 

jurídico.  

Nessa lógica, esclarece o magistrado Adalberto Cavalcanti Gusmão o 

sentido social do Código Mello Mattos: 

 

ação preventiva e repressiva de proteção e de educação do processo de 
menores delinquentes”, propondo, em seguida, que as atribuições do juiz de 
menores fossem “amparando, assistindo, educando, instruindo, cuidando do 
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corpo e do espírito dos menores abandonados e desvalidos, alargando o 
Juízo de Menores desta Capital, desde a sua criação, a sua ação jurídico-
social. (apud LIBERATI, 2012, p. 44). 

 
Embora vigente por longa data, o Código começou a ser visto como ultra-

passado, pela doutrina, principalmente no tocante a denominação “menor abando-

nado” e “menor delinquente”. Entendia-se que, não era adequado caracterizar como 

menor abandonado, aquele que se entregava ao desregramento, quando comprova-

do que os pais ou responsáveis agiram com empenho na criação e educação des-

ses menores. E os delinquentes deveriam ser caracterizados como seres ainda não 

aptos ao convívio social. (ALVES, 2010). 

Desse modo, o Senador Nélson Carneiro retoma uma proposta da década 

de 1950 e reapresenta, com a denominação de projeto número 105. Após várias 

modificações realizadas e elaboradas especialmente por juristas paulistas, bem co-

mo retificações sugeridas por juízes de menores, o projeto foi concluído e transfor-

mado na Lei 6.697 de 10 de outubro de 1979 (Código de Menores). Tal lei passou a 

vigorar no Brasil em 8 de fevereiro de 1980. (ALVES, 2010). 

Percebeu-se que o Código Mello Mattos trouxe uma nova concepção em 

relação ao tratamento dos menores de dezoito anos. Passou a priorizar a parte as-

sistencial, no intuito de identificar as causas dos crimes e restaurar o comportamento 

dos “menores delinquentes”. 

 

1.3.5 Código de Menores (1979) 

 

Revogando o Código Mello Mattos e sendo considerado o segundo códi-

go de menores, a Lei 6.697/79 trouxe em seu bojo a doutrina da Situação Irregular. 

Podem-se definir brevemente as situações irregulares definidas no artigo 2° da lei, 

como aquelas em que o menor que fosse considerado “doente” socialmente, passa-

va a ser caracterizado com objeto de direito. (SARAIVA, 2016). 

Com a entrada desse novo código em vigor, incluiu-se aproximadamente 

cerca de setenta por cento dos indivíduos brasileiros, menores de 18 anos, em con-

dição de situação irregular. Pois, essa nova doutrina não diferenciava a prática de 

uma infração penal de uma condição econômica familiar insuficiente à subsistência 

do menor. (SARAIVA, 2016). 

Nesse sentido, Saraiva aponta que: 
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A declaração de situação irregular tanto pode derivar de uma conduta pes-
soal (caso de infrações por ele praticadas ou de “desvio de conduta”), como 
da família (maus-tratos) ou da própria sociedade (abandono). Haveria uma 
situação irregular, uma “moléstia social”, sem distinguir, com clareza, situa-
ções decorrentes da conduta do jovem ou daqueles que o cercam. (SARAI-
VA, 2016, p. 54). 

 

No período em que esteve vigente o código supracitado, constatou-se que 

a maior parte dos menores recolhidos ao sistema de internato “FEBEM”, não haviam 

cometido atos estabelecidos como crime pela lei penal. Exemplo disso foi à instala-

ção de um novo Juizado da infância e juventude em Porto Alegre/RS, sob a vigência 

da lei 8069/90 e a cargo do Juiz Marcel Hoppe, onde, tramitavam cerca de 25 mil 

processos, que, com a vigência da nova lei (8.069/1990) e após a seleção de quais 

processos seriam absorvidos pelo novo direito, esse número foi reduzido para apro-

ximadamente 3 mil processos. (SARAIVA, 2016). 

Para Saraiva (2016), após o surgimento do Estatuto da Criança e do Ado-

lescente, constatou-se que, quem se encontrava em situação irregular, era na ver-

dade, o Estado Brasileiro. 

Conclui-se que, o Código de Menores considerava em situação irregular, 

tanto um adolescente que praticasse uma infração penal como um sem condições 

de subsistência ou abandonado. 

 

1.3.6 Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 

 

“Com o advento da Lei n° 8.069/1990 vê-se finalmente consagrada na le-

gislação ordinária a Proteção Integral à Criança e ao Adolescente. Elaborada sobre 

a concepção da Doutrina Jurídica da Proteção Integral” (VERONESE, 2015, p. 44). 

“O movimento para a democratização, ocorrido no País na metade dos anos 80 e a 

defesa dos direitos humanos, na mesma época, constituíram terreno fértil para a 

adoção da Doutrina da Proteção Integral” (FERRANDIN, 2009, p. 46). 

Nesse sentido, lecionam Munir Cury, Paulo Afonso Garrido de Paula e Ju-

randir Norberto Maçura: 

a proteção integral tem, como fundamento, a concepção de que as crianças 
e adolescentes são sujeitos de direito, frente à família, à sociedade e ao Es-
tado. Rompe com a ideia de que sejam simples objetos de intervenção do 
mundo adulto, colocando-os como titulares de direitos comuns a toda e 
qualquer pessoa, bem como direitos especiais decorrentes da condição pe-
culiar de pessoas em desenvolvimento. (apud FERRANDIN, 2009, p. 47). 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente alterou drasticamente o foco es-

tabelecido anteriormente pelo Código de Menores, onde prevalecia a doutrina da 

Situação Irregular. A Lei Estatutária legitimou a Doutrina da Proteção Integral, pro-

posta pela ONU – Organização das Nações Unidas. O enfoque da Lei 8.069/1990 

baseou-se em direitos inerentes e específicos da criança e do adolescente, pois, por 

se encontrarem em situação peculiar de pessoas em desenvolvimento são merece-

doras de atenção especial. (VERONESE, 2015). 

O Artigo 227 da Constituição Federal estabelece que, é dever da família, 

da sociedade e do Estado, zelar pelos direitos fundamentais da criança, do adoles-

cente e do jovem, reconhecendo-os como sujeitos de direito. Todos os direitos esta-

belecidos no artigo supramencionado estão previstos e organizados pela Lei Estatu-

tária, de forma a garantir o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescen-

tes. Dessa forma, é aparente que se trata de uma nova era do direito infantojuvenil, 

pois, essa nova visão compreende que os responsáveis que excedam ou omitam os 

direitos garantidos a esses jovens serão responsabilizados. (VERONESE, 2015). 

Ainda sobre a Doutrina da Proteção Integral, discorre Mary Beloff: 

 

A Doutrina da Proteção Integral vem sintetizada nos artigos 226 e 227 da 
Constituição Federal, que o Estatuto regulamenta. As crianças passam a 
ser conceituadas de maneira afirmativa, como sujeitos plenos de direitos. Já 
não se trata de “menores”, incapazes, meia-pessoa ou incompleta, mas sim 
pessoas cuja única particularidade é estarem crescendo. Por isso se lhes 
reconhecem todos os direitos específicos precisamente por se reconhecer 
essa circunstância evolutiva. (apud SARAIVA, 2015, p.68).  

 
 

Constata-se, portanto, a ruptura do conceito do Código de Menores que 

considerava as crianças e adolescentes como objetos de direito, passando a serem 

considerados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como sujeitos de direito. 

Estabelecendo, dessa forma, regras diferenciadas de tratamento por se encontrarem 

em situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Francismar Lamenza destaca “a importância do conceito a delinear o tri-

nômio família-sociedade-Estado como decisivo para a implementação e o respeito 

aos direitos da criança e do adolescente, não havendo a exclusão de um deles 

quando da atuação do outro.” (LAMENZA, 2011, p. 14). Wilson Donizeti Liberati 

complementa que, “o novo instrumento legal volta-se para o desenvolvimento da 

população jovem do País, garantindo proteção especial àquele segmento considera-

do pessoal e socialmente mais sensível.” (LIBERATI, 2015, p. 18). 
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Para Alves (2010), o Estatuto da criança e do adolescente trouxe em seu 

bojo, um novo conceito à fase infantojuvenil, substituindo a doutrina da situação irre-

gular pela doutrina da proteção integral. Resultando dessa nova ordem a desconsi-

deração do termo “menor”, pois trazia em si o estigma de delinquente, trombadinha, 

pivete e assim por diante, além de serem considerados objetos de direito. Com o 

abandono do termo “menor” em prol da denominação criança e adolescente, bus-

cou-se retirar a mancha arraigada no termo “menor”, além disso, o Estatuto passou 

a tratá-los como sujeitos de direito, garantindo-lhes os direitos fundamentais.  

No tocante à proteção integral Francismar Lamenza delata que “foram 

plenamente obedecidos os princípios de atendimento dos interesses superiores da 

população infantojuvenil e de cooperação estabelecida pelo trinômio família -

sociedade - Estado.” (LAMENZA, 2011, p. 26). Complementa Junqueira (2014), que 

a teoria da doutrina da proteção integral estabelecida pela Lei Estatutária superou ao 

menos no sentido de Lei a anterior, visto que passou a considerar as crianças e ado-

lescentes como sujeitos de direito, além de que não ignorou sua condição peculiar 

de ser humano em desenvolvimento. 

Vale lembrar que, o alicerce da Doutrina da Proteção Integral estabeleci-

da pelo Estatuto da Criança e do Adolescente está nos tratados internacionais ratifi-

cados pelo Brasil, quais sejam: Declaração Universal dos Direitos da Criança 

(20/11/1959); Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça de 

Menores (Regras de Beijing – 29/11/1985); Convenção sobre os Direitos da Criança 

(20/11/1989) e as Diretrizes para a Prevenção da Delinquência Juvenil (14/12/1990). 

(VERONESE, 2015). 

Portanto, pode-se concluir que o Brasil se destacou como um dos primei-

ros a adequar a sua legislação infantojuvenil aos propósitos internacionais estabele-

cidos, principalmente pela ONU. Entretanto, ainda que a Constituição e o Estatuto 

estabeleçam deveres à Família, Sociedade e Estado, constata-se que ainda há mui-

to que se fazer para que a Proteção Integral cumpra de fato a sua finalidade. 

Vale ressaltar também, que, com o advento do Estatuto estabeleceu-se 

por meio das medidas socioeducativas, formas de responsabilização do adolescente 

que venha a praticar ato infracional.  
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E O DIREITO À INIMPUTABILIDADE 
PENAL AOS MENORES DE 18 ANOS  
 

2.1 Dos direitos Fundamentais 

 

O Estatuto estabeleceu de forma sequenciada os direitos fundamentais 

de maior relevância à fase infantojuvenil, entretanto, isso não significa a exclusão da 

criança e do adolescente a todos os direitos fundamentais garantidos pela Magna 

Carta. Com o advento do Estatuto, buscou-se garantir o desenvolvimento sadio, tan-

to na esfera biológica como psicológica e social desses infantes.  

Análise dos direitos fundamentais previstos no Título II, da Lei 8069/1990 

(ECA): 

2.1.1 Do direito à vida e à saúde 
 

Para Lamenza (2011), o direito à vida é considerado primordial e indis-

pensável para que todos os demais direitos fundamentais sejam garantidos, pois, 

viver significa existir. Alicerçado no artigo 5°, caput, da Constituição Federal, o direito 

à vida é inerente e inviolável a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Bra-

sil. Já o artigo 227, caput, da Magna Carta, direciona e assegura à criança e ao ado-

lescente, o direito à vida, responsabilizando a Família, Sociedade e Estado, como 

garantidores de tal direito. 

