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RESUMO 

O presente estudo trata das garantias do adolescente autor 
de ato infracional vistas a partir da Constituição da República e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, como negação ao Direito Penal Juvenil. Para tanto, 
parte-se da evolução dos direitos da criança e do adolescente até que se 
chegasse ao contexto atual consubstanciado pela Doutrina da Proteção Integral. 
Analisa-se os discursos que tratam das medidas socioeducativas, em especial 
aqueles que a caracterizam como pena, para assegurar aos adolescentes autores 
de atos infracionais as garantias de ordem penal e processual, bem como os que 
lhes dão feição fora do Direito Penal, visto que em nenhum momento, tanto a 
Constituição, quanto o Estatuto, reportam-se ao efeito retributivo da medida. 
Defende-se o Direito da Criança e do Adolescente como ramo autônomo do 
Direito dotado de princípios próprios. Desta forma, sustenta-se a ilegitimidade do 
Direito Penal Juvenil, visto que a Constituição da República inseriu novo 
paradigma de responsabilização. Apesar da semelhança dos objetivos entende-se 
que a mudança é fundamental para impedir que sob o pretexto de usar os 
benefícios do Direito Penal, abra-se a porta para a redução da maioridade penal 
de forma velada. Demonstra-se, também, que a não adoção do Direito Penal 
Juvenil não implica em ausência de respeito às garantias dos adolescentes. Isto 
porque a Constituição e o Estatuto já asseguram direitos e garantias. O Estatuto 
não criou, portanto, um subsistema penal. Tal premissa é fruto de uma antiga 
cultura de exclusão e punição e pelo apego às legislações infraconstitucionais em 
contrapartida com a dificuldade de compreender que todas as leis, inclusive a 
penal, devam ser interpretadas e aplicadas a partir de uma visão da Constituição. 
Conclui-se que todas as garantias aos adolescentes podem ser asseguradas a 
partir de uma interpretação dos princípios informativos do Direito da Criança e do 
Adolescente em consonância com as regras da Constituição da República e 
complementados pelo Estatuto, sem a necessidade de se socorrer do Direito 
Penal (Juvenil) para possibilitar ao adolescente o máximo de respeito a sua 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, contra o arbítrio do Estado, 
quando em conflito com a lei penal. 
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RESUMEN 

 
El presente estudo trata de las garantías del adolescente 

autor de acto infraccional vistas a partir de la Constitución de la República y del 
Estatuto de la lnfancia y Adolescencia, como negación al Derecho Penal Juvenil. 
Para tanto, pártese de la evolución de los derechos del niño y del adolescente 
hasta que se llegara al contexto actual consubstanciado por la Doctrina de la 
Protección Integral. Analísase las falas que tratan de las medidas 
socioeducativas, en especial aquellas que la caracterizan como pena, para 
asegurar a los adolescentes autores de actos infraccionales las garantías de 
orden penal y procesual, bien como los que a ellos le dan facción fuera del 
Derecho Penal, visto que en ninguno momento, tanto la Constitución, cuanto el 
Estatuto, repórtanse al efecto retributivo de la medida. Deféndese el Derecho de 
los Niños y Adolescentes como ramo autónomo del Derecho dotado de principios 
propios. De esta forma, susténtase la ilegitimidad del Derecho Penal Juvenil, visto 
que la Constitución de la República inserió nuevo paradigma de 
responsabilización. A pesar de la semblanza de los objetivos enténdese que el 
cambio es fundamental para impedir que sob el pretexto de usar los beneficios del 
Derecho Penal, ábrase la puerta para la reducción de la edad de imputabilidad 
penal de forma velada. Demónstrase, también que la no adopción del Derecho 
Penal Juvenil no implica en ausencia de respecto a las garantías de los 
adolescentes. Eso porque la Constitución y el Estatuto ya aseguran derechos y 
garantías. El Estatuto no creó, por tanto, un subsistema penal. Tal premisa es 
fructo de una antigua cultura de exclusión y punición por apego a las legislaciones 
infraconstitucionales en contrapartida con la dificultad de comprender que todas 
las leyes, incluso la penal, deban ser interpretadas y aplicadas a partir de una 
visón de la Constitución. Conclúise que todas las garantías a los adolescentes 
pueden ser aseguradas a partir de una interpretación de los principios 
informativos del Derecho de la Infancia y Adolescencia en consonancia con las 
reglas de la Constitución de la República y complementados por el Estatuto, sin la 
necesitad de socorrerse del Derecho Penal (Juvenil) para posiblitar al adolescente 
el máximo de respecto a su condición peculiar de persona en desarrolamiento 
contra el arbitrio del Estado, cuando en conflicto con la Ley Penal. 



