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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise, bibliográfica e 
jurisprudencial, sobre a flexibilização das garantias penais no âmbito do direito penal 
juvenil no Brasil. A princípio, realiza-se um breve resumo a respeito do histórico do 
direito infanto juvenil brasileiro, considerando as suas fases de desenvolvimento, a 
superação da indiferença pela proteção integral e o que significou para o 
ordenamento jurídico brasileiro a implementação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, pela lei 8.069 de 1990. Esclarece-se, então, porque a utilização do 
termo “Direito Penal Juvenil”, com o viés de transladar , para o sistema punitivo 
juvenil, as proteções integradas ao sistema penal pela teoria do garantismo penal. 
Em seguida, são demonstradas e avaliadas as garantias constitucionais e 
específicas que permeiam a responsabilidade penal dos jovens. Depois, busca-se 
demonstrar a flexibilidade desmedida com que as garantias estudadas são 
aplicadas, o que resulta em arbitrariedades do Judiciário e supressão de direitos. 
Nesta toada, examina-se, através de dados fáticos, a real situação das unidades de 
medida socioeducativas brasileiras, contesta-se a falácia da ressocialização do 
jovem que cometeu ato infracional e desmistifica-se a ideia de redução da 
maioridade penal.  Por fim, o estudo é concluído com a exposição e análise das 
violações que ocorrem na Justiça Juvenil do Recife e do cenário deteriorado do 
sistema socioeducativo de Pernambuco. A ideia deste estudo é questionar a 
aplicação, na prática, das garantias que deveriam ser direcionadas aos jovens em 
conflito com a lei, ao mesmo tempo em que se propõe uma reflexão sobre a eficácia 
do Direito Penal Juvenil exercido de maneira arbitrária. 
 
Palavras-chave: Direito Penal Juvenil; Direito da Criança e do Adolescente; 
Medidas Socioeducativas; Estatuto da Criança e do Adolescente; Princípios e 
Garantias do Ato Penal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tutela jurídica das crianças e adolescentes evoluiu por diversas fases 

históricas até que fosse adotada a Doutrina da Proteção Integral, consolidada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Nos primeiros regimes jurídicos 

trazidos pelos portugueses para o Brasil, as crianças e adolescentes foram tratados 

como objetos disponíveis para o livre arbítrio estatal, tendo sido, inclusive, vítimas de 

penas cruéis e capitais.  

 

Os jovens abandonados pelos pais, os que possuíam alguma enfermidade 

mental e os que praticavam condutas que eram consideradas criminosas pelos 

governantes, eram levados até os julgadores, que podiam condená-los de maneira 

completamente arbitrária e até determinar o encarceramento deles junto com 

adultos, o que gerava incontáveis casos de abusos e violência.  

 

A expansão internacional dos Direitos Humanos e a democratização ocorrida 

no Brasil a partir dos anos 80, culminou em movimentos sociais que resultaram na 

implantação do ECA, legislação responsável por estabelecer os direitos 

fundamentais inerentes às crianças e adolescentes. Nesse sentido, o Estatuto traz a 

previsão de responsabilização penal dos adolescentes como Ultima Ratio do 

Sistema de Justiça Juvenil, inaugurando, assim, o Sistema Penal Juvenil. 

 

Nesse sentido, foram transmitidas as garantias do Sistema Penal de adultos, 

além de outras específicas, com o objetivo de proteger os adolescentes autores de 

atos infracionais. De modo infeliz, o cenário atual, na prática, não é tão discrepante 

daquele existente no Brasil Império, uma vez que, sob a mesma desgastada 

fundamentação do “melhor interesse do adolescente”, arbitrariedades continuam 

sendo cometidas. 

 

Certo que o Estatuto prevê a aplicação das medidas socioeducativas com 

objetivos pedagógicos, em contrapartida, assim como as penas direcionadas aos 

adultos, as medidas possuem caráter retributivo e sancionatório, visto que buscam 
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responder à ofensa jurídica causada pelo autor do ato infracional. 1Ignorar que as 

medidas socioeducativas na prática se comportam como pena contribui para a 

difusão da equivocada ideia a respeito da suposta impunidade infanto juvenil que 

leva diversos setores sociais a apoiarem tentativas de retrocesso institucional, a 

exemplo das numerosas emendas constitucionais que propõem a redução da 

maioridade penal. 

 

No primeiro capítulo, o presente estudo busca analisar historicamente o 

direito infanto juvenil brasileiro, mostrando o caminho traçado entre a etapa 

indiferenciada e a etapa garantista até as mudanças trazidas pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Em seguida, é tratada a problemática em torno da utilização do vocábulo 

“Direito Penal Juvenil” e são abordados os princípios e garantias penais 

incorporadas ao sistema de responsabilização penal de adolescentes. 

 

 No último capítulo, é exposta a problemática da flebixilização das garantias e 

os seus resultados sociais no Brasil, especificamente na Justiça Juvenil de Recife, 

com o objetivo de propor uma reflexão acerca da eficácia do sistema socioeducativo 

atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 JUNQUEIRA, Ivan de Carvalho. Ato infracional e Direitos Humanos. São Pauol: Editora 
Servanda. P. 131 
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2. A RESPONSABILIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

O Regime Jurídico trazido pelos portugueses, quando da descoberta do 

Brasil, foi o das Ordenações Afonsinas. Estas não foram devidamente aplicadas, 

pois o Brasil ainda não era povoado, tendo sido substituídas pelas Ordenações 

Manuelinas, que duraram até 1603, quando D. Filipe II criou as Ordenações 

Filipinas, que vigoraram até o Código Criminal do Império de 1830.  

 

As Ordenações Filipinas aumentaram significativamente o rol das condutas 

puníveis com penas extremamente graves.2 A referida lei declarava que seriam 

punidos com pena total os que tivessem mais de vinte e menos de vinte e cinco 

anos de idade, reservando ao arbítrio do julgador o direito de aplicar a pena total ou 

diminuí-la, nos casos do autor ter entre dezessete e vinte anos. Para os autores com 

menos de dezessete anos à época da prática da conduta, estava vedada a pena de 

morte, podendo ser aplicada qualquer outra pena prevista nas Ordenações. 

 

         A lei supramencionada vigorou até 1830, quando foi substituída pelo 

Código Imperial. Este proclamou a chamada etapa indiferenciada, onde as crianças 

e adolescentes eram tratados praticamente como adultos, sendo mantidos inclusive 

no mesmo cárcere que estes. 3 Apesar disso, o dispositivo legal trouxe importantes 

inovações, entre as quais se destaca a idade mínima para a responsabilização penal 

dos adolescentes, fixada em catorze anos. No entanto, o art. 13 da norma, trazia 

uma disposição alarmante: o julgador poderia punir qualquer um, independente de 

idade, desde que se convencesse que o réu agiu com discernimento. 4  

 

Percebe-se que neste momento histórico, o interesse era a defesa do Estado 

contra qualquer tipo de “criminoso”, sem existir qualquer ponderação pedagógica 

que levasse em conta a clara distinção de discernimento entre uma criança, um 

adolescente e um adulto. 

                                                             
2
 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. São Paulo: RT, 1998, p.45. 

3 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de direito penal juvenil: adolescente e ato 
infracional. 3. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006, p.19. 
4
 CAMPOS, Nuno. Menores Infratores. Florianópolis: UFSC, 1979, p.92 
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A respeito dessa etapa, Sposato se pronuncia: 

 

Essa etapa tem início com o surgimento dos códigos penais retribucionistas 
e estende-se até 1919. Originalmente, nessa fase, menores de 7anos, 
conforme a velha tradição do direito romano, eram considerados 
absolutamente incapazes, seus atos eram equiparados aos dos animais. Já 
para os menores entre 7 e 18 anos, a diferença no tratamento consistia na 
diminuição da pena de um terço em relação aos adultos. Assim, a privação 
da liberdade, por um tempo um pouco menor que o dos adultos e a mais 
absoluta promiscuidade constituíam uma regra sem exeções.

5
 

 

2.2 O MOVIMENTO DOS REFORMADORES E A TENTATIVA DE TUTELA 

ESTATAL 
 

O século XX traz a etapa denominada tutelar, que teve início com a adoção 

da Lei Federal n. 4242 de 1921 e buscou, entre outras pautas, resguardar os 

“menores” 6 em situação irregular em instituições próprias. O grande problema deste 

momento foi a falta de diferenciação entre o “menor” abandonado e o “menor” 

infrator. Ainda assim, houve avanços palpáveis, em grande parte devido ao 

Movimento dos Reformadores, que pregava a aplicação de medidas de caráter 

diverso das penas-sanção. 

 

A respeito desse movimento, Emílio Garcia Mendez afirma: 

 

Uma análise crítica permite pôr em evidência que o projeto de 
Reformadores, mais que uma vitória sobre o velho sistema, constitui num 
compromisso profundo com aquele. As novas leis e a nova administração 
da Justiça de menores nasceram e se desenvolveram no marco da 
ideologia desse momento dominante: o positivismo filosófico. (...) A 
separação de adultos e menores foi bandeira vitoriosa dos reformadores 
norte-americanos, em menor medida de seus seguidores europeus e até há 
muito pouco, muito mais uma expressão de desejo de seus emuladores 
latino-americanos.