Todavia, vale lembrar que, o nascituro, desde a sua concepção já é me-

recedor de todos os direitos pertinentes à sua condição excepcional de desenvolvi-

mento, conforme estabelece o artigo 2° do Código Civil: “A personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 

os direitos do nascituro.” O artigo 203, inciso I, da Magna Carta determina a presta-

ção de assistência social, dentre outros, à maternidade. Dessa forma, é evidente 

que o direito à vida se estende ao nascituro, tratando-se de um amparo legal até que 

esse venha a nascer (LAMENZA, 2011). 

Nesse entendimento, afirma Fonseca (2015, p. 61): 

 
Esse direito a Lei assegura não apenas à criança e ao adolescente, pois a 
proteção à vida se identifica como “um direito de viver”, que surge desde a 
fase embrionária da pessoa: da gestante à mãe, do nascituro ao nascido vi-
vo, do nascido vivo à criança, da criança ao adolescente. Daí por que se 
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assegura à mãe e à gestante esse rol de proteções. Como bem refere Gus-
tavo Ferraz de Campos Mônaco: a intenção é impedir que o nascituro pere-
ça antes de seu nascimento, o qual se completa com o corte do cordão um-
bilical, bem como garantir a continuidade da vida que já se tornou autônoma 
do ponto de vista da medicina forense. A Lei determina ao poder público, 
nas três esferas, a efetivação de políticas sociais de modo a permitir o nas-
cimento e o desenvolvimento da criança em condições dignas de existência. 
O direito à vida é direito absoluto, oponível a todos, inalienável e erga om-
nes. 

 

Dessa maneira, o Estatuto ao garantir o nascimento sadio, põe sob a pro-

teção do Estado toda mãe gestante, assegurando a essas todos os cuidados neces-

sários para que o desenvolvimento do nascituro seja salutar e que o parto ocorra 

com sucesso.  

Vale ressaltar, que o ordenamento jurídico brasileiro está alinhado com a 

disposição do artigo 6° da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Cri-

anças (ONU, 20-11-1989), onde estabelece: “Toda criança tem o direito inerente à 

vida, sendo que os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o de-

senvolvimento da criança.” A previsão do artigo supracitado foi estabelecida especi-

ficamente no artigo 7° do Estatuto da criança e do Adolescente, o qual preceitua: “A 

criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetiva-

ção de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” (FONSECA, 2015, p. 61). 

 O Estatuto destaca o direito à saúde como um direito fundamental por le-

var em conta a necessidade de que seja protegida a integridade física e psicológica 

da criança e do adolescente, tendo em vista a fase de desenvolvimento em que se 

encontram. (LAMENZA, 2011). 

Dessa forma, expressa: 

 

Vemos, pois, uma segunda fase na proteção dos direitos fundamentais da 
criança e do adolescente. Num primeiro momento, garante-se à população 
infantojuvenil seu direito à vida, com todas as nuances que a lei confere (o 
nascimento harmonioso, as condições propícias para uma existência digna). 
Em seguida, vem a garantia do desenvolvimento saudável, próximo passo 
para que a criança e o adolescente possam ter dignidade em seu viver, 
afastando-se todos e quaisquer riscos a ele inerentes. (LAMENZA, 2011, 
p.39). 

 

Wilson Donizeti Liberati afirma que “O respeito que se deve dar à manu-

tenção da vida constitui-se a pilastra central de toda a formação física e emocional 

da criança.” (LIBERATI, 2015, p. 25). Roberto Barbosa Alves lembra que “à criança 

e ao adolescente, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
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promoção, proteção e recuperação da saúde, com atendimento especializado para 

os portadores de deficiência.” (ALVES, 2010, p. 24). 

Notou-se a preocupação em estabelecer o direito à vida e à saúde como 

pilares dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, pois, trata-se de direi-

tos garantidores de uma gestação saudável do nascituro e após seu nascimento, o 

pleno desenvolvimento de sua condição física e psicológica. 

 

2.1.2 Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 

 

Para Liberati (2015, p. 27), “Esses direitos são valores intrínsecos que as-

seguram as condições que determinam o desenvolvimento da personalidade infanto-

juvenil, e sem os quais o ser frágil tem frustrada a sua evolução.”  

Segundo Fonseca (2015), as crianças e adolescentes, por se encontra-

rem em situação frágil em relação aos adultos, devem ser apoiados no tocante ao 

ingresso e desfrute de todos os direitos constitucionais, inclusive os direitos à liber-

dade, ao respeito e à dignidade, pois, são direitos inseparáveis da cidadania e ga-

rantidos especificamente pelo artigo 227, caput, da Constituição Federal e detalha-

dos pela Lei Estatutária, nos artigos 15 a 18. 

Adverte Tânia da Silva Pereira que “transmitir ao jovem a ideia ou o sen-

timento de liberdade não é incentivá-lo a romper com os limites que a própria vida e 

os adultos lhe impõem, mas é conscientizá-lo das razões desses limites e dar-lhes 

alternativas de opções conscientes diante deles.” (apud FONSECA, 2015, p. 74). O 

artigo 16 da Lei 8069/1990 exemplifica quais são os direitos de liberdade garantidos 

à criança e ao adolescente. 

Conforme descreve Alves (2010, p.24): 

O direito de liberdade compreende os seguintes aspectos: a) ir, vir e estar 
nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 
legais: b) opinião e expressão; c) crença e culto religioso; d) brincar, praticar 
esportes e divertir-se; e) participar da vida familiar e comunitária, sem dis-
criminação; f) participar da vida política, na forma da lei; g) buscar refúgio, 
auxílio e orientação.  

 

Para Lamenza (2011), é necessário que todos os direitos de liberdade ga-

rantidos à criança e ao adolescente, sejam respeitados, tanto pelo Estado (erga om-

nes) como por particulares, no sentido de que todas as liberdades previstas na Lei 

Estatutária sejam mantidas e defendidas pelo Estado, utilizando-se do Poder Judici-

ário para a correção de eventual ilegalidade. 
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O direito ao respeito, previsto especificamente no artigo 17 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, não se limitou apenas ao desenvolvimento físico e psí-

quico, abarcando também, o direito à sua intimidade. Trata-se do respeito aos seus 

pertences, as suas visões e imaginações, pois, encontram-se em situação peculiar 

de pessoas em desenvolvimento, necessitando de proteção diferenciada, principal-

mente no tocante a evolução psicológica. (LAMENZA, 2011). 

Entretanto, não se pode esquecer o respeito mútuo que deve permear a 

relação das crianças e adolescentes com seus pais, responsáveis e sociedade. 

Nesse sentido, Jean Rivero e Hughes Moutouh ratificam que “cada homem merece 

o respeito, não em nome de sua individualidade própria, não consoante esta ou 

aquela determinação histórica, social ou nacional, mas no de sua universalidade” 

(apud FONSECA, 2015, p. 79). 

 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação 
da imagem, de identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais. 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 
 
 

A concepção de dignidade da pessoa humana se deu ao final da Segunda 

Guerra Mundial, após o conhecimento das situações terríveis e traumáticas que 

ocorreram em campos de concentração. Com fundamento no artigo 1°, inciso III, da 

Magna Carta, a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental e inerente a 

todos. O artigo 18 da Lei Estatutária dispõe sobre a dignidade infantojuvenil, a qual 

todos são convocados a colocá-los a salvo de qualquer tratamento que atinja a sua 

dignidade. (FONSECA, 2015). 

Com o advento da Lei 13.010, de 26 de junho de 2014 (“Lei Menino Ber-

nardo” ou “Lei da Palmada”) acrescentou-se os artigos 18-A e 18-B ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente. “As crianças e os adolescentes têm direito a uma educa-

ção sem qualquer forma de violência e cabe ao Estado garantir esse direito” (Equipe 

Eureka, 2015, p. 19). Para Liberati (2015), a ênfase dos artigos acrescidos ao Esta-

tuto, está em estabelecer uma educação sem violência, pois, nem mesmo com a 

intenção de educar deve ser admitida. 

Contudo, o intuito da Lei 13.010/2014 não é de retirar o poder familiar dos 

pais, conforme destaca Fonseca (2015, p. 89): 
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a norma não pode ser levada ao extremo interpretativo, afinal, summum ius 
summa injuria. Os pais detêm o poder familiar que não foi revogado e nem 
afastado pela norma legal. O poder familiar engloba disciplina e, eventual-
mente, alguma censura ou mesmo punição que não adentre ao “castigo”. 
Por isso é que a Lei determina que se apure “a gravidade do caso”. A veda-
ção diz respeito a castigos físicos e/ou psíquicos, o que pressupõe agres-
são deliberada, intencional e gratuita, não havendo necessidade de que a 
agressão seja repetitiva ou geradora de danos para se configurar o castigo 
físico ou tratamento cruel, humilhante ou degradante. Como se disse, em 
três planos a lei orienta e educa: planos familiar, estatal e comunitário. 

 

Percebe-se a tamanha relevância dada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente ao direito à liberdade, ao respeito e a dignidade, o que não é para me-

nos em se tratando de infância e juventude, onde tudo está em transformação, tanto 

física como psicológica. Assim, embora seja dever de pais e responsáveis educar e 

corrigir, tais condutas devem ser balizadas pelos princípios supramencionados. 

2.1.3 Do direito à convivência familiar e comunitária 

 

Quando se fala em abandono de criança e adolescente pelos logradouros 

públicos, logo nota-se uma grande revolta na sociedade, pois, ali ficam à própria sor-

te e sujeitas a todas as formas de crueldade. Quando se encontram nesse tipo de 

situação o que ocorre é o recolhimento desses jovens aos abrigos direcionados aos 

órfãos, até que se defina por meio de Poder Judiciário o destino dessas crianças e 

adolescentes. Por isso, deu-se ao direito à convivência familiar e comunitária o sta-

tus de direito fundamental. (LIBERATI, 2015). 

“Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a 

criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cui-

dados e sob a responsabilidade dos pais.” (LIBERATI, 2015, p. 29). Vale dizer que, 

independente da falta de recursos materiais necessários à subsistência dos filhos, 

não será retirado dos pais, o poder familiar. Entretanto, devem ser inseridos em pro-

gramas do governo, destinados ao auxílio das famílias que estão aquém de poder 

dar uma vida digna aos seus filhos. (ALVES, 2010). 

“A convivência comunitária segue os mesmos moldes. Não pode o Estado 

privar a criança ou o adolescente do contato com outros membros do grupo social 

que o rodeiam.” (LAMENZA, 2011 p. 70). O direito à convivência comunitária vai 

além do direito a escola, religião, clubes, pois é necessário que criem vínculos de 

amizades dentro das comunidades. Essas relações são importantes para o desen-

volvimento psicológico equilibrado. (FONSECA, 2015). 
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Nesse contexto, resume Munir Cury: 

 

devemos assegurar a convivência familiar e comunitária de crianças e ado-
lescentes em sua família de origem, bem como assegurar sua colocação 
em família substituta, o que se dará mediante os institutos da guarda, tutela 
ou adoção (art. 28, ECA), embora possam ser, de forma excepcional e tem-
porária, colocadas em programas de acolhimento familiar ou institucional 
(art. 19, § 1°, ECA). A inclusão da família em programas de orientação e 
auxílio se apresenta como a alternativa para o fortalecimento da família e 
instrumento que a habilite a sua nobre função. (apud FONSECA, 2015, p. 
110). 
 
 

Complementa Caio Mário da Silva Pereira que, “o grupo fundado no ca-

samento ou no companheirismo, ora com a família monoparental sujeita aos mes-

mos deveres e tendo os mesmos direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

outorgou, ainda, direitos à família substituta”. (apud GONÇALVES, 2017, p. 24). 

Constata-se que a prioridade é que a criança e o adolescente permane-

çam em regra com a sua família natural, não sendo motivo para destituição o aspec-

to econômico. Neste caso, o Estado deve intervir colocando-as em programas de 

assistência social.  