 

 

INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como objeto o estudo do 

princípio da proteção integral e a (i)legitimidade de um direito penal juvenil, por 

meio da análise político-jurídica das garantias asseguradas ao adolescente em 

conflito com a lei penal, a quem se atribui prática de ato infracional. 

O seu objetivo é contribuir para uma discussão mais 

aprofundada acerca das medidas socioeducativas ao adolescente, refletindo, por 

meio da Constituição da República e do Estatuto da Criança e do Adolescente, os 

objetivos de referidas medidas, as teorias da existência de um direito penal juvenil 

e as garantias inerentes aos adolescentes por ocasião da imposição e execução 

de tais medidas. Também visa desenvolver estudos concretos, diferenciados do 

senso comum teórico1, bem como ponderar as atuais tendências de aplicação das 

medidas socioeducativas, na sociedade contemporânea brasileira. Por fim, 

objetiva-se analisar a (i)legitimidade do Direito Penal Juvenil como modo de 

alcançar as garantias do adolescente autor de ato infracional, para, a partir daí 

propor soluções ao atual sistema a fim de que ele atinja os objetivos a que se 

propõe. 

Para tanto, principia-se, no Capítulo 1, tratando da evolução 

histórica do Direito da Criança e do Adolescente, bem como no histórico da 

responsabilização da criança e do adolescente, quer em nível internacional, quer 

no sistema brasileiro, com ênfase no século XX até os dias atuais, caracterizados 

pela Doutrina da Proteção Integral.  

No Capítulo 2, tratando do ato infracional e das espécies de 

medida socioeducativa, chega-se aos discursos sobre referidas medidas, 

                                            
1 WARAT, Luis Alberto. Introdução geral do direito, vol. I, Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1994, p. 14, 

explica: “De uma maneira geral, a expressão ‘senso comum teórico’ designa as condições 
implícitas de produção, circulação e consumo de verdades nas diferentes práticas de 
enunciação e escritura do Direito. Trata-se de um neologismo proposto para que se possa contar 
com um conceito operacional que sirva para mencionar a dimensão ideológica das verdades 
jurídicas.” 
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analisadas sob as vertentes da proteção, da punição e de outros entendimentos 

existentes, que permitam montar a base de um sistema de responsabilização. 

Por fim, no Capítulo 3, trata-se do Direito Penal Juvenil, em 

especial suas justificativas e objetivos, passando-se a uma análise crítica dessa 

disciplina e das premissas que a embasam e propondo soluções para o 

asseguramento das garantias do adolescente fora do Direito Penal.   

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre o assunto. 

Para a presente Dissertação foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a) Ao adolescente que comete ato infracional, devem ser 

asseguradas todas as garantias previstas na Constituição da República e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, como decorrência da evolução histórica e 

da autonomia do Direito da Criança e do Adolescente. 

b) Não tendo o ato infracional o mesmo caráter do crime, e 

via de conseqüência, nem as medidas socioeducativa as mesmas características 

e finalidades das penas, a utilização dos institutos do Direito Penal se torna 

incompatível com a virada trazida pela Doutrina da Proteção Integral.  

c) As garantias a serem asseguradas ao adolescente autor 

de ato infracional devem ser aplicadas a partir de um novo prisma, que respeite a 

condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento e que não 

repita os vícios já existentes no sistema penal dos adultos. 
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Quanto à Metodologia empregada, foi utilizado o Método 

Indutivo2 e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia é 

composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente3, da Categoria4, do Conceito Operacional5 e da Pesquisa 

Bibliográfica6. 

                                            
2 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e 
Metodologia da pesquisa jurídica. p. 104. 

3 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa 
jurídica. p. 62. 

4 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.”  PASOLD, 
Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 31. 

5 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica 
e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 45. 