7
 

 

                                                             
5
 SPOSATO, 2006, p.27-28. Apud  Ivan de Carvalho Junqueira. Ato Infracional e Direitos 

Humanos. Editora Servanda, São Paulo, 2014. P. 40. 
6 A terminologia menor é considerada inapropriada para se referir a crianças e adolescentes, por 
possuir caráter perjorativo e preconceituoso. A utilização do vocábulo “menor”, na parte inicial deste 
projeto, busca apenas fazer referência aos conceitos trazidos pelo momento histórico regido pelo 
Código de Menores e pelo Juizado de Menores.  
7 MENDEZ, Emílio Garcia. Adolescente e responsabilidade penal: um debate latino-americano. 
Porto Alegre: AJURIS, ESMP- RS, FESFEP-RS,2000. P.7-8. 
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Com a criação do Primeiro Juizado de Menores do Brasil, em 1923 e do 

primeiro Código de Menores em 1927, chamado de Código Mello Mattos, houve a 

necessária separação entre o tratamento oferecido às crianças e adolescentes 

carentes (consideradas libertinas, abandonadas etc.), e aquelas que cometiam atos 

contrários às leis. Essa dissociação, infelizmente, não ocorreu na prática. 

 

Um novo momento na etapa tutelar do direito penal juvenil brasileiro iniciou-se 

em 1979 com o novo Código de Menores, que trazia em seu artigo 2º a definição de 

menor em situação irregular: 

 

Art. 2º Para os efeitos deste Código considera-se em situação irregular o 
menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 
responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons 
costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos 
pais ou responsável; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 
comunitária; 
VI - autor de infração penal. 

 

Teoricamente, o “menor” passaria a ser considerado como sujeito de direitos, 

e não como vítima do poder punitivo Estatal, mas, na prática, o referido Código 

ainda tratava as crianças e adolescentes como “problemas sociais” 8, posto que o 

Juiz foi mantido em uma posição inquisitiva, o que permitia a repressão ilimitada aos 

adolescentes em conflito com a lei. 

 

Neste sentido, esclarece Sérgio Salomão Shecaira que “o processo carecia 

de quaisquer formalidades, o menor poderia ser detido sem ordem judicial ou sem 

estar em flagrante delito e a assistência de advogado era inexistente”. 9 

 

                                                             
8
 JUNQUEIRA, Ivan de Carvalho. Op cit. P. 44. 

 
9 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistema de Garantias e o Direito Penal Juvenil. São Paulo: RT, 
2008. P.43. 
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Percebe-se, mais uma vez, que as inovações foram bem mais teóricas do que 

práticas. Na realidade, as crianças e adolescentes abandonados, criminalizados, ou 

simplesmente financeiramente vulneráveis não eram tratados como sujeitos de 

direitos e garantias perante o Estado. Até este momento, o governo não havia 

assumido a responsabilidade pela situação desses jovens. 

 

2.3 O ENSAIO DE UM NOVO SISTEMA GARANTISTA BASEADO NA 
DEMANDA INTERNACIONAL PELA TUTELA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES  
 

A chamada etapa garantista foi o resultado de inúmeros movimentos 

nacionais e internacionais, merecendo destaque a Declaração dos Direitos da 

Criança, a Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José 

da Costa Rica, 1969), a Declaração de Genebra e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e das Nações Unidas. 

 

No momento de ruptura entre as etapas, ocorreu em 1984 o 1º Encontro 

Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, organizado pelo Movimento Nacional dos 

Meninos e Meninas de Rua, cujo objetivo principal era sensibilizar a sociedade para 

os problemas enfrentados pelas crianças e adolescentes vulneráveis.10 

 

A Constituição de 1988, chamada de Constituição democrática, buscou 

romper as antigas relações sociais e fazer emergir uma nova sociedade, mais justa 

e igualitária. O princípio da dignidade da pessoa humana foi trazido como peça 

principal do ordenamento jurídico brasileiro, e a situação das crianças e dos 

adolescentes abandonados e criminalizados não foi esquecida. 

 

Em 1990, a lei 8.069 instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estabelecendo como princípio norteador desta lei o paradigma da Proteção Integral. 

As crianças e adolescentes passaram a ser tratadas como sujeitos de direito e foram 

estabelecidas prerrogativas e garantias a seu favor. A lei declara que é considerada 

criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos, sendo proibidas medidas 

de caráter punitivo nesta faixa etária. A partir dos doze anos completos e até os 

                                                             
10

 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Idem, Ibidem. 
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dezoito, os adolescentes são penalmente inimputáveis, mas a legislação prevê 

medidas de caráter pedagógico e punitivo, que não constituem, em teoria, penas, e 

que podem ser aplicadas aos jovens que cometem atos infracionais, desde que 

respeitado o devido e justo processo legal. 

 

O ECA constituiu a primeira inovação considerável na tutela de crianças e 

adolescentes da América Latina, rompendo com um período de mais de setenta 

anos, entre 1919 e 1990, em que todas as mudanças eram apenas simbólicas. O 

Estatuto buscou superar o conservadorismo paternalista que utilizava o direito penal 

de maneira puramente repressiva contra as crianças e adolescentes. 11 

 

3. O SISTEMA DE GARANTIAS E PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS INSTALADOS EM SEDE DE DIREITO PENAL 

JUVENIL 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza o caráter pedagógico das 

medidas socioeducativas, não obstante, reconhece também o seu aspecto 

sancionatório e retributivo. Segundo Shecaira, “ao se afirmar que a medida sócio-

educativa tem caráter de sanção, não se quer com isso fazer com que o adolescente 

tenha o que há de pior no sistema punitivo do adulto” 12, ao contrário, não se permite 

que as punições sejam mais severas que aquelas aplicadas aos adultos, mas se 

admite, de maneira adversa, que todas as proteções destinadas a eles (e outras, 

específicas) sejam direcionadas aos adolescentes. 

 

 A referida lei transladou os princípios garantistas que regem o Direito Penal 

para o Sistema de Justiça Juvenil, criando as bases do chamado Direito Penal 

Juvenil mínimo, cujo objetivo é regular as diretrizes que norteiam a responsabilidade 

penal de jovens menores de 18 anos, considerando a necessária excepcionalidade 

da medida de privação de liberdade. Nos dizeres de Karyna Sposato: 

 

                                                             
11

 GARCIA MENDEZ, EMILIO, Evolução histórica do Direito da Infância e da Juventude; ILANUD; 
ABMP; SEDH; UNFPA (Org.) In: Justiça, Adolescente e Ato Infracional: socioeducação e 
responsabilização. São Paulo: ILANUD, 2006. P.11. 
 
12

 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op cit. P. 190 
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O direito penal juvenil possui um variado número de princípios e regras que 
funcionam como limite ou garantia em face do poder punitivos. Para sua 
caracterização inicial, deve-se necessariamente partir de dois de seus 
fundamentos principais: o reconhecimento de uma responsabilidade 
especial a partir de certa idade – no caso o início da adolescência está 
fixado aos 12 anos – e a incorporação de um conjunto de garantias que 
limitam o poder punitivo do Estado e orientam uma reação ao delito juvenil 
que promova a integração social e a observância dos direitos da criança e 
do adolescente. 

13
 

 

Sobre esse aspecto, alguns importantes autores brasileiros são contrários a 

concepção de Direito Penal Juvenil, entre eles, Alexandre Morais da Rosa, Olympio 

de Sá Sotto Maior e Paulo Afonso Garrido de Paula, por entenderem que o que 

existe é um Direito Infracional especial, cujas garantias específicas não se deduzem 

da teoria do garatismo penal.14  

 

Com o devido respeito às opiniões contrárias, a medida socioeducativa tem 

nítido caráter penal. O ato infracional é definido pelo ECA como “a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal”, tratando-se então, de uma conduta típica, 

antijurídica e culpável: nada mais é do que um crime, mas cujas conseqüências 

jurídicas são outras em respeito a condição especial do autor do fato. O Direito 

Penal Juvenil, então, está previsto no Estatuto como a Ultima Ratio do Sistema de 

Justiça Juvenil e traz consigo os dois princípios que regem o direito penal: a 

fragmentariedade e a subsidiariedade.15 Trata-se de direito penal especial.  

 

O conceito de Direito Penal Juvenil não busca estigmatizar o adolescente que 

comete ato infracional, ao contrário, reconhece que, na prática, os jovens são 

encarcerados em celas iguais ou piores que aquelas destinadas aos adultos, e que, 

não admitir o caráter sancionatório das medidas socioeducativas deixa os autores de 

atos infracionais expostos a violações de garantias essenciais em nome da “medida 

pedagógica que busca o superior interesse do adolescente”. 16  

 

                                                             
13

 SPOSATO, Karyna. Opc cit, 2006, P. 70. 
14 JUNQUEIRA, IVAN DE CARVALHO. Op cit. P. 83 
15 SPOSATO, Karyna.  DIREITO PENAL DE ADOLESCENTES. Editora Saraiva, São Paulo, 2013. 
P.60 
16

 AMARAL E SILVA, Antônio Fernando; O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O 
SISTEMA DE RESPONSABILIDADE PENAL JUVENIL; ILANUD; ABMP; SEDH; UNFPA (Org.) In: 
Justiça, Adolescente e Ato Infracional: socioeducação e responsabilização. São Paulo: ILANUD, 
2006. P.51 
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João Batista Costa Saraiva defende, ainda, que o Direito Penal Juvenil não foi 

inventado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele sempre existiu, foi apenas 

revelado com o Estatuto, que buscou incorporar as conquistas adquiridas pela teoria 

do garantismo penal.17 

 

 

3.1 GARANTIAS ESPECÍFICAS EMBASADAS NO RECONHECIMENTO DA 
FRAGILIDADE BIOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O Direito Penal só pode ser considerado garantista quando limita o poder 

punitivo do estado. A teoria do Garantismo penal, desenvolvida por Luigi Ferrajoli, 

traz a definição do Garantismo enquanto instrumento para garantir a liberdade dos 

cidadãos ao minimizar a possibilidade de violência estatal, in verbis: 

 

"Garantismo"  designa um modelo normativo de direito: precisamente,  no 
que diz respeito  ao direito penal, o modelo de "estrita legalida- SG, 
próprio do Estado  de  direito,  que sob o plano epistemológico  se 
caracteriza  como  um sistema cognitivo ou de poder mínimo,  sob o plano 
político se caracteriza  como uma  técnica de tutela idônea a minimizar  a 
violência e a  máxima l ibrdade, sob o plano  jurídico,  como um sistema 
de vínculos impostos à função punitiva  do Estado em garantia  dos 
direitos dos cidadãos.  É, conseqüentemente,  "garantista"  todo sistema 
penal que se  conforme majoritariamente com tal modelo e que o 
satisfaz e fet i vamente. (...) uma Constituição  pode ser muito avançada  
em vista dos princípios  e direitos sancionados e não passar de um 
pedaço de papel,  caso haja defeitos de técnicas coercitivas  - ou seja, de  
garantias  - que propiciem o controle e a  neutralização  do poder e do 
direito ilegítimo.