 

2.1.4 Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer: 
 

 

Para Roberto João Elias, “o termo „educação‟ deve ser entendido como o 

trabalho sistematizado seletivo e orientador, pelo qual nos ajustamos à vida de acor-

do com as necessidades ideais e propósitos dominantes.” (ELIAS, 2005, p. 79 apud 

LAMENZA, 2011, p. 71). A educação das crianças e adolescentes deve abranger a 

interdisciplinaridade do conhecimento humano, sendo dever do Estado proporcionar 

e estimular a iniciação da formação educacional na fase infantojuvenil, para que te-

nham plena aptidão ao exercício da cidadania. (LAMENZA, 2011). 

Opina Haim Grünspun que “os menores têm direito a bons professores, 

que saibam mais do que eles, saibam ensinar. Os menores precisam aprender com 

os professores sobre toda a realidade, desde a sexualidade até a violência.” 

(GRÜNSPUN, 1985, p. 57 apud LIBERATI, 2015, p. 76).   

O artigo 53 da Lei Estatutária detalha e assegura o direito à educação, 

buscando o desenvolvimento pessoal da criança e do adolescente, bem como a 

preparação para o mercado de trabalho. Tal dispositivo encontra-se em perfeita con-
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sonância com a previsão do artigo 28 da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança e artigo 205 da Constituição Federal. 

Nesse entendimento, expõe Liberati (2015, p. 75 e 76): 

 

Na verdade, quando o Estatuto assegura à criança e ao adolescente igual-
dade de condições para o acesso e permanência na escola, o direito de se-
rem respeitados por seus educadores, o direito de contestar critérios de 
avaliação, o direito de organização e participação em atividades estudantis 
e o acesso à escola pública e próxima à sua residência, nada mais está fa-
zendo que regulamentar a necessidade de se alfabetizarem de forma digna, 
o que os levará a ter uma convivência sadia e equilibrada na comunidade. 
 
 

Como forma de incentivar não só o desenvolvimento intelectual, por meio 

da educação, também é assegurado o direito à cultura, ao esporte e ao lazer para 

que seja garantida melhor qualidade de vida à criança e ao adolescente. O esporte 

proporciona o desenvolvimento físico saudável bem como o equilíbrio emocional. O 

lazer beneficia a mudança de rotina, seja por um passeio no parque ou uma simples 

brincadeira. A cultura se destaca pela transformação de aptidões para alguma área 

do saber humano. Vale lembrar, que a cultura de cada região deve ser respeitada, 

de forma que os infantes e jovens possam se expressar livremente sobre as diver-

sas formas de criação cultural. (LAMENZA, 2011). 

Busca-se, portanto, por meio da educação o desenvolvimento adequado 

da capacidade de conhecimento da criança e do adolescente nas mais diversas 

áreas do saber. Concomitante com a parte educacional deve estar a compreensão 

de cultura e o desenvolvimento físico sadio, por meio de esportes e atividades de 

lazer. O conjunto desses fatores visa proporcionar o autoconhecimento, facilitando 

assim, as suas escolhas profissionais futuras. 

 

2.1.5 Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho 
 

Dispõe a segunda parte do Princípio IX da Declaração Universal dos Di-

reitos da Criança: 

Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveni-
ente; de nenhuma forma será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se 
em qualquer ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a educa-
ção ou que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral. 
 

A Legislação Brasileira, especificamente no artigo 403, caput, da CLT, em 

consonância com a Magna Carta artigo 7°, inciso XXXIII, proíbe o trabalho seja ele 

qual for, aos menores de 16 anos, salvo em condição de aprendiz, a partir dos 14 
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anos de idade. Dessa forma, fica evidente a incapacidade para o trabalho de todos 

aqueles com idade menor de 14 anos. Nota-se a preocupação em resguardar a con-

dição peculiar de pessoa em desenvolvimento, estabelecendo idade mínima ao de-

sempenho de atividade laboral. (ALVES, 2010). 

Vale lembrar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece: 

“Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as 

diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.” (Art. 62, ECA). Nesse senti-

do, explica Délio Maranhão, “aprendiz é aquele que trabalha aprendendo ao mesmo 

tempo, sob a direção de outrem, uma arte ou um ofício, através de contrato entre 

empregador (mestre) e o empregado (aprendiz).” (apud LIBERATI, 2015, p. 79).  

A respeito dessa forte proteção estabelecida pela legislação, responde 

Mozart Víctor Russomano: 

o menor de hoje será o trabalhador adulto de amanhã. Por sua idade, por 
seu incipiente desenvolvimento mental e orgânico, a lei trabalhista lança 
mão de todos os meios ao seu alcance a fim de evitar desgastes exagera-
dos em seu corpo. É igualmente necessário que o trabalho executado pelo 
menor, por força das contingências da vida moderna, não prejudique a 
aquisição, através do estudo, dos conhecimentos mínimos indispensáveis à 
participação ativa do homem na vida do País. Só dando ao menor o que ele 
merece, defendendo a formação de seu espírito e a constituição de seu 
corpo, é que a sociedade poderá contar com homens úteis a si mesmos e à 
comunidade. (apud LIBERATI, 2015, p. 79). 

 

Para Alves (2010), a Lei Estatutária de forma ampla, assegura ao menor 

de 18 anos o respeito a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e da 

ênfase à capacitação profissional, com o intuito de ingressar esse jovem no mercado 

de trabalho. Destaca Roberto João Elias que: “há de se ter em vista o mercado de 

trabalho, para que o adolescente seja preparado de forma a poder integrá-lo no futu-

ro. De pouco adiantaria prepará-lo para exercer uma profissão cujo trabalho é restri-

to ou quase inexistente.” (apud LAMENZA, 2011, p. 79). 

Em relação à efetivação dos direitos fundamentais supramencionados, 

Kazmierczak et al (2013, p. 150) entende que: “Ao lado do direito encontra-se a figu-

ra do Estado, personagem ímpar, com a capacidade de instrumentalizar e tornar real 

os direitos fundamentais na busca de uma sociedade justa”. 

Conclui-se, portanto que, embora o Estatuto tenha enfatizado os direitos 

fundamentais de maior relevância para o desenvolvimento saudável da criança e do 

adolescente, há que se ter em mente que, sem a devida efetividade desses direitos, 

os objetivos previstos não serão atingidos. 
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2.2 Inimputabilidade Penal aos menores de 18 anos 
  

De acordo com o disposto no artigo 228 da Constituição Federal, “São 

penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legis-

lação especial”.  

No entanto, apesar de ser o referido artigo considerado uma clausula pé-

trea pela Doutrina majoritária, vale observar como alguns autores abordam o tema 

da inimputabilidade.  

Para Américo Taipa de Carvalho: 

 

ao tratar da inimputabilidade, divisa-a em inimputabilidade por anomalia 
psíquica ou inimputabilidade real ou material e inimputabilidade em razão da 
idade, apontando tratar-se esta última, em muitos casos, de uma pura ficção 
legal, endossando a fórmula do Código Penal português que em sua dicção 
consigna que são considerados como inimputáveis, e não são inimputáveis, 
pelo fato de, segundo o autor, não ignorar o Código Penal português o fato 
de haver muitos adolescentes com idade inferior a dezesseis anos que pos-
suem perfeita compreensão da ilicitude dos atos que praticam, mas que por 
razões político criminais não são alcançados pela pena criminal. (apud SIL-
VA, 2015, p. 76). 

 

Depreende-se da leitura do trecho supracitado que, a inimputabilidade 

penal aos menores de 18 anos está voltada a atender questões de política criminal, 

deixando de lado a busca por esclarecer se, de fato, o menor de dezoito anos é 

mesmo incapaz de compreender o caráter ilícito dos atos que porventura venha a 

praticar em desalinho com a legislação penal. 

Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, rejeita o caráter de cláusula pé-

trea do artigo 228 da Constituição:  

 

A única via para contornar essa situação, permitindo que a maioridade pe-
nal seja reduzida, seria através de emenda constitucional, algo perfeitamen-
te possível, tendo em vista que, por clara opção do constituinte, a respon-
sabilidade penal foi inserida no capítulo da família, da criança, do adoles-
cente e do idoso, e não no contexto dos direitos e garantias individuais (Ca-
pítulo I, art. 5°, CF). 
(...) Assim, não há qualquer impedimento para emenda constitucional su-
primindo ou modificando o art. 228 da Constituição. Não se pretende, com 
tal modificação, combater a criminalidade, como muitos pensam. De fato, 
não é a redução da maioridade penal que poderá solucionar o problema do 
incremento da prática delitiva no País. (NUCCI, 2008, p. 294). 

 

Para Nucci (2008) o ideal seria que se adotasse um critério misto e não 

unicamente cronológico. Dessa forma, por meio de perícia, poderiam ser analisados 

os jovens maiores de quatorze e dezesseis anos e, caso constatado a capacidade 
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de compreensão do ato ilícito praticado, deveriam ser considerados imputáveis, 

mesmo que para isso se admita um tratamento diferenciado no tocante as formas de 

responsabilização. Nesse sentido, complementa Nucci (2008, p 294) que: “O menor 

de 18 anos já não é o mesmo do início do século, não merecendo continuar sendo 

tratado como uma pessoa que não tem noção do caráter ilícito do que faz ou deixa 

de fazer, sem poder conduzir-se de acordo com esse entendimento”.  

Embora Guilherme de Souza Nucci ostente o posicionamento contrário ao 

caráter pétreo do artigo 228 da Magna Carta, afirmando ser possível a alteração por 

meio de emenda Constitucional, não é o que prevalece entre doutrinadores e na ju-

risprudência.  

Nessa perspectiva, vale frisar o posicionamento do Supremo Tribunal Fe-

deral, quando do julgamento da ADIn n° 939, “que versava sobre a inconstitucionali-

dade da Emenda Constitucional que constituiu o IPMF, delineou o seu entendimento 

sobre a possibilidade de existência de direito fundamental fora do catálogo previsto 

na Constituição.” (SARAIVA, 2015, p. 94). 

Nesse contexto, Eugênio Couto Terra defende a condição de cláusula pé-

trea do artigo 228 da magana carta e explica: 

 

O artigo 228, ao estabelecer a idade mínima para a imputabilidade penal, 
assegura a todos os cidadãos menores de dezoito anos uma posição jurídi-
ca subjetiva, qual seja, a condição de inimputável diante do sistema penal. 
E tal posição, por sua vez, gera uma posição jurídica objetiva: a de ter con-
dição de inimputável respeitada pelo Estado. Num enfoque do ponto de vis-
ta individual de todo cidadão menor de dezoito anos, trata-se de garantia 
asseguradora, em última análise, do direito de liberdade. É, em verdade, 
uma explicação do alcance que tem o direito de liberdade em relação aos 
menores de dezoito anos. Exerce uma típica função de defesa contra o Es-
tado, que fica proibido de proceder a persecução penal. Trata-se, portanto, 
de garantia individual, com caráter de fundamentabilidade, pois diretamente 
ligada ao exercício do direito de liberdade de todo cidadão menor de dezoito 
anos. E não se pode olvidar que a liberdade sempre está vinculada ao prin-
cípio fundamental da dignidade da pessoa humana, especialmente em rela-
ção às crianças e adolescentes, pois foram reconhecidos como merecedo-
res de absoluta prioridade da atenção da família, da sociedade e do Estado, 
em face da peculiar condição de seres humanos em desenvolvimento. 
(apud SARAIVA, 2015, p. 92 e 93). 
 

Trata-se, portanto, de garantia individual da criança e do adolescente vin-

culada ao direito de liberdade desses, sob a ótica do princípio fundamental da digni-

dade da pessoa humana. 