6 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 239. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término da presente pesquisa foi possível demonstrar 

que a evolução dos direitos da criança e do adolescente marcou-se pela 

superação de diversas fases até que se chegasse ao contexto atual 

consubstanciado pela Doutrina da Proteção Integral. A superação dessas etapas 

deu-se com o rompimento de determinados dogmas e paradigmas que sempre 

segregaram a criança e o adolescente, tratando-os ora como criminosos, ora 

como objetos. Isto se deveu, em boa parte, a uma cultura de segregação social, 

na qual as classes menos favorecidas, composta por considerável parcela de 

crianças e adolescentes, sempre foram relegadas a um segundo plano, em 

detrimento à classe que dita as regras de comportamento. 

Dentro desse contexto, e analisando especificamente o 

século XX, verificou-se um processo de criminalização da infância. As teorias que 

predominaram por mais de cem anos sempre foram no sentido de classificar os 

atos infracionais como uma patologia social, que precisasse de tratamento. Una-

se a este processo, o de internação das crianças carentes, órfãs ou 

abandonadas, típica da “Política de Bem-Estar do Menor”. 

 A mudança de todo esse contexto, ao menos no nível 

legislativo, só se deu a partir da década de 80, com o advento da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, no plano interno, e com a Convenção 

dos Direitos da Criança, de 1989, em nível internacional. Tais documentos, 

seguidos do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, marcaram uma 

profunda mudança no modo de ver a questão da infância e da juventude, 

abandonando de vez a errônea noção de que os problemas a elas afetos 

deveriam ser resolvidos sob o prisma da criminalização. Ao contrário, as crianças 

e os adolescentes passam a ser sujeitos de direitos e tanto o Estado, quanto a 

família e a sociedade são responsáveis pela proteção, agora integral. 

É necessário, entretanto, que este novo paradigma saia do 

papel, de modo que sejam efetivados os direitos e garantias então previstos. A 
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questão ganha mais importância quando se relaciona ao adolescente em conflito 

com a lei penal, ou seja, esta mudança de postura deve também se refletir no 

tocante à responsabilização do adolescente, nos discursos sobre medida 

socioeducativa e na plena autonomia do Direito da Criança e do Adolescente. 

Vigora entre os atores jurídicos divergência em relação ao 

caráter que se atribui à medida socioeducativa. Considerável parcela da doutrina 

nacional encara as medidas socioeducativas como instrumentos de cunho penal, 

retributivo, sancionatório, punitivo, sendo freqüente a comparação às penas. Mas 

esta defesa, segundo justificam, dá-se para que, a partir dela, ou seja, assumindo 

a natureza penal das medidas, se pode (ou só assim se pode) assegurar aos 

adolescentes autores de atos infracionais as garantias de ordem penal e 

processual. É esta, em síntese, a essência da teoria do “Direito Penal Juvenil”.  

Entretanto, para outra corrente, cada um a seu modo, 

negando tanto o caráter protetivo (menorista), bem como o penal, das medidas 

socioeducativas, podem elas se situar em um discurso que não restrito a este 

binômio, principalmente no prisma penal. Os argumentos são variados. A 

começar pelo objetivo da medida que diferentemente da pena, busca a 

descobertas das causas da conduta infracional e o posterior acompanhamento, 

orientação e encaminhamento do adolescente de acordo com suas necessidades, 

proporcionando proteção integral, não tendo fim nela mesma.  

Tais opiniões, como relatado ao longo do estudo, vêm 

abalizadas, também, pelo fato de que em nenhum momento, tanto a Constituição, 

quanto o Estatuto, reportam-se ao efeito retributivo ou mesmo intimidatório da 

medida, mas sim com o fito de oportunizar e facilitar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de dignidade, pelo 

armazenamento de experiências e pela compreensão dos atos.  

Concluem alertando para o fato de que o sistema de 

responsabilização, no qual estão inseridas as medidas socioeducativas, forma um 

ramo autônomo do Direito, com fundamento em normativas internacionais e na 

Constituição, dotado de princípios próprios, que não se confunde com os demais 

segmentos da Ciência Jurídica. 
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Estes discursos têm como pano de fundo uma segunda 

discussão, qual seja, a legitimidade, ou não de um chamado Direito Penal Juvenil. 