18
 

 

O Estatuto previu, exaustivamente, as medidas socioeducativas que podem 

ser aplicadas no caso de prática de ato infracional no artigo 112: 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

                                                             
17

 SARAIVA, João Batista. Op cit. P. 88. 
18 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Estevam Xavier Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3ª Ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, P.683 
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III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 

Entre estas, merecem especial atenção as medidas de liberdade assistida, 

inserção em regime de semi-liberdade e a internação em estabelecimento 

educacional, por terem o condão de limitar ou excluir a liberdade dos 

socioeducandos. 

Tratando-se de direito penal juvenil, em virtude da vulnerabilidade dos sujeitos 

envolvidos, além das garantias gerais previstas no ordenamento jurídico, foram 

estabelecidas proteções específicas. 

 

A lei 12.594/2012 instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(Sinase) e trouxe os princípios que devem nortear as execuções das medidas 

socioeducativas: 

 

Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos 
seguintes princípios:  
 
I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso 
do que o conferido ao adulto;  
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 
favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;  
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 
possível, atendam às necessidades das vítimas;  
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;  
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o 
respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei n

o
 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente);  
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e 
circunstâncias pessoais do adolescente;  
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos 
objetivos da medida;  
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, 
gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, 
ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e  
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IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 
socioeducativo. 

19
 

 

Além das garantias supramencionadas pela referida lei, existem outras, que 

devem ser consideradas durante todo e qualquer processo penal que envolva 

adolescentes. 

 

Nesse sentido, é imprescindível analisar as garantias que devem 

incontestadamente, ser aplicadas no processo penal juvenil.  

 

3.1.1 PRINCÍPIO DA CONDIÇÃO ESPECIAL DA PESSOA EM 
DESENVOLVIMENTO 

 

O referido princípio estipula que o Estado, deve considerar a condição 

especial da pessoa em desenvolvimento e a peculiaridade que as crianças e 

adolescentes vivem. O Seminário Latino-Americano sobre Saúde do Adolescente, 

corretamente buscou definir a adolescência como uma “fase peculiar de transição 

biopsicossocial, período este composto por transformações biológicas, em que o 

adolescente procura um papel social, balizados pelos padrões sociais de seu meio” 

20. Nessa perspectiva, os adolescentes, independente da classe social, raça ou 

cidade em que vivam, buscam identidade própria e uma maneira de se encaixar no 

mundo. 

 

Ao considerarmos que os jovens procuram fortalecer seu ego através dos 

exemplos e experiências que vivem dentro do seu meio, é forçoso concluir que eles 

se tornam vulneráveis às falhas e injustiças que presenciam, podendo ser mais 

facilmente influenciados em virtude da prejudicialidade no discernimento. Logo, em 

uma perspectiva de causa e efeito, o sistema penal juvenil é severamente seletivo, 

composto essencialmente de jovens negros e pobres, expostos a todo tipo de 

desigualdade e violência social desde a infância. 

 

                                                             
19 BRASIL, Lei 12.594, de 18 de Janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12594.htm> 
20 FERNANDES, Vera Regina; FISCHER JÚNIOR, Remato. (Org.) Crescimento e Desenvolvimento 
físico na adolescência. In: Manual de terapêutica pediátrica. Florianópolis: Associação Catarinense de 
Medicina, 1997. P.413. 
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José de Farias Tavares, explica porque o artigo 6º do ECA, que disciplina o 

princípio supramencionado, tem uma importância tão elevada: 

 

Este é o dispositivo-eixo pelo qual se há de mover todo o Estatuto. A regra 
básica dessa hermenêutica é a consideração que o intérprete terá sempre 
em mente de que o direito estatutário é especialmente protetor. [...] uma 
definição do que é, para os fins do Estatuto, pessoa em desenvolvimento: 
pessoa humana em fase de imaturidade biopsíquico-social por ser “menor” 
de 18 (dezoito) anos de idade, segundo a presunção legal.

21
 

 

A conclusão que se chega ao analisar o dispositivo é de que o adolescente 

possui todas as prerrogativas que um adulto durante o processo e mais algumas 

específicas em virtude do reconhecimento como pessoa em condição peculiar de 

desenvolvimento. 22 

 

3.1.2 PRINCÍPIO DA PRIODADE ABSOLUTA 
 

A prioridade absoluta é um princípio Constitucional, previsto no artigo 227 da 

Carta Magna, repetido praticamente de maneira integral pelo ECA em seu artigo 4º, 

nos seguintes termos:  

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência 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 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude.

23 
 

Em suma, é defendida a prioridade à criança e ao adolescente nas mais 

diversas situações, incluindo no atendimento em caso de urgência e a preferência 

                                                             
21 TAVARES, José de Farias. O Direito da Infância e da Juventude. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
P.17 
22

 COSTA, Antonio Carlos Gomes da. In: Cury, Muniretaliii. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado: comentários jurídicos e sociais. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. P.40 
23 BRASIL, Lei 8.069 de 13.07.1993. Dispõe sore o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> 
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em serviços públicos. Uma aplicação importante deste princípio ocorre na celeridade 

exigida aos processos envolvendo autores “menores”. Deve existir um selo de 

tramitação “urgente”. Também é clara a exigência de cumprimento dos prazos 

processuais, ainda que em fase de Execução, como por exemplo, o tempo de 

internação provisória. Findo o período estipulado pela lei, o adolescente que ainda 

não foi sentenciado, deve ser liberado imediatamente. 

 

Não se trata de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que, pelo princípio 

da condição especial da pessoa em desenvolvimento, é reconhecida a fragilidade da 

criança e do adolescente, portanto, faz-se necessária a diferente atitude diante 

desses sujeitos.  O princípio da isonomia não preconiza que todos sejam tratados da 

mesma forma. É o caso de tratar desigualmente os desiguais. Por não ser igual ao 

adulto, o adolescente não pode ser tratado de forma análoga a este. Deve ser 

responsabilizado, o que é diferente de ser punido, mas com a devida parcimônia. 

 

3.1.3 PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE 
 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança regulou a Proteção 

Integral, ao mesmo tempo em que estipulou o princípio do melhor interesse do 

adolescente, definido por Andréa Rodrigues Amin: 

 

Trata-se de princípio orientador tanto para o legislador como para o 
aplicador, determinando a primazia das necessidades da criança e do 
adolescente como critério de interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou 
mesmo para elaboração de futuras regras. Assim, na análise do caso 
concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas, deve pairar o 
princípio do melhor interesse, como garantidor do respeito aos direitos 
fundamentais titularizados por crianças e jovens.

24
 

 

Em matéria penal, esse dispositivo implica na moderação da utilização do 

sistema penal contra adolescentes. De maneira prática, ele preconiza a tentativa de 

outros meios menos inconvenientes do que uma medida punitiva quando esta não 

for absolutamente necessária. Tem estrita relação com a remissão, que suspende 

                                                             
24 AMIN, Andréa Rodrigues. Evolução Histórica do Direito da Criança e do Adolescente. In: Curso de 
Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. MACIEL, Kátia Regina Ferreira 
Lobo Andrade (Coord.) 4. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. P.28 
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ou extingue o processo. Não haverá necessidade de a justiça penal ser acionada em 

todas as ocasiões, como acontece com os adultos. 25 

 

Destaca-se que o direito penal é, essencialmente, um direito violento. E por 

não ser possível diferenciá-lo completamente do conceito de violência, ele deve ser 

aplicado subsidiariamente. 

 

Uma vez que a medida socioeducativa trata-se de uma resposta penal ao ato 

infracional praticado pelo adolescente, ela acaba por restringir direitos, entre eles o 

da liberdade, no caso da internação-sanção. No entanto, o referido princípio 

preconiza que os direitos dos adolescentes devem ser reduzidos o mínimo 

possível.26  

 

3.1.4 PRINCÍPIO DA BREVIDADE E EXCEPCIONALIDADE DA PRIVAÇÃO 

DE LIBERDADE 
 

O direito à liberdade é trazido pela Constituição Federal e, no caso de 

crianças e adolescentes, previsto especificamente nos artigos 14º e 15º do ECA. 

Compreende a face mais óbvia da liberdade, qual seja o direito de ir e vir, mas 

também, o direito de livre expressão e o direito de acesso a ambientes comunitários 

e políticos.  

 

Sem dúvida, é um direito que sofre limitações impostas pela própria família ou 

pelo Estado, que proíbe o acesso de crianças e adolescentes a determinados 

lugares. Desconsiderando esses casos, a proteção à liberdade é tão essencial que 

existem inúmeros instrumentos constitucionais criados para sua tutela, entre eles o 

relaxamento de prisão e o habeas corpus.  