O tema é recorrente no cenário político do país e muito reclamado por 

grande parte da população, que sugere ser a inimputabilidade penal aos menores de 

18 anos, rebaixada aos 16. Porém, não será possível, por meio do poder reformador 
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a alteração pretendida, visto que trata-se de cláusula pétrea o disposto no artigo 228 

da Constituição Federal. É uma norma constitucional inovadora, já que as Constitui-

ções anteriores não contemplavam o assunto. (VERONESE, 2015). 

A proposta de diminuição da responsabilidade penal aos dezesseis anos 

choca com a previsão do artigo 60, § 4° da Carta Constitucional, a saber: “não será 

objeto de deliberação a proposta tendente a abolir os direitos e garantias individu-

ais.” Ademais, ao analisar o artigo 5°, § 2° da Constituição Federal, observa-se que 

os direitos e garantias individuais se estendem aos princípios por ela consagrados, 

bem como, aos tratados internacionais em que faça parte. Desse modo, a intenção 

de alterar a idade de inimputabilidade penal, afronta as garantias constitucionais es-

tabelecidas. (VERONESE, 2015). 

Nesse sentido, ensina Maurício Antônio Ribeiro Lopes que as cláusulas 

pétreas impedem “não apenas a supressão da ordem constitucional (reforma total), 

mas também qualquer reforma que altere os elementos fundamentais de sua identi-

dade histórica.” (apud VERONESE, 2015, p. 94). Portanto, nota-se que os que cla-

mam pela redução da idade de responsabilização penal, são os que desconsideram 

a abrangência do parágrafo 2° do artigo 5° da Magna Carta. (VERONESE, 2015).  

Para Immanuel Kant “quando uma coisa tem preço, pode ela ser substitu-

ída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e 

por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade”. (apud 

BRAGA; STRASSER; SANTOS, 2015, p. 181). Fazendo o uso da interpretação de 

Kant pode-se entender e identificar mais claramente os direitos e garantias individu-

ais sob a ótica do artigo 5°, § 2° da Constituição Federal. Constatando desse modo, 

a impossibilidade de rebaixamento da imputabilidade penal, por se tratar de cláusula 

pétrea. (BRAGA; STRASSER; SANTOS, 2015). 

Nessa perspectiva entende Junqueira (2014, p.70) que: 

 

A despeito de pontos de vista outros, o artigo 228, da Constituição Federal, 
a nosso ver, traduz-se em clausula pétrea, integrando o rol de direitos e de 
garantias fundamentais, embora ausente dos incisos do artigo 5°, vez que 
alocado bem após. Como é cediço, “não será objeto de deliberação a pro-
posta de emenda tendente a abolir: os direitos e garantias individuais” (CF, 
artigo 60, § 4°, IV). Posicionar-se em sentido contrário, data máxima vênia, 
é distanciar-se da própria lei e da intenção do legislador, ferramenta de 
oportunistas, além de um excesso de preciosismo.  

 

É notório que os meios de comunicação assumem bem mais do que um 

papel de meros informadores, mas sim de formadores (manipuladores) de opinião, 
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dando grande repercussão a fatos isolados e manipulando a notícia de forma a enfa-

tizar a crueldade dos adolescentes. Além disso, esquecem ou omitem-se em veicu-

lar as estatísticas dos atos infracionais praticados pelos adolescentes comparados 

aos imputáveis. Pois, tal informação seria motivo de espanto para a grande massa 

da sociedade, já que confiam veementemente na falácia da impunidade da Lei Esta-

tutária, transmitida diariamente pela mídia brasileira. (JUNQUEIRA, 2014). 

Para Rangel (2016, p. 213), em se tratando de Direito Constitucional, “é 

sabido por todos que existem regras e princípios tão sagrados e caros à sociedade 

que não podem sequer, ser discutida a sua remoção, por emenda à Constituição.” 

José Joaquim Gomes Canotilho esclarece que: “As constituições que não previssem 

limites textuais expressos transformar-se-iam em meras leis provisórias, em consti-

tuições em branco (Branko-verfassung), totalmente subordinadas à discricionarieda-

de do poder de revisão.” (apud RANGEL, 2016, p. 213). 

Ao analisar o artigo 5°, § 2° c/c artigo 228 c/c artigo 60, § 4°, inciso IV, to-

dos da Constituição Federal, conclui-se que a inimputabilidade aos 18 anos, é sim 

um direito fundamental constitucional, constituindo uma cláusula pétrea. Portanto, 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) poderá ser proposta em uma even-

tual tentativa de alteração do texto constitucional, no tocante a abolir o direito de 

inimputabilidade penal dos menores de dezoito anos. (RANGEL, 2016). 

Justificam os apoiadores ao rebaixamento da idade de responsabilidade 

penal, que o adolescente ao praticar ato infracional tem plena convicção de que o 

Estatuto lhes protege e que também são amparados pela Constituição Federal. 

Acreditam que com o advento de uma lei mais severa, os adolescentes largariam a 

prática criminosa e passariam a estudar e se qualificar para o mercado de trabalho, 

pois entenderiam que o crime não compensa. (RANGEL, 2015). 

Rangel (2015) contesta o pensamento de que uma lei nova seria capaz 

de inibir os adolescentes a cometer atos ilícitos, pois a legislação por si só não é ca-

paz de coibir o crime. Ademais, a ideia de que uma lei mais rigorosa resolveria o 

problema da criminalidade não deve prosperar, pois até mesmo nos países que ade-

rem a pena de morte, existem crimes. Dessa forma, não se pode dizer que ao alterar 

o artigo 228, seriam solucionados todos os problemas que envolvem a criminalidade 

infantojuvenil no país. 

Para Liberati (2015) o assunto referente à imputabilidade penal aos de-

zesseis anos, não passa de um clamor periódico e esporádico, principalmente quan-
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do algo de anormal ocorre, por exemplo, rebelião dentro dos locais de internação 

dos adolescentes. Com uma abordagem distorcida dos fatos a mídia subsidia em 

muito a opinião da sociedade, a qual se deixa levar pelo senso comum do que é no-

ticiado, clamando pela mudança da faixa etária de inimputabilidade penal.  

“O problema não está sediado somente na fixação do critério etário; o 

problema maior está na falência do sistema de atendimento de jovens infratores, 

carentes de programas de atendimento.” (LIBERATI, 2015, p. 124). Complementa 

Luís Fernando Camargo de Barros Vital a respeito da inimputabilidade aos dezoito 

anos que, “muito embora tratada noutro capítulo que não aquele das garantias indi-

viduais, é sem dúvida um princípio que integra o arcabouço de proteção da pessoa 

humana do poder estatal projetado naquele, e assim deve ser considerada cláusula 

pétrea.” (apud LIBERATI, 2015, p. 124). 

Luís Flavio Gomes, contrário à ideia de redução da maioridade penal, 

aborda o assunto propondo que se modifique a forma de responsabilização do ado-

lescente que pratica ato infracional, prevista na Lei Estatutária e não a idade de im-

putabilidade penal. Tal mudança estaria relacionada ao princípio da proporcionalida-

de, sugerindo que ao adolescente que comete ato infracional mediante grave amea-

ça ou violência à pessoa, tenha restrita a sua liberdade por um período maior de 

tempo do que o estabelecido atualmente pelo ECA. (apud BRAGA, STRASSER, 

SANTOS, 2015).  

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado n° 333/2015, 

de autoria do Senador José Serra, o qual já foi apreciado e aprovado pelo Senado 

Federal. No momento o projeto de lei supracitado encontra-se aguardando a apro-

vação pela Câmara dos Deputados. Dentre outras alterações, o PLS 333/2015 prevê 

o aumento do tempo de internação com a inclusão do § 3° ao artigo 122 do Estatuto 

da Criança e do adolescente.  

 

Art. 122. § 3°. O autor de ato infracional cumprirá até 10 (dez) anos de me-
dida de internação em regime especial de atendimento socioeducativo, des-
de que tenha praticado, mediante violência ou grave ameaça, conduta des-
crita na legislação como crime hediondo ou homicídio doloso. 

 

Dessa forma, se aprovado o artigo supratranscrito do referido projeto de 

lei, a idade de imputabilidade penal permanecerá aos dezoito anos, sendo alterado 

somente o tempo de internação do adolescente que, a partir dos doze anos cometer 

ato infracional com violência e grave ameaça. 
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Portanto, pode-se concluir pela análise dos autores supracitados nesse 

subcapítulo que, embora posições contrárias, torna-se evidente a admissibilidade 

pela maior parte da doutrina do caráter pétreo do artigo 228 da Magna Carta, tendo 

como fundamento o disposto no § 2° do artigo 5° da CF: “Os direitos e garantias ex-

pressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princí-

pios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte.” 

Não dá para se falar em inimputabilidade penal aos menores de 18 anos 

sem mencionar o tema da redução da maioridade penal, visto que é recorrente o 

clamor popular pelo rebaixamento da idade de responsabilização penal. Entretanto, 

pode-se observar que a grande maioria dos adeptos a essa alteração não enxergam 

o verdadeiro problema da criminalização infantojuvenil. Clamam por vingança, na 

forma de uma punição mais severa, mas, não compreendem que é por meio de uma 

reestruturação social que se alcançará a diminuição dos índices de atos infracionais 

cometidos por crianças e adolescentes. 
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3 RESPONSABILIZAÇÃO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A 
LEI 

 
3.1 Do Ato Infracional 

 

“Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contra-

venção penal.” (Art. 103 do ECA).  

No que se refere ao conceito de ato infracional e crime, pode-se afirmar 

que não há diferenças, pois se encontram na mesma esfera de condutas refutáveis 

(ato ilícito) pela legislação brasileira. Vale frisar que a Lei Estatutária compreendeu 

em uma só descrição, os atos de infração penal e contravenção penal, denominan-

do-os de ato infracional. (LIBERATI, 2015). 

Entretanto, em se tratando de conceito técnico, surge divergência, pois 

para que um fato seja considerado crime, deverá preencher os requisitos da tipicida-

de, ilicitude e culpabilidade, enquanto que, o ato infracional embora equiparado ao 

crime não goza da condição necessária de culpabilidade, pois os menores de dezoi-

to anos são penalmente inimputáveis. Verifica-se então, que no tocante ao fato típico 

e ilícito, o ato infracional se iguala ao crime, já no que diz respeito à culpabilidade, o 

crime reger-se-á pela legislação penal e o ato infracional seguirá as previsões do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. (SALIM et al., 2017). 

Nessa perspectiva, analisa Mário Luiz Ramidoff: 

 

O ato infracional é a prática ou envolvimento de criança e adolescente numa 
conduta cujo cometimento é contrário aos ditames legais, haja vista que é 
conflitante com o ordenamento jurídico que busca proteger interesses, bens 
e direitos. 
[...] O ato infracional é equiparado, normativamente, à „conduta descrita co-
mo crime ou contravenção penal‟, não ao crime ou contravenção penal, 
apenas à conduta, ao comportamento contraditório descrito no núcleo (ver-
bo ou acontecimento) dos tipos de injusto penal, os quais, para tanto, tam-
bém exigem o reconhecimento de outros elementos constitutivos para se 
constituírem em crimes ou contravenção penais, e que então deverão estar 
presentes tanto na definição legal, quanto no caso concreto. (apud VERO-
NESE 2015, p. 141). 

 

Vale destacar, portanto, que o ato infracional é equiparado com a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal e não com o crime e a contravenção 

penal em si. Pois, se assim fosse deveria ser aplicada ao adolescente em conflito 

com a lei as sanções previstas no Código Penal, o que não é possível em decorrên-

cia da inimputabilidade penal em razão da idade. 
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Para Veronese (2015), há um alinhamento expresso entre a Lei Estatutá-

ria e o Código Penal, pois, embora a lei supramencionada compreenda forma distin-

ta de responsabilização em relação ao Código Penal, este segundo subsidia o esta-

tuto com a tipificação material dos atos infracionais. Nesse sentido, Mauro Ferrandin 

aponta que o artigo 103 do ECA, é “sinal de adesão ao princípio da legalidade, o que 

permite vislumbrar um início de correspondências entre o Diploma Repressivo Co-

mum e o Estatuto Especial”. (FERRANDIN, 2009, p. 50). 