Para seus defensores, o Estatuto da Criança e do Adolescente criou um direito 

penal especial. Desta forma, para eles, é importante admitir a carga penal das 

medidas socioeducativas para que, a partir daí, as garantias, inclusive as 

constantes no Código Penal e no Código de Processo Penal, possam ser 

estendidos aos adolescentes autores de atos infracionais, sob pena de tratá-los 

de modo mais gravoso do que a um adulto que comete um crime. 

Tal tese, entretanto, como se espera ter ficado demonstrado 

com o presente estudo, é totalmente equivocada. A começar pelo fato de que o 

Direito Penal é matéria estranha ao Direito da Criança e do Adolescente e 

incompatível com a da Doutrina da Proteção Integral.  Com base na Constituição 

da República, que inseriu este novo paradigma, adveio um sistema próprio de 

responsabilização, distinto do Direito Penal, que se sabe ser um modelo que não 

funciona nem com os adultos.  

Apesar dos objetivos dos discursos serem aparentemente 

semelhantes, afinal aqueles que com boa intenção defendem o Direito Penal 

Juvenil desejam a busca de garantias, entende-se que a mudança de paradigma 

é fundamental para impedir que sob o pretexto de usar os benefícios do Direito 

Penal, abra-se a porta para a redução da maioridade penal de forma velada. 

Absolutamente nada garante que ao se admitir a utilização dos institutos do 

Direito Penal e do Processo Penal em benefício dos adolescentes, não se 

romperiam as barreiras que separam a responsabilização juvenil daquela própria 

os adultos, agindo, portanto, como um Cavalo de Tróia. 

Outro equívoco no qual incorrem os defensores do Direito 

Penal Juvenil é o de acreditarem que a não adoção desta teoria implica em 

ausência de respeito às garantias dos adolescentes. Basta uma simples leitura 

para verificar que o Estatuto assegura, de forma clara e objetiva, por exemplo, em 

seus artigos 171 a 190, uma série de direitos e garantias aos adolescentes 

autores de atos infracionais. Não é, portanto, a falta de regras que cria distorções, 
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mas a falta de aplicação das normas processuais já existentes no ordenamento 

jurídico e dos princípios próprios do Direito da Criança e do Adolescente. 

Também há erro em sustentar a tese do Direito Penal 

Juvenil em partir da equivocada premissa de que o ECA instituiu o subsistema 

penal, sem, entretanto fundamentar sua origem. Em momento algum a 

Constituição e/ou Estatuto fizeram qualquer menção à ciência penal. Ao contrário, 

a expurgam do trato com adolescentes. Mais parece herança menorista e 

penalista, ameaçando sua vocação para a garantia da justiça no desenvolvimento 

de crianças e adolescentes. Só existe um direito penal: é aquele que todos 

conhecem, com todas as mazelas que lhe são próprias e que tem um 

direcionamento também conhecido. Querer amenizar tal categoria, 

acrescentando-lhe a característica de “especial”, não tem o condão de lhe retirar 

os vícios. É um modo mais suave de dizer que os adolescentes também estão 

sujeitos a todos os rigores do Direito Penal, e não só aos seus benefícios. 

Esta interpretação também é fruto de uma antiga cultura de 

exclusão e punição, que se esperava já superada ao longo da evolução do Direito 

da Criança e do Adolescente e contra a qual se lutou até hoje. Some-se ao apego 

tradicional brasileiro pelas legislações infraconstitucionais e a dificuldade de 

compreender que todas as leis, inclusive a penal, devam ser interpretadas e 

aplicadas a partir de uma visão da Constituição. 

Deste modo, forçoso é concluir que todas as garantias aos 

adolescentes, portanto, podem ser asseguradas a partir de uma interpretação dos 

princípios informativos do Direito da Criança e do Adolescente em consonância 

com as regras constantes na Constituição da República e complementados pelo 

Estatuto, sem a necessidade de se socorrer do Direito Penal (Juvenil, ou não) 

para possibilitar ao adolescente o máximo de respeito a sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, contra o arbítrio do Estado, quando em conflito com 

a lei penal, de forma que, sem invocar o Direito Penal, não se corre o risco de 

interpretações de seus institutos contra o adolescente, risco este real ao admitir o 

Direito Penal Juvenil.  
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