 

Nesse sentido, o cerceamento da liberdade de adolescentes é a medida mais 

devastadora que pode ser imposta a eles e, portanto, precisa ser excepcional, breve, 

                                                             
25

 ORNOSA FERNANDEZ, MARIA ROSÁRIO. Derecho penal de menores.3.ed. Barcelona: Bosch, 
2005. P.84 
26 SPOSATO, Karyna Batista; Princípios e Garantias para um Direito Penal Mínimo; ILANUD; ABMP; 
SEDH; UNFPA (Org.) In: Justiça, Adolescente e Ato Infracional: socioeducação e responsabilização. 
São Paulo: ILANUD, 2006. P.274. 
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e aplicada apenas como ultima ratio. Cumpre esclarecer que, embora as medidas 

socioeducativas trazidas pelo ECA não tenham literalmente caráter de sanção-pena, 

na prática se comportam como tal, alimentando o punitivismo ilógico que acredita 

que a única solução possível é sempre a exclusão do adolescente que cometeu um 

ato infracional do convívio social. 

 

O ECA limita os casos em que a medida mais gravosa pode ser aplicada: 

 

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. 

 

O princípio da brevidade está amparado no artigo 121 do ECA, que dispõe 

que a internação deve ser aplicada em respeito a condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento e jamais ultrapassar o limite de três anos, devendo a sua 

manutenção ser reavaliada no máximo a cada seis meses. 

 

A obrigatoriedade da observância dos princípios da brevidade e da 

excepcionalidade quando da privação de liberdade de jovens foi reconhecida 

internacionalmente pelas Regras Mínimas para a Proteção dos Jovens Privados de 

Liberdade, nos seguintes termos: 

 

A privação de liberdade de um jovem deverá ser decidida apenas em último 
caso e pelo menor espaço de tempo possível. Deverá ser limitada a casos 
excepcionais, por exemplo, como efeito de cumprimento de uma sentença 
depois da condenação, para os tipos mais graves de delitos, e tendo 
presente, devidamente, todas as circunstâncias e condições do caso. A 
duração máxima da punição deve ser determinada pela autoridade judicial 
antes que o jovem seja privado de sua liberdade. Não se deve deter ou 
prender os jovens sem que nenhuma acusação tenha sido formulada contra 
eles. 

27
 

 

 

Em verdade, o legislador admitiu a hipótese de privação de liberdade de 

adolescentes, mas trouxe diversos mecanismos para assegurar que os aplicadores 

                                                             
27

 REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PROTEÇÃO DOS JOVENS PRIVADOS DE 
LIBERDADE. Direitos Humanos, Recompilação de Instrumentos Internacionais - publicações das 
Nações Unidas, n° de venda S.83. XIV l - sec. G.  Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex46.htm. Acesso em 12/04/2017. 
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da lei ajam com consciência a respeito da gravidade que é cercear a liberdade de 

um jovem em desenvolvimento.28 

 

3.1.5 PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
 

O código penal ao definir que uma conduta será considerada crime, traz de 

maneira conjunta, a quantidade e o tipo de sanção ao qual o sujeito estará exposto 

caso pratique o comportamento indesejado. Esse tipo de conexão não existe entre 

os atos infracionais e as medidas socioeducativas previstas no ECA, o que deixa, de 

certa forma, ao arbítrio do julgador decidir que medida socieducativa é adequada 

para cada caso. 

 

No entanto, os artigos 100, 112 e 113 do ECA, trazem um rol de 

peculiaridades que precisam ser observadas pelo juiz caso a caso, tais como a 

possibilidade de cumprimento da medida, as circunstâncias em que foi cometida a 

infração e as necessidades pedagógicas específicas do jovem envolvido. 29 

 

Portanto, o julgador deve individualizar cada situação e buscar compreender 

as diferentes nuances que se fazem presentes, conferindo ao jovem tratamento 

específico, utilizando-se de critérios subjetivos e não apenas da gravidade em 

abstrato do ato infracional cometido. 

 

Nesse sentido, as Regras de Beijing orientam como o julgador deve proceder: 

 

17.1 A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes 
princípios: 

 
a) a resposta à infração será sempre proporcional não só às circunstâncias 
e à gravidade da infração, mas também às circunstâncias e às 
necessidades do jovem, assim como às necessidades da sociedade; 

30 
                                                             
28

 GARRIDO DE PAULA, Paulo Afonso. Ato Infracional e Natureza do sistema de responsabilização; 
ILANUD; ABMP; SEDH; UNFPA (Org.) In: Justiça, Adolescente e Ato Infracional: socioeducação e 
responsabilização. São Paulo: ILANUD, 2006. P.39. 
29 FERRANDIN, MAURO. Ato Penal Juvenil: Aplicabilidade dos Princípios e Garantias do Ato 
Penal.Editora Juruá. Curitiba, 2009. P. 96 
30

 REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (REGRAS DE BEIJING). Direitos Humanos, Recompilação de 
Instrumentos Internacionais - publicações das Nações Unidas.  Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex47.htm. Acesso em 14/04/2017 
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3.2 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDORES DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL À LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 

O ECA reproduz em seus artigos diversos princípios constitucionais trazidos 

para o âmbito do processo juvenil.  

 

A esse respeito, Mauro Ferrandin destaca, de maneira oportuna: 

 

Os princípios do devido processo legal, da excepcionalidade da restrição de 
liberdade, da presunção do estado de inocência, do contraditório, da ampla 
defesa, da reserva legal, da culpabilidade, da individualização da medida 
socioeducativa e os direitos de ter conhecimento pleno da imputação de ato 
infracional, de possuir defensor, de solicitar a presença dos pais ou 
responsáveis, de os atos referentes ao inquérito ou ao procedimento de 
apuração de ato infracional tramitarem em segredo de justiça e de desfrutar 
de celeridade processual.31 

 

Dentre tais princípios, cumpre a análise diferenciada de alguns. 

 

3.2.1 PRINCÍPIO DA INIMPUTABILIDADE PENAL 
 

A Constituição Federal consagrou a inimputabilidade penal dos menores de 

dezoito anos em seu artigo 228, nos seguintes termos: “são penalmente 

inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 

especial”. A legislação especial, nesse caso, é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8.069/90, que prevê medidas socioeducativas apropriadas para o 

caso de inimputáveis que cometam atos infracionais análogos aos crimes previstos 

no Código Penal. 

 

Sobre o assunto, é importante destacar que a inimputabilidade penal não 

resulta em impunidade. A lei considerou que os adolescentes são merecedores de 

tutela diferenciada, e, em relação a eles, o Estado não deve preservar a postura 

conservadora e institucionalizada de outrora, mas deve buscar protegê-los e 
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 FERRANDIN, Mauro. Princípio Constitucional da Proteção Integral e Direito Penal Juvenil: 
possibilidade e conveniência de aplicação dos princípios e garantias do Direito Penal aos 
procedimentos Previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Julho/2008. 56 Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp094627.pdf Acesso em 11/12/2015. 
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ressocializá-los. As medidas socioeducativas não são espécies de pena previstas na 

legislação pátria, embora na prática muitas vezes sejam utilizadas como tal. 

 

Apesar de não serem espécies de pena, é forçoso compreender que as 

medidas socioeducativas possuem caráter sancionatório, além de pedagógico. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente não nega que os atos infracionais cometidos 

precisam implicar em responsabilização do jovem infrator, mas traz os princípios que 

deverão ser respeitados durante os processos de apuração da prática do ato 

infracional e de execução de possíveis medidas socioeducativas. 

 

Por uma questão hermenêutica, alguns evitam reconhecer a existência de um 

Direito Penal Juvenil. No entanto, embora sobre os menores de dezoito anos não 

recaia o código penal de maneira direta, não se pode negar que a medida de 

internação, por exemplo, consiste em  verdadeira penalização do adolescente. 

 

Nesse sentido, é esclarecedora a lição de Emílio Garcia Mendez: 

 

A construção jurídica da responsabilidade penal dos adolescentes no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (de modo que foram eventualmente 
sancionados 
somente os atos típicos, antijurídicos e culpáveise não os atos “anti-sociais” 
definidos 
casuisticamente pelo Juiz de Menores), inspirada nos princípios do Direito 
Penal 
Mínimo constitui uma conquista e um avanço extraordinário normativamente 
consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente .Sustentar a 
existência de uma 
suposta responsabilidade social em contraposição à responsabilidade penal 
não só 
contradiz a letra do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 103) como 
também 
constitui – pelo menos objetivamente – uma posição funcional a políticas 
repressivas, 
demagógicas e irracionais. No contexto do sistema de administração da 
justiça juvenil proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente , que 
prevê expressamente 
a privação de liberdade para delitos de natureza grave, impugnar a 
existência de 
um Direito Penal Juvenil é tão absurdo como impugnar a Lei da Gravidade. 
Se em 
uma definição realista o Direito Penal se caracteriza pela capacidade efetiva 
– legal 
e legítima – de produzir sofrimentos reais, sua impugnação ali onde a 
sanção de 
privação de liberdade existe e se aplica constituiuma manifestação 
intolerável de ingenuidade ou o regresso sem dissimulação ao festival de 
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eufemismo que era o Direito 
de Menores.

32
 

 

Ademais, desconsiderar a existência do Direito Penal Juvenil presta um 

desfavor aos próprios adolescentes inseridos nesse sistema de responsabilização, 

uma vez que este eufemismo contribui para a disseminação da idéia de que os 

jovens infratores permanecem impunes, enquanto, na realidade, a grande maioria 

das instituições de cumprimento da medida de internação é, lamentavelmente, 

idêntica aos presídios. 

 

3.2.2 PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
 

O Princípio do devido processo legal está previsto na Constituição Federal e 

foi reproduzido no artigo 110 do ECA com a função de garantir que todos os 

procedimentos previstos pela legislação seriam respeitados no deslinde de 

processos que envolvam crianças e adolescentes. 