Nesse contexto, João Batista Costa Saraiva ao definir o ato infracional 

como “conduta descrita na Lei (Penal) como crime e contravenção” se posiciona da 

seguinte forma: 

 

Há que se ter em mente o conceito de crime (ato típico, antijurídico e culpá-
vel). Não sendo antijurídico, não será a conduta típica crime e, não sendo a 
conduta típica crime, também não será ato infracional. 
Igualmente não haverá ato infracional se sua conduta não for culpável, ex-
cluindo-se do conceito de culpabilidade o elemento biológico da imputabili-
dade penal. (SARAIVA, 2015, p. 104). 

 

Entretanto, conclui Saraiva (2015) que, embora se exclua da culpabilidade 

um de seus requisitos, neste caso o da imputabilidade penal, devem-se considerar 

os demais, quais sejam, “sua potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de 

conduta diversa, circunstâncias que levam à reprovabilidade da conduta.” (SARAI-

VA, 2015, p. 105). 

 Quanto ao procedimento para apuração de ato infracional, o artigo 152 

do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação subsidiária da legislação 

processual pertinente, bem como a prioridade absoluta nos trâmites processuais. 

Vale ressaltar que, não é previsto a apuração de ato infracional praticado por crian-

ças, porém, será verificada qual a medida protetiva condizente à gravidade do ato 

infracional cometido. Se necessário for, admite-se também a aplicação de medidas 

pertinentes aos pais ou responsáveis, previstas nos artigos 129 e 130 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. (SALIM et al., 2017). 

O procedimento de apuração de ato infracional cometido por criança “co-

meça com a apreensão pela Polícia, que a conduz ao Conselho Tutelar ou à autori-

dade judiciária, que fará juízo de valor sobre o ato praticado e aplicará uma das me-

didas protetivas do art. 101.” (LIBERATI, 2015, p. 125).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi consciente ao estabelecer que 

a criança encontra-se em uma fase de desenvolvimento diferente da fase adolescen-
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te, por isso determinou um tratamento diferenciado a ela. Por não possuir ainda, ca-

pacidade de entender o caráter de uma medida socioeducativa, por mais leve que 

ela seja, foram estabelecidas as medidas protetivas, previstas no artigo 101 da Lei 

Estatutária (VERONESE, 2015). 

Reforçando sobre a apuração de ato infracional ser atribuída somente aos 

adolescentes, vale a leitura dos seguintes artigos da Lei Estatutária:  

 

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde 

logo, encaminhado à autoridade judiciária. 

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, 

desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. 

 

Portanto, a Lei é cristalina ao estabelecer o procedimento de apuração de 

ato infracional unicamente ao adolescente, deixando a cargo do Conselho tutelar as 

devidas tratativas no tocante ao ato infracional praticado por criança. 

 

3.2 Das Medidas Socioeducativas 

 

“Identificado e apurado o ato infracional praticado por adolescente, e de-

pois de asseguradas todas as garantias do devido processo legal, a autoridade judi-

ciária determinará o cumprimento de uma das medidas socioeducativas.” (LIBERATI, 

2012, p. 113). Vale ressaltar o que estabelece a súmula 108 do STJ: “A aplicação de 

medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da com-

petência exclusiva do juiz.”. 

Preceitua o artigo 112 da Lei Estatutária: 

 

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá apli-
car ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência;  
II - obrigação de reparar o dano;  
III - prestação de serviços à comunidade;  
IV - liberdade assistida;  
V - inserção em regime de semiliberdade;  
VI - internação em estabelecimento educacional;  
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
§ 1° A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2° Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado. 
§ 3 ° Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental recebe-
rão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas con-
dições. 
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Reitera Fonseca (2015, p. 394) que, “os adolescentes infratores devem 

ter respeitada sua condição de pessoa em desenvolvimento e sob proteção integral 

estão os seus direitos”. 

Nessa perspectiva, analisa-se a aplicabilidade de cada uma das medidas 

socioeducativas aplicadas ao adolescente, como forma de responsabilização pelo 

ato infracional praticado.  

 

3.2.1 Advertência 

 

“A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a 

termo e assinada”. (Art.115 do ECA).  

Trata-se da medida mais leve entre as demais. O adolescente deverá 

comparecer acompanhado de seus pais ou responsáveis legais, à Vara da Infância e 

Juventude designada para realização de audiência admoestatória. O Juiz deverá 

pautar a audiência de forma a conscientizar o adolescente em refletir sobre o ato 

praticado e não apenas o responsabilizar. Visa-se, sobretudo, que a referida audiên-

cia lhe proporcione conselhos e instruções, de maneira firme e educada, com o intui-

to de que não venha a cometer ato infracional novamente, sob pena de agravar a 

repreensão recebida. (JUNQUEIRA, 2014). 

A respeito dessa medida, entende Fonseca (2015, p. 397 e 398): 

 

É a mais leve das sanções não privativas de liberdade, pelo que exige bas-
tante atenção em seu manejo e solenidade, para que o Juiz e o Ministério 
Público não passem a impressão de “folga” nem de excessiva rudeza, pois 
o adolescente é pessoa em desenvolvimento e merecedora de atenção e 
respeito. Trata-se de uma fala do juiz em audiência especialmente designa-
da (audiência admonitória), sempre presentes os pais do adolescente, o Mi-
nistério Público e o Defensor: uma conversa com teor de censura, de repre-
ensão, de chamamento à responsabilidade pelo ato realizado.  
 

 

O parágrafo único do artigo 114 do Estatuto admite a aplicação de adver-

tência “sempre que houver prova de materialidade e indícios de autoria”. No entanto, 

tal previsão não é vista com bons olhos, pois, conforme aponta Alves (2010, P. 78), 

“esta fórmula colide com os direitos à presunção de inocência e ao devido processo, 

consagrados constitucionalmente. Para que não se lesionem tais direitos, será sem-

pre necessário operar com plenitude de provas”. Dessa forma, afirma Alves (2010) 

que, por mais branda que seja a medida aplicada, deverá ser precedida do devido 
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processo legal, bem como conter provas suficientes, ainda que seja uma simples 

medida socioeducativa de advertência. 

Portanto, a advertência é caracterizada pela repreensão verbal do Juiz 

em face do adolescente, para que esse entenda o caráter ilícito praticado e não volte 

a reincidir em tal conduta. 

  

3.2.2 Obrigação de reparar o dano 

 

“Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 

poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o res-

sarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima”. (Art. 116 

do ECA). 

Para Liberati (2012, p. 121): “Tem-se que o propósito da medida é fazer 

com que o adolescente autor de ato infracional se sinta responsável pelo ato que 

cometeu e intensifique os cuidados necessários para não causar prejuízo a outrem”. 

Por sua vez, afirma Ferrandin (2010, p. 78) que: “Trata-se de medida que visa à res-

ponsabilização psíquica do autor do ato infracional durante o cumprimento, o que 

legitima seu caráter repressivo-retributivo, com base educativa”. 

Entretanto, ao confrontar a obrigação de reparar o dano prevista no ECA  

com a responsabilidade civil estabelecida pelo Código Civil de 2002, constata-se 

certa divergência.  

Sobre o assunto, sustenta Fonseca (2015, p. 399 e 400): 

 

Isso porque há norma expressa no Código Civil impondo a responsabilidade 
pela reparação civil aos pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 
autoridade e em sua companhia (art. 932, I, CC/02). A responsabilidade dos 
menores de 16 anos no plano civil é objetiva, ou seja, desnecessário aguar-
dar o resultado da ação socioeducativa, pois não se perquire a culpa do 
adolescente ou de seu pai pelo dano causado. A responsabilidade do inca-
paz, pela lei civil, é subsidiária à dos pais (art. 928, CC), quando se tratar de 
relativamente incapaz (dos 16 aos 18 anos), mas no plano estatutário é 
principal, uma vez que o adolescente é quem deve arcar, ele próprio, em 
princípio, com o ressarcimento pelo dano causado.  

 

Observa-se certa incoerência entre o Código Civil e o Estatuto, pois, en-

quanto o primeiro responsabiliza objetivamente os pais pelos filhos menores de 16 

anos e subsidiariamente pelos que se encontram entre 16 e 18 anos, o segundo 

responsabiliza o próprio adolescente pela obrigação de reparar o dano. 

Nesse sentido, complementa Liberati (2012, p. 122): 
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ao fixar a idade de 12 anos para o início da reponsabilidade do adolescente 
pelos atos ilícitos que praticar e suas consequências, interfere na extensão 
do art. 3° do CC. Se a intenção do Estatuto era promover a responsabiliza-
ção do adolescente autor de ato infracional pelos danos que causou a ter-
ceiro, obrigando-o a reparar o dano, como medida socioeducativa, com 
seus próprios recursos, essa determinação ou fere o dispositivo acima ou o 
revoga, pois pelos atos que praticar e pelas consequências geradas por 
eles o adolescente de 12 anos já é responsável. 
 

 

Constata-se novamente, uma falta de consonância entre as legislações, 

pois o artigo 3° do Código Civil trata os menores de dezesseis anos como absoluta-

mente incapazes para os atos da vida civil. 

Para Ferrandin (2009, p. 79), “o que prega o ECA é que, preferencialmen-

te, cumpra, o adolescente, com exclusividade, a ação proposta pelo juiz.” Por sua 

vez, João Batista Costa Saraiva afirma que: “A reparação do dano há que resultar do 

agir do adolescente, de seus próprios meios, compondo com a própria vítima, muitas 

vezes, em um agir restaurativo. Daí sua natureza educativa”. (apud JUNQUEIRA, 

2014, p. 97). 

Dividem-se em três as formas de reparação do dano: a restituição da coi-

sa, satisfazendo a obrigação com a devolução do objeto ao proprietário; o ressarci-

mento do dano, esse quando não for possível a restituição da própria coisa, deverá 

o adolescente ressarcir o dano em forma pecuniária, bem como considerar os danos 

materiais e morais; a compensação do prejuízo por outro meio caso seja impossível 

a devolução e o ressarcimento. Neste caso poderá ser aplicada outra medida socio-

educativa de maior eficácia, a requerimento do Defensor ou do Ministério Público, 

podendo ainda a vítima e o adolescente infrator acordarem entre si, melhor forma de 

reparar o dano. (LIBERATI, 2012). 

Embora a medida seja bastante controversa, o parágrafo único do art. 116 

do ECA traz a possibilidade de substituição por outra medida, que seja mais condi-

zente às condições do adolescente em cumpri-la. 

 

3.2.3 Prestação de serviços à comunidade 

 
Determina o artigo 117 da Lei Estatutária que: “A prestação de serviços 

comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por perí-

odo não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas 

e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais. 
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Sobre a referida medida, entende Karyna Batista Sposato: 

 

Percebe-se que essa medida possui um forte apelo comunitário e educativo 
tanto para o jovem infrator quanto para a comunidade, que por sua vez po-
derá responsabilizar-se pelo desenvolvimento integral desse adolescente. 
Se bem executada, a medida proporciona ao jovem a experiência da vida 
comunitária, valores sociais e compromisso social, de modo que possa des-
cobrir outras possibilidades de convivência, pertinência social e reconheci-
mento que não a prática de infrações. (apud JUNQUEIRA, 2014, p. 98). 