 

Com vistas a concretizar o referido princípio, o Estatuto dispõe de maneira 

clara como o processo penal envolvendo adolescentes deve ser conduzido. Nesse 

sentido, nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de 

ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente, o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua 

apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos, a apreensão de qualquer 

adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à 

autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele 

indicada e a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo 

máximo de quarenta e cinco dias.33 

 

 A Jurisprudência coaduna com o entendimento de que o princípio deve ser 

aplicado no direito penal juvenil. Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça 

                                                             
32 GARCIA MENDEZ, EMÍLIO, 2000. Apud SARAIVA, João Batista Costa.AS GARANTIAS 
PROCESSUAIS E O ADOLESCENTE A QUE SE ATRIBUA A PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL; 
ILANUD; ABMP; SEDH; UNFPA (Org.) In: Justiça, Adolescente e Ato Infracional: socioeducação e 
responsabilização. São Paulo: ILANUD, 2006. P.179. 
33 BRASIL, Lei 8.069 de 13.07.1993. Dispõe sore o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> 
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editou a súmula 342, que afirma: “no procedimento para aplicação de medida 

socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do 

adolescente”, pois esta desistência, em resumo, impediria o adolescente de ter o 

devido processo legal para apuração do fato imputado a ele, ainda que essa 

imputação tenha sido feita pelo próprio. 

 

A esse respeito foi publicada, no I Congresso Nacional de Defensores 

Públicos da Infância e Juventude, a seguinte súmula:  

 

Audiência una – confissão do adolescente (única 
prova) e aplicação de medida socioeducativa. Tal situação 
viola sobremaneira o princípio do sistema acusatório, em 
que compete à acusação o ônus da prova, bem como o devido processo 
legal, nos termos da súmula 342 do STJ.

34
 

 

 

3.2.3 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
 

O princípio da Legalidade estreita a aplicabilidade das medidas 

socioeducativas apenas para os atos infracionais previstos em lei. Destaque-se que 

quando se trata de adolescentes, não há crime propriamente dito, o que ocorre é 

que o adolescente comete ato infracional análogo aos crimes previstos no Código 

Penal. Nesse sentido, o ECA preconiza em seu artigo 103 que “considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 

 

Percebe-se, então, a íntima ligação estabelecida entre o Código Penal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o ato infracional é a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal, é evidente que todos os elementos exigidos 

para configuração do crime ou contravenção, são transportados para o ato 

infracional, a saber: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Nesse sentido, não 

faz sentido tratar os institutos de maneira desigual. 

 

O direito penal é subsidiário e se baseia na idéia de “tipos”. Devido a seu fator 

repressivo, o direito penal deve ser utilizado em última hipótese de contenção social. 

                                                             
34 Revista da Defensoria Pública. EDIÇÃO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: Número 2 - 
Ano 2013. EDEPE, São Paulo. P.12 
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A tipicidade penal está, então, intimamente ligada ao princípio da legalidade. 

Segundo Assis Toledo, “pode ser enunciado em poucas palavras: se o tipo delitivo é 

um modelo de conduta proibida, não é possível interpretá-lo, em certas situações 

aparentes, como se estivesse também alcançando condutas lícitas, isto é, 

socialmente aceitas e adequadas” 35. 

 

Ademais, é importante analisar o princípio da legalidade em três frações: a 

reserva legal, a taxatividade e a irretroatividade da lei. 

 

A reserva legal impõe que só a lei pode determinar crimes e penas, a 

taxatividade exige a interpretação restrita do dispositivo legal e a irretroatividade 

declara que a lei que visa punir uma conduta precisa necessariamente ser anterior a 

conduta. 

 

Logo, o que não está previsto como infração pela lei, não pode submeter os 

adolescentes a nenhum tipo de punição estatal. Nesse sentido, a Jurisprudência 

pátria assim se manifesta: 

 

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão 
que, ao deferir a progressão da internação, fiou o prazo de um 
ano para o cumprimento da liberdade assistida. A liminar deve 
ser deferida. O ECA, art. 118, §2º, estabelece que a liberdade 
assistida será fiada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a 
qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra 
medida. Nesse contexto, a fiação de prazo superior a seis meses 
não dispensaria a indicação dos motivos, exigindo fundamenta- 
ção, ausente no caso concreto. Note-se que a preocupação do 
legislador com a preservação dos direitos dos adolescentes em 
conflto com a lei está expressa no artigo 35, da Lei 12.594/2012, 
cujos princípios, em breve em vigor, estabelecem a observância 
da legalidade estrita. Nos exatos termos da Lei: “Art. 35. A execução das 
medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes 
princípios: I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento 
mais gravoso do que o conferido ao adulto”. Daí resulta 
inequívoca a exigência de fundamentação para a fiação de prazo 
superior ao mínimo legal. Nota-se, por outro lado, que a fiação da 
liberdade assistida no prazo mínimo legal assegura a avaliação do 
adolescente em seis meses, aproximando o momento da verifia- 
ção de seu desenvolvimento e amadurecimento em meio aberto. 
Se necessário, a medida poderá inclusive ser prorrogada. Assim, 
não vislumbrando fundamento para manter o prazo de duração da 
liberdade assistida em um ano, defio a antecipação da pretensão 
recursal para fiar a medida no prazo de seis meses” (Egrégio Tribunal de 

                                                             
35 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal. 5ªed . Rio de Janeiro: Saraiva. 
2002 p.131 
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Justiça do Estado de São Paulo - Agravo de 
Instrumento nº 0049510-65.2012.8.26.0000) 

 

3.2.4 PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA 
 

Esse princípio assegura que serão aplicadas punições apenas para os atos 

considerados extremamente gravosos para a sociedade. Caso contrário, deve-se 

objetivar intervir o mínimo possível na vida dos cidadãos. A partir desse conceito, 

podem-se extrair duas partes do referido princípio: a fragmentariedade e a 

subsidiaridade do direito penal. 

 

A fragmentariedade impõe que o direito penal não tutela bens jurídicos de 

menor importância, restringindo seu âmbito de atuação a determinados direitos. Já a 

subsidiaridade preconiza que o direito penal só atue quando outros direitos não 

possam ser utilizados em seu lugar, caracterizando-se como último recurso. 

 

A união da fragmentariedade com a subsidiaridade constitui o direito penal 

mínimo. O adolescente que comete ato infrancional não pode ser tratado de maneira 

diferenciada se isso lhe prejudicar, portanto, a mesma lógica influi sobre os 

processos penais envolvendo adolescentes: o direito penal deve incidir sobre eles 

apenas como última hipótese cabível. 

 

Da mesma forma, é importante respeitar a proporcionalidade quanto da 

aplicação de sanção ao adolescente, nesse sentido, Karyna Batista Sposato diz que 

“conforme determina a lei, o princípio da intervenção mínima gere efeitos sobre o 

grau de restrições de direitos que se impõe a um adolescente autor de ato 

infracional tanto do ponto de vista da natureza e do tipo de medida a ser adotada em 

cada caso, como também de sua intensidade e duração”.36 

 

O referido Princípio é explicitamente tutelado pelas As Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude: 

 

                                                             
36 SPOSATO, Karyna Batista. A internação dos adolescentes pela lente dos Tribunais. In: Revista 
Direito GV, São Paulo, 7, jan./jun. 2011. Disponível em  
http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v7n1/a14v7n1.pdf. Acessado em 11/12/2015. P.93 
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17.1 A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes 
princípios: 
(...) 
b) as restrições à liberdade pessoal do jovem serão impostas somente após 
estudo cuidadoso e se reduzirão ao mínimo possível;

37 
 

 

3.2.5 PRINCÍPIO DA HUMANIDADE 
 

Para Cerezo Mir, “se o direito não quer ser mera força, mero terror, se quer 

obrigar aos cidadãos em sua consciência, há de respeitar a condição do homem 

como pessoa, como ser responsável, como um ser capaz de reger-se pelos critérios 

do sentido da verdade e do valor”. 38 

 

O Princípio da humanidade foi reconhecido pela Constituição Federal, que em 

seu artigo 5º, III, dispões que ninguém será submetido a penas cruéis, humilhantes, 

ou à tortura.39 Cezar Bittencourt o define acertadamente: 

 

O princípio de humanidade do Direito Penal é o maior entrave para a 
adoção da pena capital e da prisão perpétua. Esse princípio sustenta que o 
poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da 
pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos 
condenados 50 . A proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição de 
tortura e maus-tratos nos interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao 
Estado de dotar sua infraestrutura carcerária de meios e recursos que 
impeçam a degradação e a dessocialização dos condenados são corolários 
do princípio de humanidade.40 

 

As sanções penais devem ser vistas sob uma perspectiva humanista. Nesse 

sentido, o conceito de humanidade deve considerar a proporcionalidade e a 

racionalidade. A proporcionalidade impõe que deve haver necessária relação entre a 

gravidade do ato praticado e a sanção imposta e ele, enquanto a  racionalidade aduz 

                                                             
37

 REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (REGRAS DE BEIJING). Direitos Humanos, Recompilação de 
Instrumentos Internacionais - publicações das Nações Unidas.  Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex47.htm. Acesso em 14/04/2017. 
38

 CEREZO MIR, José. Direito penal e direitos humanos: experiências espanholas e europeias. 
Revista Brasileira de Ciêncais Criminais, v.6,p.26-27. São Paullo: RT,1994. 
39 BRASIL, Constituição da República de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
40

 BITTENCOURT, CEZAR. Tratado de Direito Penal. Editora Saraiva, 2012, São Paulo. P.127 
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que a sanção não tem caráter meramente retributivo, não é uma vingança, ao 

contrário, deve ser aplicada de maneira a promover a ressocialização do sujeito. 41 

 

Visando resguardar a dignidade da pessoa humana, o adolescente não deve 

ser submetido a medida que ele não possa cumprir devido a suas próprias 

limitações. A dignidade da pessoa humana corresponde a um limite moral ao poder 

punitivo de Estado e baseia-se na idéia de que existem coisas que não podem ser 

feitas a uma pessoa, independente da ofensa que ela cometeu.  

 

3.2.6 PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE 
 

A fórmula latina “nulla poena sine culpa” (não há pena sem culpa) é uma 

decorrência do princípio da culpabillidade, que preconiza que o adolescente só pode 

ser julgado se tiver cometido um ato infracional com dolo (vontade consciente) ou 

pelo menos a título de culpa. 42 

 

No Direito Penal, em síntese, o crime é definido como uma conduta típica, 

antijurídica e culpável. Nessa seara, a culpabilidade é um juízo de reprovação 

pessoal feito a um autor de um fato típico e antijurídico que, optou por se comportar 

contrário ao direito, quando possuía condições de se comportar em conformidade, 

caracterizando-se como o antônimo da responsabilidade objetiva.43 

 

Para o Juízo de culpabilidade, é necessária a imputabilidade, definida como a 

consciência de antijuridicidade e a exigibilidade de conduta diversa. A 

imputabilidade, resumidamente, é a capacidade penal de ser considerado culpado. 

Há uma ruptura nessa lógica quando percebe-se que os adolescentes, apesar de 

inimputáveis penalmente, podem ser considerados culpados pela prática de atos 

infracionais. Apesar da óbvia relação entre a prática de atos infracionais e  as 

tipificações trazidas pelo Código Penal, quando se trata de culpabilidade, o ECA 

rompeu com os critérios associativos entre imputabilidade penal e culpabilidade. 

 
                                                             
41

 SPOSATO, Karyna Batista; Princípios e Garantias para um Direito Penal Mínimo; Op cit; P.262 
42 JUNQUEIRA, Ivan de Carvalho. Op cit. P. 86. 
43 BRANDÃO, CLÁUDIO. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2008. 
P. 201 
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A culpabilidade aplicada aos adolescentes considera um conjunto de 

elementos subjetivos que permitem avaliar a reprovabilidade da conduta praticada. 

Nesse âmbito, as causas de exclusão de culpabilidade são transportadas do Código 

Penal, o que implica na não culpabilização do adolescente que agir amparado pela 

inexigibilidade de conduta diversa ou for portador de doença mental que o impeça de 

compreender inteiramente a ação praticada. 44 

 

3.2.7 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA 
 

O Princípio da Presunção de Inocência está respaldado no artigo 5º, LVII da 

Constituição Federal, in verbis: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”45. Trazendo o princípio para o sistema 

penal juvenil, é clara a vedação à responsabilidade do adolescente quando da 

ausência de decisão judicial. Destaca-se que a internação provisória, por até 

quarenta e cinco dias não é considerada internação-sanção, pois possui natureza 

cautelar.46 

 

A consequência da aplicação do princípio da presunção de inocência ao 

direito penal juvenil é que o ônus da prova é sempre da parte acusatória, uma vez 

que, presume-se a inocência do adolescente. Nesse sentido, existe relação entre o 

referido princípio e a ampla defesa, que consiste na utilização de todos os meios de 

prova e defesa disponíveis em favor do acusado. No âmbito da ampla defesa, o 

jovem tem direito à defesa técnica e também à autodefesa exercida na presença do 

magistrado. 47 

 

 

O item 7.1 das Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing) também consagrou os 

princípios em estudo. 

 

                                                             
44

 GARRIDO DE PAULA, Paulo Afonso. Op cit. São Paulo: ILANUD, 2006. P.43. 
45 BRASIL, Constituição Federal. Op cit. 
46 Junqueira, Ivan de Carvalho. Op cit. P. 84 
47

 Revista da Defensoria Pública. Op cit. P. 32-33 
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“Em todas as etapas do processo serão respeitadas as garantias 
processuais básicas, tais como a presunção de inocência, o direito de ser 
notificado das acusações, 
o direito de permanecer calado, o direito à assistência, o direito à presença 
dos pais ou 
responsáveis, o direito a confrontar-se com testemunhas e provas e o direito 
a recorrer 
a instâncias superiores.”

48
 

 

 

Nessa conjuntura, é importante o julgador considerar que as medidas 

socioeducativas não possuem caráter meramente pedagógico e não podem ser 

aplicadas visando “a educação” do adolescente. Na prática, constituem verdadeiras 

penas, cuja utilização só será justificada após o réu exercer plenamente sua defesa 

e ainda assim, com a condição de que os fatos alegados em seu desfavor sejam 

gravosos e legalmente comprovados. 

 

 

4. A PROBLEMÁTICA DA FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS GARANTIDORES DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL Á LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

4.1 A FLEXIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIAS E A FALÁCIA DA 
RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM CONFLITO COM A LEI 

 

O sistema de garantias foi incorporado ao Direito Penal Juvenil com o escopo 

de assegurar que ao jovem infrator fossem aplicadas todas as proteções destinadas 

aos adultos, e ainda outras específicas. Para Ferrajoli, as garantias penais e 

processuais se complementam com o intuito de preservar os limites legalmente 

preestabelecidos para juízos e penas, uma vez que a sua ausência possibilita 

julgamentos arbitrários. 49 

 

 Ocorre que, alguns julgadores insistem em considerar que as medidas 

socioeducativas possuem apenas caráter pedagógico, ignoram o caráter retributivo 

presente e ao fingir que o direito penal não recai sobre os jovens que cometem atos 
                                                             
48 REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (REGRAS DE BEIJING). Op cit. 
49

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão:Op cit. P.430  
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infracionais, constantemente flexibilizam as garantias penais e processuais penais a 

que esses sujeitos têm direito. Nesse sentido, Alexandre Morais da Rosa 

impecavelmente, critica: 

 

A mudança da Doutrina da Situação Irregular para a Proteção 
Integral ainda é, na maioria dos Juizados deste imenso país, 
de fachada. As leis não mudam os atores jurídicos, ainda mais 
quando a grande maioria deles foi formada sem sequer abrir o 
ECA. Os cursos de Direito dedicam – e quando dedicam – uma 
disciplinar, em regra optativa, para o estudo do Estatuto. Daí que 
os atores jurídicos não podem aplicar o que não conhecem. No 
âmbito dos Tribunais a situação é ainda mais grave. A grande 
maioria se formou, exerceu ou ouvir falar da postura paranoica 
do Juiz de Menores que, a partir de seu ‘bom senso’ escolhia o 
que era melhor para o adolescente, sem garantias processuais, 
nem defensor. E a estrutura se mantém. Basta um breve passar 
de olhos pela jurisprudência para se constatar que ainda existem 
referências ao “menor que possui o direito de uma medida socioeducativa” 
ou ainda que o “menor precisa ser encaminhado para os valores sociais”. 
Com estes se mostra impossível discutir porque 
estão alienados em sua bondade, acreditando sinceramente que 
estão fazendo o bem. Pura canalhice, incompatível com o Estado 
Democrático de Direito, se mostrará. 

50
 

 

A análise da Jurisprudência sobre o assunto revela que a referida crítica é 

pertinente: 

 

HABEAS CORPUS.ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO 
DE DROGAS. REITERAÇÃO DE CONDUTA INFRACIONAL. 
NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Se, além do ato 
infracional, o menor ostenta reiterados registros em sua folha de passagens, 
justifica-se a imposição da medida de internação, diante da sua adequação 
e necessidade. As medidas socioeducativas têm caráter pedagógico, e não 
cunho punitivo, buscando exclusivamente a reeducação e ressocialização 
do menor, devendo ser aplicada no caso em análise, pois o adolescente, 
além da reiteração de atos infracionais, é usuário drogas, sendo evidente a 
sua situação de risco. Faz-se necessária a segregação cautelar do 
adolescente para garantia da ordem pública e da sua própria segurança 
pessoal. (TJ-DF - HBC: 20150020271750, Relator: ESDRAS NEVES, Data 
de Julgamento: 05/11/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 13/11/2015 . Pág.: 153) 
 
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO FURTO 
QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COMPROVADA A AUTORIA E A 
MATERIALIDADE DO ATO. MANTIDA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
APLICADA. 1. A discussão sobre se o fato foi ou não consumado perde 
relevância no âmbito da justiça especializada da infância e da juventude, 
pois não se trata de estabelecer a dosimetria de uma pena, mas de 

                                                             
50 ROSA. Alexandre Morais da. Introdução crítica ao ato infracional: princípios e garantias 
constitucionais. APUD; Revista da Defensoria Pública. EDIÇÃO ESPECIAL DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE; op cit. P.26 
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avaliação de conduta e exame da medida mais adequada e que tem o 
caráter essencialmente pedagógico ou socioeducativo. 2. Como 
preconizado pelo art. 1º do ECA, a medida socioeducativa possui como 
desiderato principal fazer despertar no menor infrator a consciência do 
desvalor de sua conduta. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70058996711, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 27/03/2014) 
 
(TJ-RS - AC: 70058996711 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 
Data de Julgamento: 27/03/2014, Sétima Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2014) 

 

No caso do HC 20150020271750, é forçoso concluir que a “Justiça”, enquanto 

instrumento guiado pelos operadores do direito, ainda alimenta os preceitos do 

extinto Código de Menores, ao considerar que as medida socioeducativas são 

puramente pedagógicas e que a medida de internação deve ser imposta para 

“garantia da ordem pública e da sua própria segurança pessoal”. 