 
Nota-se, portanto, que a medida tem por finalidade a reinserção do ado-

lescente à comunidade, por meio da prestação de serviço. Proporcionando-lhe um 

novo conceito de vida em sociedade. 

“A intenção é que se integre à comunidade e passe a respeitar o convívio 

social. Deve haver cuidado na imposição da medida de modo a que não se exponha 

o adolescente ao ridículo”. (FONSECA, 2015, p. 401). Por meio da medida de pres-

tação de serviços à comunidade, o adolescente terá a oportunidade de se reinserir 

na comunidade e passar a entender os valores do convívio social que é de funda-

mental importância ao desenvolvimento saudável, dele próprio e da comunidade. 

(FERRANDIN, 2009). Não só o adolescente será beneficiado, a sociedade também 

se beneficia: “uma, pelos serviços prestados a título gratuito e duas, por participar no 

processo de reeducação do adolescente”. (FERRANDIN, 2009, p. 80). 

Vale frisar que, “a medida em análise figura como uma alternativa para a 

privação de liberdade, permitindo que o infrator cumpra, junto à sua família, no em-

prego e na comunidade, trabalhos gratuitos em benefício dos mais necessitados”. 

(LIBERATI, 2012, p. 124 e 125). Por seu turno, Jason Albergaria explica que “essa 

medida alternativa potencia o conteúdo ético-social do trabalho gratuito, como opor-

tunidade de enriquecimento do bem comum e crescimento espiritual da pessoa hu-

mana”. (apud LIBERATI, 2015, p. 141). 

Tal medida deve ser aplicada com o intuito de que o adolescente se sinta 

útil e valorizado pela prestação de serviço e não com a intenção de expô-lo a pres-

tação de serviço que tenha por finalidade a humilhação. 

 

3.2.4 Liberdade Assistida 
 

“A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 

adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente”. (Art. 118 do 

ECA). 
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Para Alves (2010, p. 78), “A liberdade assistida supõe a designação, pelo 

juiz, de uma pessoa encarregada do acompanhamento do adolescente, com a finali-

dade de promover a integração social do adolescente e de sua família”. Acrescenta 

Junqueira (2014, p. 98 e 99) que: “tal sancionamento é bastante amplo, necessitan-

do, pois, de verdadeira rede em torno do jovem, de fundamental valia a participação 

da comunidade (como o ideal, a propósito, em toda e qualquer punição)”. 

Sobre a medida, discorre Liberati (2015, p. 142) 

 

O melhor resultado dessa medida será conseguido pela especialização e 
valor do pessoal ou entidade que desenvolverá o procedimento de execu-
ção da medida com o jovem. Deverão os técnicos ou as entidades desem-
penhar sua missão através de estudo do caso, de métodos de abordagem, 
organização técnica da aplicação da medida e designação de agente capaz, 
sempre sob a supervisão do juiz. 
 
 

Nesse sentido, observa-se a importância das entidades e técnicos em es-

tarem bem preparados a atender esses jovens, pois para que a medida ocorra com 

sucesso, os profissionais deverão identificar o procedimento correto para cada caso. 

Segundo Saliba (2006), a medida de liberdade assistida exerce uma for-

ma de vigilância sobre o adolescente que comete ato infracional, a qual se estende 

para a família do jovem, com a finalidade de reeducá-la.  

Dessa forma, explica: 

 

O que se faz, efetivamente, é gerenciar e controlar a vida do adolescente in-
frator, por meio do exame e da intervenção normativa. Identificar e vigiar as 
famílias dos infratores in loco, examinando-as e incitando-as a normaliza-
rem suas relações familiares e capacitando-as para exercer a vigilância e a 
normatização. (SALIBA, 2006, p. 121). 
 

 

Constata-se, portanto, a intenção do Estado em estabelecer uma espécie 

de fiscalização da organização familiar, adentrando à casa do adolescente em confli-

to com a lei com o objetivo de não só reeducá-lo, mas também aos demais compo-

nentes de sua família. 

Referente ao prazo mínimo de fixação da medida, o artigo 118 § 2° do Es-

tatuto estabelece que “A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 

meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por ou-

tra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor”.  

Vale destacar que, por não estipular o legislador, prazo máximo de apli-

cação da medida de liberdade assistida, esta espécie de medida socioeducativa po-
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derá ser aplicada enquanto perdure a necessidade de orientar e auxiliar o adoles-

cente. (LIBERATI, 2015). Contudo, vale frisar que “a liberdade assistida aplicada por 

força da remissão não poderá ser substituída pela semiliberdade ou internação, sal-

vo instaurando-se o devido processo legal”. (CURY, GARRIDO E MAÇURA apud 

LIBERATI, 2015, p. 143). 

Trata-se de uma medida com um viés de reeducar o comportamento de 

vida do adolescente, utilizando-se de profissionais capacitados em identificar por 

meio de visitas periódicas ao adolescente a melhor forma de orientá-lo.  

 

3.2.5 Inserção em regime de semiliberdade 

 

“O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou co-

mo forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades 

externas, independentemente de autorização judicial”. (Art. 120 do ECA). 

Compreende-se a medida socioeducativa de semiliberdade, como aquela 

que obriga o adolescente infrator ao trabalho e ao estudo durante o dia e a recolher-

se à noite ao estabelecimento responsável pela aplicação da medida. Há duas pos-

sibilidades de aplicação da medida: uma é aquela aplicada desde o início, respei-

tando o devido processo legal, outra é aquela em forma de progressão de regime, 

retirando o adolescente da condição de internado e colocando-o em regime de semi-

liberdade. (LIBERATI, 2015). 

“A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber, 

as disposições relativas à internação”. (Art. 120 § 2° do ECA). “Não há prazo prefi-

xado na medida, mas ela não pode superar três anos. Após liberado às atividades 

externas, o comportamento do adolescente fica sendo avaliado a cada seis meses 

por equipe interprofissional”. (FONSECA, 2015, p. 405). 

Acerca da semiliberdade, afirma Junqueira (2014, p. 101) que: 

 

Apesar de uma maior liberalidade, priorizado o atendimento externo, fora 
das unidades, muito exige dos profissionais envolvidos numa relação diária 
e dialógica. Não é incomum, nas saídas mesmo autorizadas, jovens em 
cumprimento da medida surpreendidos, pelas ruas, na posse de drogas, 
quando não, ausentando-se, sem o consentimento da unidade, da escola ou 
curso matriculado. Noutras ocasiões, acaba não retornando na data e hora 
estipulada, sem comunicação prévia. Quando não, é assassinado. Tudo is-
so deve ser trabalhado em equipe, de forma diuturna. Não raro, ainda, o jo-
vem reside num outro município, o que muito lhe dificulta o cumprimento 
desta medida.  
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Conclui-se que, no regime de semiliberdade o adolescente deverá fre-

quentar a escola e estar realizando programas de profissionalização durante o dia, 

devendo se recolher à noite ao estabelecimento. Caracterizando assim, uma espécie 

de semi-internação. 

 

3.2.6 Internação em estabelecimento educacional 

 

A internação é considerada a mais rigorosa das medidas socioeducativas, 

pois, priva o adolescente em conflito com a lei da sua liberdade de ir e vir e subme-

te-o às regras de internação previstas na Lei Estatutária. 

Dispõe o artigo 121 do ECA: 

 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 
princípios de brevidade e excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. 
§ 1°. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe 
técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 
§ 2°. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção 
ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis 
meses. 
§ 3°. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 
três anos. 
§ 4º. Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente 
deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade 
assistida. 
§ 5°. A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
§ 6°. Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização 
judicial, ouvido o Ministério Público. 
§ 7°. A determinação judicial mencionada no § 1° poderá ser revista a qual-
quer tempo pela autoridade judiciária. 
 

 
Depreende-se da leitura do artigo supracitado um maior rigor na forma de 

responsabilizar o adolescente que comete o ato infracional, pois essa se refere à 

privação da liberdade. 

Para Liberati (2015), a medida de internação deve ser balizada pelos 

princípios da brevidade, excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pes-

soa em desenvolvimento. Com base nesses princípios é que se deve buscar a finali-

dade educativa e restaurativa da medida, pois somente terá sua eficácia garantida 

se realizada com o intuito de tratamento adequado ao adolescente, não podendo ter 

como finalidade um fim nela própria. Portanto, para melhor cumprir o proposto pela 

internação, é necessário um pré-atendimento individualizado a cada adolescente 

com o intuito de identificar as necessidades específicas a serem tratadas.  
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O princípio da brevidade é aquele que determina o prazo em que o ado-

lescente ficará privado de sua liberdade, conforme o artigo 121 §§ 2° e 3° do Estatu-

to, onde estabelece o prazo mínimo de seis meses e o máximo de três anos. Contu-

do, vale frisar a exceção prevista no artigo 122 § 1°, III da Lei Estatutária, que prevê 

o máximo de três meses de internação (sanção) nos casos de descumprimento reite-

rado e injustificável da medida anteriormente imposta. Tal parágrafo foi acrescido 

pela Lei 12.594/2012 – SINASE. (LIBERATI, 2012). 

O princípio da excepcionalidade se caracteriza pelo fato da medida de in-

ternação ser realizada em caráter excepcional, ou seja, deverá ser aplicada somente 

quando não houver possibilidade de outra menos rígida. O derradeiro princípio é o 

do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sendo dever do Es-

tado garantir a integridade física e mental do adolescente, adotando as medidas 

adequadas de segurança. (FERRANDIN, 2009). 

  As hipóteses de aplicação da medida de internação estão previstas no 

artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência 
a pessoa; 
II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 
imposta. 
§ 1°. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá 
ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o 
devido processo legal. 
§ 2°. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra me-
dida adequada. 

 

Desse modo, para a aplicação da medida de internação deverão ser ob-

servados os três incisos do artigo supratranscrito, pois, trata-se de um rol taxativo de 

acordo com o caput do mesmo artigo. 

Segundo Liberati (2012, p. 134), “o elenco das condições é taxativo e 

exaustivo, não havendo possibilidade de aplicação da medida fora das hipóteses 

apresentadas”. “Neste diapasão, sobre a taxatividade da tríade, atuando numerus 

clausus não sendo ela meramente exemplificativa, cuja inobservância, por parte dos 

juízes, muito fere o princípio da legalidade, constitucionalmente previsto”. (JUN-

QUEIRA, 2014, p. 135). 

A grave ameaça segundo Júlio Fabbrini Mirabete é caracterizada como 

aquela “em que o mal prenunciado deve ser certo (não vago), verossímil (possível 
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de ocorrer), iminente (que está para ocorrer, e não previsto para futuro longínquo) e 

inevitável (que o ameaçado não possa evitar)”. (apud LIBERATI, 2012, p. 134). “A 

violência à pessoa é compreendida pelo desenvolvimento de força física para vencer 

a resistência real ou suposta. A violência está sempre presente quando são empre-

gados meios físicos sobre a vítima, resultando em lesões corporais ou morte”. (LI-

BERATI, 2012, p. 134). 

A internação no caso de reiteração no cometimento de outras infrações 

graves é destinada ao adolescente que já recebeu medida socioeducativa diversa e 

mesmo assim voltou a praticar crime grave, restando evidente a não eficácia da me-

dida cumprida anteriormente. Já o descumprimento reiterado e injustificável da me-

dida anteriormente imposta terá como consequência uma espécie de internação-

sanção, neste caso, o adolescente ainda deverá cumprir a medida anteriormente 

imposta, cumulando-a com a internação, que não poderá passar de três meses, con-

forme o § 1° do artigo 122 da Lei Estatutária. (LIBERATI, 2012). 

Compreende-se que, para imposição de medida de internação deverão 

ser respeitados os princípios previstos no caput do artigo 121, bem como os três re-

quisitos do artigo 122, ambos do Estatuto. Respeitando-se sempre, o direito de de-

fesa do adolescente e o devido processo legal. 

Conclui-se, portanto, que a medida de internação é aquela que priva o di-

reito de liberdade do adolescente, com finalidade educativa. Almejando-se, dessa 

forma, a reinserção do jovem na comunidade, com plenas condições de convívio 

social adequado. 

  

3.3 Responsabilização Estatutária e a Falácia da Impunidade 
 

 

O adolescente que comete ato infracional é responsabilizado ou perma-

nece impune? Esse é o grande questionamento que se faz em referência ao Estatu-

to da Criança e do Adolescente. 

Constata-se, por meio da mídia e das redes sociais que, a maioria da po-

pulação adota o discurso de que o Estatuto da Criança e do Adolescente só prevê 

direitos. Entendem que esses jovens deveriam deixar de ser inimputáveis e passar a 

ser imputáveis penalmente aos dezesseis anos, por terem consciência dos seus 

atos. 
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Entretanto, pode-se analisar por meio das medidas socioeducativas que o 

adolescente que comete ato infracional a partir dos doze anos de idade, está sujeito 

à Responsabilização Estatutária. Portanto, com o advento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente inaugurou-se uma nova forma de responsabilização do adolescente 

em conflito com a lei. 

O nome dado ao modelo de responsabilizar tem trazido algumas diver-

gências quanto ao termo jurídico a ser adotado, quais sejam: responsabilização es-

tatutária, responsabilização especial, responsabilização infracional, direito penal do 

adolescente ou direito penal juvenil. Entretanto, por tratar-se de mera nomenclatura 

a ser utilizada, de nada muda a forma como o adolescente é responsabilizado. Vale 

destacar também que, a Lei Estatutária promoveu o “menor” à condição de sujeito 

de direito, estabelecendo assim uma relação de deveres e direitos, observando a 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. (SARAIVA, 2015). 

Sobre a responsabilização do adolescente autor de ato infracional, ensina 

Saraiva (2015, p. 103) que: 

 

Há que existir a percepção que o Estatuto impõe sanções aos adolescentes 
autores de ato infracional e que a aplicação destas sanções, aptas a interfe-
rir, limitar e até suprimir temporariamente a liberdade dos jovens, há que se 
dar dentro do devido processo legal, sob princípios que são extraídos do di-
reito penal, do garantismo jurídico, e, especialmente, da ordem constitucio-
nal que assegura os direitos da cidadania. 
 

 

Para Saraiva (2015, p. 103), “O Estado de Direito se organiza no binômio 

direito/dever, de modo que às pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, 

assim definidas em lei, cumpre ao Estado definir-lhe direitos e deveres próprios de 

sua condição”. 

Portanto, não é pelo fato de não ser responsabilizado pela lei penal que o 

adolescente deixará de receber sanção imposta pelo Estado, que, por sua vez o faz 

por meio da Lei Estatutária.  

Segundo Veronese (2015, p. 266) “é evidente que ao assumir esta pro-

posta diferenciada não se deseja, nem se advoga a desresponsabilização, a ilicitu-

de, a falta de limites. O menor de 18 anos é inimputável em termos penais, mas im-

putável estatutariamente”. 

Nesse entendimento, leciona Veronese (2015, p. 267): 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é criticado por muitos que fazem 
sobre ele uma leitura parcial, dizendo que o mesmo só contempla direitos, 
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que não prevê obrigações. Não é bem assim. O Estatuto obriga sim, ele 
responsabiliza condutas contrárias ao ordenamento jurídico servindo-se das 
medidas socioeducativas. A Lei SINASE, de igual modo é enfática neste 
sentido: as medidas socioeducativas têm entre seus objetivos a “desapro-
vação da conduta infracional” (art. 1°, § 2°, III). 

 

A imposição de limites por meio da responsabilização estatutária chama o 

adolescente, a partir dos 12 anos a rever seu comportamento social, subsidiando-o 

da intervenção educativa prevista nas medidas aplicadas. Dessa forma, se o Estatu-

to não consegue cumprir a finalidade estabelecida por ele mesmo, vê-se diante de 

uma falta de habilidade por parte dos profissionais ou da aplicação inadequada dos 

programas de reinserção do jovem. (VERONESE, 2015). 

Com o advento da Lei 12.594/2012 (SINASE), buscou-se regulamentar a 

forma de execução das medidas socioeducativas destinadas ao adolescente que 

pratique ato infracional. Afirma a referida lei que as medidas socioeducativas têm por 

objetivo a “Responsabilização do adolescente”, “Integração social e garantia de direi-

tos” e “Desaprovação da conduta infracional”, conforme o artigo 1°, § 2°, incisos I, II 

e III da Lei 12.594/2012. Senão, observa-se: 

  

§ 2°. Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da 
Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
as quais têm por objetivos: 
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;  
II – a integração social do adolescente e a garantia dos direitos individuais e 
sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e 
III – a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da 
sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de 
direitos, observados os limites previstos em lei. 
 
 

Nota-se, portanto, que a Lei 12.594/2012 consolidou o sistema de res-

ponsabilização do adolescente previsto no Estatuto e estabeleceu regras para a 

execução das medidas socioeducativas. Vale frisar que, além do caráter pedagógico 

da aplicação das medidas a Lei é clara no sentido de responsabilizar o adolescente, 

conforme vimos nos três objetivos supramencionados. 

“Enganam-se os que afirmam que o fato de o adolescente não responder 

por seus atos delituosos junto à Justiça Penal, o torna irresponsável”. (BRAGA; 

STRASSER; SANTOS, 2015, p. 155). A implantação de um sistema de responsabili-

zação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou que os jovens entre 12 

e 18 anos, nos casos de prática de ato infracional recebessem medidas socioeduca-

tivas, balizadas pelos princípios da ofensividade e proporcionalidade. Submetendo-
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os, desde a uma mera advertência à privação de sua liberdade. (BRAGA; STRAS-

SER; SANTOS, 2015). 

Dessa forma, destaca Liberati (2012, p. 150) que, “o adolescente autor de 

ato infracional “responde” pela prática de ato infracional, frente às disposições conti-

das no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como nas demais regras de 

controle social”. Entende-se que a Lei Estatutária chama o adolescente que agiu em 

desconformidade com o ordenamento jurídico a responsabilizar-se pelo ato cometi-

do, aplicando-lhe sanção. Vale destacar que, o Estatuto ao estabelecer medidas de 

caráter social e educativo, pretendeu não enquadrá-las como punitiva e retributiva. 

Contudo, é essa a interpretação condizente a elas. (LIBERATI, 2012). 

Sobre o caráter das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, entende Liberati (2012, p. 150) que: 

 
Essa nova perspectiva, sem dúvida, retrata o caráter impositivo (coercitivo), 
sancionatório e retributivo das medidas socioeducativas. É impositivo por-
que a medida é aplicada independente da vontade do infrator – com exce-
ção daquelas aplicadas em sede de remissão, que tem finalidade transacio-
nal. É sancionatório porque, com a ação ou omissão, o infrator quebrou a 
regra de convivência dirigida a todos. É retributivo por ser resposta ao ato 
infracional praticado. 

 

Por mais que a proposta de responsabilização do adolescente em conflito 

com a lei possua um viés social e educacional, não deixa de caracterizar uma forma 

de sanção do Estado em resposta à sociedade, pelo mal praticado. 

Para Saraiva (2015, p. 97 e 98) o Estatuto estabelece “um mecanismo de 

sancionamento, de caráter pedagógico em sua concepção e conteúdo, mas eviden-

temente retributivo em sua forma”. A aplicação das medidas socioeducativas deve 

restabelecer a confiança.  

Dessa forma, explica que: 

 

Daí a necessidade de uma penalização, um sancionamento, uma resposta 
de natureza retributiva (para confiança normativa) se reduz, e às vezes até 
desaparece, nos casos: 
a) Quando há uma resposta confiável e prestigiosa para restabelecer a con-
fiança cognitiva (disposição do povo de que não se castigue, mas “sim os 
reabilitem”); 
b) Quando a vítima concreta está satisfeita de outra forma e não reclama de 
seu papel de vítima, dando ensejo a um modelo de Justiça Juvenil Restau-
rativa, enquanto uma alternativa a um sistema de responsabilidade penal do 
adolescente. (SARAIVA, 2015, p. 138 e 139). 
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É necessário que as medidas socioeducativas sejam aplicadas de forma 

eficaz, para que a sociedade se sinta segura. Mas, também há a necessidade de 

que as vítimas entendam e apoiem essa proposta de restaurar a condição de conví-

vio social do adolescente. 

Por sua vez, Veronese (2015), entende que a educação deve se estender 

a todos os adolescentes que praticam ato infracional e que por meio dela possa tra-

zer um novo conceito de comportamento a esses jovens. Afirma que a proposta de 

implementação das medidas socioeducativas pelo Estatuto, possui caráter social e 

educacional, embora entenda que na prática há muito a se fazer para que se cumpra 

sua verdadeira finalidade.  

“No entanto, configurado o ato infracional, a Lei do SINASE desaprova a 

conduta infracional, e determina que a medida a ser imposta tem caráter sancionató-

rio, emanado do Estado (Poder Judiciário)”. (VERONESE, 2015, p. 272). Segundo 

Veronese (2015), a complexidade reside em trabalhar com o intuito de emancipar a 

responsabilização socioeducativa, de forma que a medida aplicada, além de surtir o 

efeito pedagógico também alcance a segurança pública. 

Veronese (2015, p. 283) conclui que: 

 

Em suma, o que se pretende com o sistema de medidas socioeducativas é 
a superação das velhas concepções autoritárias de defesa social e de cará-
ter retributivo, pois sabemos que a melhor alternativa de superação à vio-
lência é a emancipação humana e somente a promoção de alternativas 

educativas e sociais são capazes de apresentar novos horizontes. 
 

Deve-se desconstruir o pensamento dos que pensam que os jovens so-

mente devem receber penas pelos atos ilícitos cometidos. É importante que se bus-

que por meio de um sistema socioeducativo eficiente, o afastamento do adolescente 

das práticas ilícitas.  

Ainda sobre o caráter das medidas socioeducativas, vale destacar o posi-

cionamento de Junqueira (2014, p. 129): 

 

Sem maior suspense, assim como a pena direcionada aos adultos autores 
de crimes é, sem dúvida, retributiva e, desde um primeiro momento, estabe-
lecendo-se quão um mal sobre o mal, punindo-se o sujeito por fato anteri-
ormente cometido, na perspectiva de compensá-lo. Mas que, à luz do pró-
prio Estatuto juvenil, haveria de incorporar, por certo, os seus efeitos peda-
gógicos, de forma prioritária, o que, dado o contexto de cada unidade, nem 
sempre se vê. Não fazendo, contudo, tende a ruir qualquer finalidade, care-
cendo de maior sentido. 
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Dessa forma, pode-se dizer que, embora o Estatuto da Criança e do Ado-

lescente tenha previsto o caráter pedagógico nas medidas socioeducativas, a san-

ção pelo ato infracional praticado não deixa de possuir um caráter retributivo. 

Embora existam diversas formas de responsabilização do adolescente em 

conflito com a lei, constata-se que um dos pontos mais reclamados pela sociedade 

em relação às medidas socioeducativas é a questão do prazo máximo de três anos 

de internação.  

Nesse sentido, Saraiva relata (2015, p. 145): 

 

Para se ter um panorama da América Latina a respeito do tempo máximo de 
privação de liberdade para adolescentes infratores, que no Brasil está fixado 
em três anos, para as hipóteses genéricas contempladas no art. 122 da Lei 
8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente: Equador, 4 anos; República 
Dominicana, Panamá, Uruguai e Venezuela, 5 anos; Guatemala, Nicarágua 
e Perú, 6 anos; Honduras, Colômbia e Paraguai, 8 anos; Chile, 10 anos; 
Costa Rica e El Salvador, 15 anos. 