 

Em sede da Apelação 70058996711, percebe-se afronta, principalmente, ao 

princípio do devido processo legal e ao princípio da individualização da medida 

socioeducativa. A discussão sobre a consumação do fato é indubitavelmente 

relevante, primeiro, para que se alcance a verdade dos fatos, escopo do processo, 

segundo, porque compreender detalhadamente quais foram os atos possivelmente 

praticados pelo adolescente permite a correta avaliação da necessidade da 

aplicação de medida socioeducativa. 

 

O Sistema de garantias penais e processuais penais é repetidamente 

ignorado antes mesmo de o adolescente estar oficialmente inserido dentro do 

sistema penal juvenil, em sede de internação provisória, conforma as ementas 

colacionadas explicitam: 

 

HABEAS CORPUS - INTERNAÇAO PROVISÓRIA - PRAZO LEGAL 
MÁXIMO DE 45 DIAS - RECONHECIMENTO DE EXACERBAÇAO - 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. Resta configurado o 
excesso de prazo e constrangimento ilegal tendo em vista que o menor 
estava internado provisoriamente há mais de 110 dias . Writ concedido. 
Decisão por maioria. (TJ-SE - HC: 2012311376 SE, Relator: DESA. GENI 
SILVEIRA SCHUSTER, Data de Julgamento: 09/07/2012, CÂMARA 
CRIMINAL) 
 

Constata-se que o adolescente estava internado provisoriamente há mais de 

110 dias, quando a Lei.8.069/90, em seu artigo 108, permite que a internação 

provisória, quando extremamente necessária, estenda-se por no máximo 45 dias.  
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HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO 
PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA 
CAUTELAR EM FACE DO PRINCÍPIO BASILAR DO DIPLOMA 
MENORISTA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. 
A internação provisória da adolescente carece de fundamento jurídico 
para subsistir, pois, sendo medida extrema e emergencial, cabível 
somente em situações restritas, deve ser aplicada, tão-somente, em 
situações específicas de real necessidade, amparado por motivação 
concreta e suficiente, o que não se evidenciou na hipótese versada. 2. A 
prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, por 
si só, não autoriza a adoção da medida sócio-educativa de internação de 
forma definitiva, nos termos do art. 122 do ECA, circunstância que, 
também, afasta a sua decretação cautelar, tendo em vista a 
desproporcionalidade entre o gravame imposto na tutela provisória e o 
princípio basilar do Estatuto Menorista consubstanciado na proteção 
integral do menor. 3. Ordem concedida para reformar o aresto impugnado 
que impôs a medida de internação provisória à adolescente, permitindo-a 
aguardar em liberdade o julgamento da ação de primeiro grau, se por 
outro motivo não estiver segregada. (STJ - HC: 115979 RS 2008/0207638-
0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 01/10/2009, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação:  --> DJe 23/11/2009) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO 
LEGAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS 
COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. GRAVIDADE 
ABSTRATA POR SI SO NÃO JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO EM MEIO 
FECHADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 
E INTERVENÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO 
DESPROVIDO. Embora não ignore que os atos infracionais análogos ao 
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e oposição à execução de 
ato legal sejam condutas reprováveis, o fato é que não são cometidos com 
violência e grave ameaça contra pessoa, o que seria de rigor para o 
acolhimento da internação como medida socioeducativa definitiva nos 
termos do art. 122, inciso I, do ECA. Entendimento aplicado pela Súmula 
492 do STJ in verbis "O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si 
só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa 
de internação do adolescente." À luz do princípio da homogeneidade, não 
se justifica, em regra, decretar a internação provisória motivada pela 
suposta prática de ato infracional que não possibilita à aplicação de 
medida socioeducativa definitiva em meio fechado. Ademais, a internação 
provisória somente se legitima quando houver necessidade imperiosa 
dessa providência, ex vi, do art. 108 da Lei nº 8069/90. Decorridos oito 
meses do ato e não havendo risco à ordem pública, nem indicativo de 
evasão ou prejuízo à instrução processual descabe adotar a segregação 
provisória. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-BA - PET: 
00078910920138050000 BA 0007891-09.2013.8.05.0000, Relator: Carlos 
Roberto Santos Araújo, Data de Julgamento: 19/12/2013, Segunda 
Camara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/01/2014) 
 

Nos supramencionados casos, a internação provisória foi decretada 

considerando a gravidade em abstrato do delito de tráfico de entorpecentes. 
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Primeiramente, o parágrafo único do artigo 108 da lei 8.069/90, determina que “a 

decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e 

materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”. Não se justifica 

aplicar a decretação da medida de internação provisória quando esta não está 

amparada por motivação suficiente. 

 

 Ademais, o ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes não é, 

embora hajam opiniões contrárias, cometido com grave ameaça ou violência contra 

a pessoa, o que seria de rigor para a decretação da medida de internação. 

 

De modo infeliz, outra não é a realidade quando se analisa a Jurisprudência 

relativa à execução das medidas socioeducativas: 

 

APELAÇAO. ECA. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA. SENTENÇA QUE 
JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, RECONHECENDO QUE 
HOUVE A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME 
TIPIFICADO NO ART. 155 CAPUT C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL, 
APLICANDO AO REPRESENTADO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO NA ESCOLA JOÃO LUIZ ALVES. AFIRMANDO, EM 
SÍNTESE, A SENTENÇA PROLATADA MERECE SER REFORMADA, 
TENDO EM VISTA MOSTRA-SE IRRAZOÁVEL E PREJUDICIAL AO 
ADOLESCENTE. UMA VEZ QUE A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELA 
MAGISTRADA PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA MEDIDA NÃO SE 
MOSTRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. SEM MAIORES 
INDAGAÇÕES DOUTRINÁRIAS, OBSERVAR-SE-Á QUE ANTE A 
RESSOCIALIZAÇÃO DO JOVEM, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DA 
APLICAÇÃO O ARTIGO 122, III DO ECA NO CASO EM TELA, NÃO HÁ 
FUNDAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO AO JOVEM, ALÉM DISSO, ANALISAR-SE-Á QUE A 
MEDIDA MAIS ADEQUADA A SER APLICADA NO CASO SERÁ A DE 
LIBERDADE ASSISTIDA, PREVISTA NOS ARTS. 118 E 119, DO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. A RESPOSTA DO 
ESTADO, TODAVIA, HÁ DE OBEDECER AOS PARÂMETROS FIXADOS 
NO ECA, È INCONTESTÁVEL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NÃO 
DEVEM SER INTERPRETADAS COMO SANÇÃO PENAL, UMA VEZ QUE 
O ECA, AO FAZER PREVISÃO DAS MESMAS, VISAVA GARANTIR A 
PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM O FITO DE LHE 
PROPORCIONAR UM DESENVOLVIMENTO MAIS ADEQUADO E NÃO 
PUNI-LO, COMO FAZ COM AQUELE QUE É MAIOR DE IDADE. 
ENTENDO QUE A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO OU 
SEMILIBERDADE EM NADA MODIFICARÁ A CONDUTA DO APELADO, 
POIS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, HÁ FORTES 
INDÍCIOS DE QUE O APELANTE SEJA USUÁRIO DE DROGAS E QUE, 
PARA SUSTENTAR TAL VÍCIO, PRATIQUE REITERADAMENTE FURTOS 
NA COMUNIDADE. SENDO SIM NECESSÁRIO O SEU 
ENCAMINHAMENTO A PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA 
AVALIAR SEU GRAU DE DEPENDÊNCIA E O CORRETO TRATAMENTO 
MÉDICO E PSICOLÓGICO, ESTE SIM CAPAZ DE DO IMPEDI-LO DE SE 
ENVOLVER EM NOVAS INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO, PARA 
NO MÉRITO DAR PROVIMENTO. PARA APLICAR A MEDIDA 
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SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA AO REPRESENTADO 
COMO ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE AO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO MANTENDO-SE NO MAIS A 
SENTENÇA RECORRIDA. (TJ-RJ - APL: 00000073520138190065 RJ 
0000007-35.2013.8.19.0065, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, 
Data de Julgamento: 17/03/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 26/03/2015 13:59) 

 

A ementa expõe que o adolescente foi internado pelo cometimento de ato 

infracional equiparado à tentativa de furto. Ora, é nítido que nenhuma das condições 

para decretação da medida mais gravosa prevista no ECA estavam presentes, 

motivo pelo qual a sentença foi reformada para a aplicação da medida de liberdade 

assistida. 

 

 

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A todo adolescente será garantida a defesa 
técnica por um advogado. 2. É nula a sentença proferida sem as alegações 
finais da defesa por violação aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido para, de 
ofício, anular a sentença e determinar que, antes de proferido novo 
julgamento, sejam juntadas aos autos as alegações finais da defesa. (STJ - 
HC: 312262 SP 2014/0337143-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, Data de Julgamento: 24/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 06/04/2015) (TJ-ES - APR: 09087298420068080000, 
Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Data de Julgamento: 12/09/2007, 
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2007) 
 

A análise do caso acima revela a situação absurda em que foi negada a 

defesa técnica de um adolescente, vindo este a ser condenado sem que as 

alegações finais da defesa tenham sido apresentadas. 

 

Ambas as decisões demonstram que os processos foram guiados com falhas 

graves, e, caso os adolescentes não possuíssem condições de arcar com as custas 

de um advogado para recorrer, ou, não pudessem contar com a competência da 

defensoria pública, teriam tido suas garantias violadas.  