 

“Neste contexto, enquanto mecanismo de defesa social, o fato é que o 

Brasil com seus três anos de limite máximo está isolado no contexto internacional”. 

(SARAIVA, 2015, p. 166). 

Pode-se concluir, portanto que, há sim a responsabilização estatutária do 

adolescente pelos atos infracionais praticados, entretanto, é coerente que o período 

máximo de três anos para a medida de internação seja objeto de reavaliação no to-

cante ao aumento do prazo. 

Sobre os argumentos de impunidade que se houve constantemente por 

meio dos veículos de comunicação, seguem algumas considerações: 

Afirma Rangel (2016, p. 272) que: 

 

A imprensa colabora negativamente quando resolve transferir ao adolescen-
te toda a culpa pelo índice de violência que assola o País, colocando-o co-
mo vilão nacional, o que, por si só, retira da pauta principal o assunto nacio-
nal. As matérias publicadas sobre os menores o são sempre de forma sen-
sacionalista, levando a sociedade a acreditar que o adolescente infrator é o 
Barrabás ou o Judas do século XXI. 

 

Não raro, se percebe maior ênfase na cobertura da mídia quando os atos 

criminosos são praticados por adolescentes, fazendo transparecer a ideia de que os 

adolescentes são os únicos responsáveis pelo aumento da criminalidade. É uma das 

formas de desviar o foco de algum assunto relevante recorrente no País. 

Junqueira destaca (2014, p. 234) que: 
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O movimento da lei e da ordem, conjuntamente ao papel exercido por de-
terminados meios de comunicação de massa, de cunho sensacionalista, re-
presenta um pernicioso retrocesso, às tentativas já usuais de minoração a 
direitos e garantias, há décadas, conquistados, contribuindo, também, ao 
fomento da seletividade punitiva à criação de vários mitos e estereótipos. 

 

O Estatuto tem por objetivo tratar os adolescentes como sujeitos em de-

senvolvimento, porém não parece ser esse o entendimento da mídia, pois induzem 

os telespectadores ao clamor pela punição em si. Deixando de mostrar ao público o 

lado restaurativo previsto nas formas de responsabilização.  

Para Veronese (2015, p. 268): 

 

Muitos poderiam questionar que, passados vinte e cinco anos de vigência 
do Estatuto da Criança e Adolescente, o quadro real da violência não foi ob-
jeto de uma alteração concreta, pelo contrário, a situação parece estar ain-
da mais grave, sobretudo se formos considerar as “razões” apresentadas 
pelos meios de comunicação, deflagrando a sensação de que mais “crimes” 
são cometidos por crianças e adolescentes que se “sentem” alforriados pela 
menoridade. 

 

Os noticiários diários trazem a sensação de que a maioria dos crimes é 

praticada pelos jovens que se sentem inatingíveis pela lei. Contudo, essa ideia é 

equivocada e não deve prosperar, uma vez que estão sujeitos a responsabilizar-se 

pelos seus atos, de acordo com a Lei Estatutária. 

Braga; Strasser e Santos apontam (2015, p. 155) que: 

 

É latente o clamor social em torno dos atos infracionais cometidos pelos jo-
vens, surgindo a equivocada sensação de que nada lhes acontece. O que 
se tem propalado é uma noção errônea de impunidade, ignorando-se que 
nossa legislação é uma das mais conceituadas e a sua correta aplicação 
poderá salvaguardar a sociedade. 

 

Há uma legislação voltada aos adolescentes que cometem atos infracio-

nais e essa deve ser aplicada de maneira eficiente. Não só para punir o infrator, mas 

principalmente para resgatar nele as condições adequadas de convívio social. 

Dessa forma, pode-se concluir que muitos dos que sustentam os argu-

mentos da impunidade desconhecem o verdadeiro sentido da responsabilização 

prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixam se levar pelo que é noti-

ciado nos meios de comunicação em massa, que não raras às vezes, omitem ou 

distorcem as informações a respeito dos atos infracionais praticados por adolescen-

te, causando grande revolta na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A condição de ser humano em situação peculiar de pessoa em desenvol-

vimento é o fundamento pelo qual se norteia o Estatuto da Criança e Adolescente. 

Assim sendo, constata-se que, a partir do momento que se tem uma lei específica 

para estabelecer regras de tratamento aos menores de dezoito anos, é porque se 

faz nítida a necessidade de enxergar esses seres de forma distinta dos adultos. Por-

tanto, não se pode admitir que, existindo uma lei vigente destinada a população in-

fantojuvenil, busque-se meios de tratá-los como adultos ao invés de fomentar a bus-

ca pela efetivação do conteúdo Estatutário. 

No trabalho desenvolvido, tentou-se desconstruir a mentalidade absorvida 

na maioria das vezes pelos meios de comunicação em massa, de que nada aconte-

ce com os menores de dezoito anos que cometem ato ilícito. Analisou-se por meio 

das medidas socioeducativas, a questão de como se dá a responsabilização do ado-

lescente, contrariando a equivocada percepção de que ficam impunes pelos atos 

infracionais praticados. 

Ainda que vigente no Brasil por quase três décadas, o Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente, de tempos em tempos é destaque principal nos diversos meios 

de comunicação, seja pelo rebaixamento da idade de responsabilização penal, ou 

pela falta de punição dos adolescentes. Constata-se que, por ter a capacidade de 

alcançar uma grande quantidade de pessoas, através de seus meios de informação, 

a mídia consegue e com certo sucesso, construir no pensamento dessas, uma visão 

distorcida da proposta estabelecida pelo Estatuto.  

A abordagem sobre os direitos fundamentais presente nesta pesquisa, se 

deu com o propósito de demonstrar a necessidade do Estado, da família e da socie-

dade em efetivar os direitos necessários e inerentes ao desenvolvimento físico, psi-

cológico e social das crianças e adolescentes. Não se deve negligenciar o direito ao 

desenvolvimento digno e saudável dos jovens, pois, ausente as condições de se vi-

ver com dignidade, faz com que a população infantojuvenil se torne propensa ao ali-

ciamento dos traficantes. 

A “porta” de entrada ao mundo da criminalidade se dá pela ideia de que 

terão acesso a condições financeiras que lhes proporcione a possibilidade de adqui-

rir bens materiais. É nesse momento que, a ausência do cumprimento dos direitos 

fundamentais pela tríade, Estado, família e sociedade, dão espaço ao recrutamento 
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pelo tráfico, que por sua vez oferece retorno financeiro pelo comércio de drogas e 

outras práticas ilegais, como furtos e roubos.  

Constata-se certo contrassenso ao perceber grande entusiasmo no cla-

mor pela punição e vontade de encarcerar os jovens, e certa apatia quando o assun-

to é reivindicar a implementação de fato, dos direitos e deveres previstos na lei esta-

tutária. Dessa maneira, pouco se contribui para que o adolescente em conflito com a 

lei deixe de ser o efeito. Pois, a preocupação é maior em remediar, por meio do en-

carceramento e não em combater a causa, que é proporcionar condições dignas de 

vida aos que estão em desenvolvimento, para que se tornem adultos responsáveis e 

aptos à boa convivência social. 

Observa-se que, nos estabelecimentos socioeducativos a maioria dos 

adolescentes recolhidos provém das camadas sociais mais pobres da sociedade, 

abandonaram a escola na fase fundamental e vivem em ambientes familiares deses-

truturados. Nesse contexto, não deve prosperar o argumento de que ocorrendo a 

aprovação de uma lei mais severa ou a diminuição da idade de responsabilidade 

penal, se resolverá o problema da criminalização infantojuvenil.  

É ingênuo acreditar que a lei por si só será capaz de amedrontar o ado-

lescente, a ponto de optar pelo estudo e trabalho em detrimento da criminalidade. Se 

assim fosse, a lei dos crimes hediondos de 1990, teria acabado com a prática des-

ses crimes, o que não é verdade, tendo em vista os noticiários recorrentes da prática 

de tais crimes. A intenção não é dizer que não se deve responsabilizar pelos atos 

cometidos, mas sim em demonstrar que a lei em si, seja ela mais severa ou não, 

pouco alterará os índices de criminalidade.  

 Custa a entender o porquê do não descontentamento dos políticos e da 

própria mídia com o que está sendo feito para que o Estatuto da Criança e do Ado-

lescente alcance sua plena efetividade, ao invés de só criticá-lo.  Nota-se que, a Lei 

Estatutária, não raras vezes, é usada como instrumento de captação de eleitores, 

tanto pelos candidatos que postulam por algum cargo político, como por aqueles que 

na vigência de seus mandatos, sustentam a tese de que a legislação infantojuvenil 

não dá a resposta que a sociedade em geral, reivindica. 

Ora, a Lei 8069/1990 estabelece que o adolescente ao praticar conduta 

descrita como crime ou contravenção penal, seja responsabilizado pelos seus atos, 

de acordo com as medidas nela previstas. Identifica-se, portanto, que já existe a 

resposta do Estado à sociedade, quando do cometimento de ato infracional pelos 
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menores de dezoito anos. Tal resposta se dá pelas medidas socioeducativas versa-

das uma a uma em nosso estudo.  

Embora não sendo consideradas medidas de natureza penal, muitas ve-

zes se não em sua maioria, é o que mais parece. Notou-se pela bibliografia utilizada 

que o distanciamento em se fazer cumprir a proposta de reeducar socialmente os 

que estão cumprindo medidas, os coloca em situação de pagar pelo ato cometido e 

não de fazê-los entender a postura inadequada. Assim sendo, uma vez não execu-

tados os programas pedagógicos com efetividade, não passarão de cumpridores de 

pena e dessa forma, retornando ao convívio social nas mesmas ou piores condi-

ções. 

O clamor social que parece persistir, é a busca pela vingança, acompa-

nhado da expressão “bandido bom é bandido morto” e geralmente apoiado e divul-

gado por setores da política e da comunicação. Contudo, não parece ser esse o me-

lhor caminho, uma vez que, há uma legislação que está de acordo com a Conven-

ção sobre os Direitos da Criança de 1989, onde se propõe formas de emancipação 

da pessoa em desenvolvimento e não o contrário. 

Há que se ter claro que, existe um sistema de responsabilização estatutá-

ria que se inicia aos doze anos de idade, destinado aos adolescentes que cometem 

ato infracional. Contudo, a indagação reside principalmente em contestar se o prazo 

de internação de até três anos pelo ato cometido com violência e grave ameaça está 

dando uma resposta eficaz à sociedade e ao próprio infrator, para que se sinta inibi-

do em reincidir.  

Nesse sentido, não parece razoável acreditar que a Lei Estatutária seja 

imutável, pelo contrário, é necessário que se debatam as melhores maneiras de im-

plementá-la, com o intuito de dar uma resposta social de segurança pública, mais 

efetiva. Passados mais de vinte e cinco anos de seu advento, pode ser considerada 

uma lei moderna, mesmo sem grandes modificações nesse período.  

Dessa forma, entende-se ser mais apropriada uma reavaliação das for-

mas de responsabilização do adolescente em conflito com a lei, e não, querer abolir 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o argumento de que “só prevê direitos”. 

A ideia reproduzida pelo senso comum de que a legislação infantojuvenil é um ins-

trumento de impunidade não deve prevalecer, tendo em vista que ao estabelecer a 

idade de doze anos para cumprimento de medidas socioeducativas, faz com que 

seja uma legislação rigorosa.  
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Conclui-se, portanto que, ao contrário de se lutar pela destruição do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente deve-se lutar pelo seu aprimoramento, tanto no 

cumprimento dos direitos fundamentais como numa resposta mais eficiente de segu-

rança pública.  
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