 

O aprisionamento crescente e indiscriminado em casas de internação pelo 

país revela resquícios da postura paternalista existente no Brasil Império, onde o 

Estado tinha a responsabilidade de “proteger” e “educar” as crianças e os 

adolescentes mantendo-os afastados da rua e das “más influências”.  Emílio Garcia 

Mendez denominou esse movimento de paradigma da ambiguidade compaixão-

repressão, onde a missão dos julgadores é a de legitimar a disponibilidade estatal 
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absoluta de sujeitos vulneráveis. 51 Na realidade, as crianças e adolescentes perdem 

o caráter de sujeito de direito e passam a ser tratados como objetos disponíveis para 

o Estado. 

 

Nesse nefasto contexto, insere-se a falácia da ressocialização do jovem em 

conflito com a lei.  

 

Primeiramente, cumpre analisar quem é esse jovem. 

 

Uma pesquisa realizada pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua com o apoio da Unicef, entrevistou 4.245 crianças e adolescentes privados de 

liberdade no Brasil, nos anos de 1995 e 1996 , ajuda a traçar o perfil do adolescente 

que comete ato infracional. 52 Em relação ao Estado de Pernambuco, foram 

entrevistados 38 jovens, todos possuíam renda familiar igual ou inferior a 2 salários 

mínimos, tinham cursado no máximo até a 8ª série e não freqüentavam a escola, 

78% declararam ser usuários de drogas e 55% foram internados por terem praticado 

atos infracionais ofensivos ao patrimônio. 

 

Em 2012, o CNJ traçou, através do programa Justiça ao Jovem, o perfil dos 

17,5 mil jovens que, na época, cumpriam medidas socioeducativas no Brasil. O 

relatório revelou que a situação não mudou desde a pesquisa realizada pelo 

MNMMR, nos seguintes termos: 

 

“Os dados mostraram que a maioria dos jovens está incluída na faixa etária 
compreendida entre 15 e 17 anos. Outro dado digno de nota diz respeito à 
estrutura familiar: a maioria dos jovens internados foi criada apenas pela 
mãe, seguida por pai e mãe, sendo que pouco mais de 10% declarou ter 
filhos. Outro aspecto revelado pelo perfil demonstrou que grande parte dos 
jovens faz uso de substâncias psicoativas (75%). (...) 
 
No cômputo nacional, houve parcela significativa de analfabetos (8%), não 
obstante a obrigação dos estabelecimentos em promover a escolarização 
do jovem privado de liberdade. Os adolescentes, em sua maioria, 
interromperam seus estudos aos 14 anos, entre a quinta e a sexta série, e 
não mais frequentavam a escola à época da internação. Verificou-se, 
portanto, que parcela substantiva não concluiu a formação básica 
compreendida entre a primeira e a oitava série (89%). (...) 
 

                                                             
51 MENDEZ, Emilio Garcia; COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Das necessidades aos direitos. São 
Paulo: Malheiros, 1994. P.93. 
52

 VOLPI, Mario. O adolescente e o Ato Infracional.10ª Ed. Cortez Editora, São Paulo. P.92-111 
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Observando-se a incidência de delitos, os mais praticados foram os atos 
infracionais contra o patrimônio (preponderantemente roubo), seguido de 
tráfico de drogas. Quanto à reincidência, registrou-se um índice significativo 
de jovens que haviam sido internados ao menos uma vez (43,3%)”.

53
 

 

Portanto, evidente que o sistema punitivo juvenil é seletivo, sendo composto 

em sua maioria por jovens vítimas da desigualdade social, sem acesso à educação, 

com vulnerável renda e estrutura familiar, usuários de psicoativos e responsáveis 

pelo cometimento de atos infracionais contra o patrimônio. 

 

Ora, se esses jovens já foram ignorados pelo Governo e expostos à violência 

endêmica desde crianças, é impensável acreditar que esse mesmo Governo irá 

“ressociazalizá-los” através de um sistema “pedagógico” e punitivo que é tão, ou 

mais, impetuoso que o aplicado aos adultos. 

 

Nesse sentido, a pesquisa realizada pelo CNJ analisou o perfil dos centros de 

cumprimento das medidas socioeducativas brasileiros54: 

 

“Do ponto de vista da estrutura de funcionamento, foi relevante conhecer o 
nú-mero de vagas nas unidades socioeducativas em relação aos 
adolescentes internados. A taxa de ocupação média no Brasil é de 102%, 
sendo que os piores índices encontram-se no Ceará (221%), Pernambuco 
(178%) e Bahia (160%), o que indicou haver superlotação do sistema.  
 
(....) 
 
Outras questões graves puderam ser apuradas neste relatório. Ao se 
observar a integridade física dos adolescentes internados, mais de 10% dos 
estabelecimentos registrou situações de abuso sexual. Ocorreram mortes 
por homicídio em mais de 5% das unidades, havendo também registros 
preocupantes de mortes por doenças preexistentes e por suicídio. Além 
disso, quase um terço dos adolescentes declarou sofrer agressão física 
pelos funcionários, 19% respondeu sofrer castigo físico e 10% informou 
receber agressões pela Polícia Militar dentro da unidade. Completando o 
quadro, um quarto dos estabelecimentos registrou haver rebeliões e/ou 
motins”. 

 

O relatório só explicita o problema da violência institucional contra jovens 

infratores, o que impossibilita qualquer tentativa de ressocialização, ao contrário, a 

tendência é que os adolescentes, ao saírem do sistema, estejam ainda mais 

revoltados e sem perspectiva de futuro.  
                                                             
53

 PANORAMA NACIONAL: Programa Justiça ao Jovem, CNJ, 2012. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-ao-jovem/panorama_nacional_justica_ao_jovem.pdf. 
Acessado em 19/04/2017. 
54

 Idem, Ibidem. 
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A UNICEF publicou um artigo denominado “quando o Estado agride a criança” 

que é categórico ao expor os maus tratos sofridos pelos internos: 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as condições mínimas 
necessárias para executar a medida socioeducativa privativa de liberdade 
de um adolescente que comete um ato infracional. A internação 
obrigatoriamente deve diferenciar-se da pena de prisão aplicada aos 
adultos, priorizando-se o processo educativo. Entretanto, com raras 
exceções, isso não acontece no Brasil. Os prédios das unidades 
reproduzem a arquitetura dos presídios, e a prática de agressões físicas e 
psicológicas aos adolescentes é corriqueira. Há salas de isolamento, falta 
de higiene e não se vê sinal de um projeto pedagógico bem estruturado. 

55
 

 

Ante o exposto, a conseqüência não podia ser diferente: em 2012, a taxa de 

reincidência de jovens em internação era de 43,3%, sendo que os atos infracionais 

cometidos após a primeira internação apresentaram gravidade maior, tendo como 

principal ocorrência o homicídio.56 

 

4.2 A INCONSTITUCIONAL TENTATIVA DE REDUÇÃO DA MAIORIDADE  

PENAL 
 

A Constituição Federal é categórica ao afirmar, em seu artigo 60, §4º, IV, que 

“não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir: os direitos e 

garantias individuais”, assim, forçoso concluir que o artigo. 228 da Carta Magna 

concedeu aos menores de 18 anos a garantia de que serão penalmente 

inimputáveis, e que qualquer PEC que busque atentar contra essa garantia deve ser 

considerada inconstitucional. 

 

Ainda assim, há diversas PECs que objetivam a redução da maioridade penal. 

Além da PEC 171/1993, que busca a redução da inimputablidade para os 16 anos, 

existem outras, a exemplo da PEC 74/2011, que propõe a redução para 15 anos nos 

casos de atos infracionais equiparados aos crimes de homicídio doloso e latrocínio. 

57 
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 QUANDO O ESTADO AGRIDE A CRIANÇA, UNICEF. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_06.pdf, acessado em: 20/04/2017. 
56 PANORAMA NACIONAL: Programa Justiça ao Jovem, CNJ, 2012. Op cit. 
57

 JUNQUEIRA, IVAN DE CARVALHO. Op cit. P.71 
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Parte da sociedade apóia as propostas de redução da maioridade penal por 

acreditar em mitos. A mídia possui grande culpa nesse cenário, ao propagar a falsa 

idéia de “impunidade” juvenil e ao atribuir à “perversidade” dos adolescentes a 

responsabilidade pelos altos índices de criminalidade existente no Brasil, o que, na 

verdade, é conseqüência de uma série de fatores. 

 

A respeito da natureza dos atos infracionais praticados, é um engano 

acreditar que a maioria deles é composta por homicídios ou estupros. Em verdade, 

analisando os dados sobre a internação de jovens no Estado de São Paulo, em 

2013, conclui-se que 44,1% dos internos haviam praticado ato infracional comparado 

ao crime de roubo, 41,8% haviam praticado ato infracional equiparado ao delito de 

tráfico de drogas, e apenas 1,5% dos internos havia praticado ato infracional 

equiparado a homicídio ou latrocínio.58 

 

Logo, os delitos praticados por adolescentes são, em sua maioria, praticados 

contra o patrimônio, o que explicita a conseqüência das desigualdades sociais. Por 

outro lado, embora o tráfico de drogas possa ser considerado hediondo, os 

adolescentes envolvidos muitas vezes são usuários que “trabalham” com o traficante 

para garantir acesso às drogas ou, são jovens criminalizados pelas condições que 

vivem e que encontram no tráfico alguma perspectiva de vida. 

 

Sobre o assunto, acertadamente critica Veronese: 

 

Milhares de nossas crianças já não têm infância em razão de sua miséria, o 
que conduz a uma análise séria: a adolescência envolvida com a prática de 
atos infracionais se constrói a partir da negação de direitos – escola, saúde, 
família, profissionalização... Ainda que não possamos esquecer a 
criminalidade das classes privilegiadas economicamente, no entanto, estas 
estão alforriadas por uma “prática social” de que a lei não as alcança.

59
 

 

O Estatuto previu medidas socioeducativas específicas por considerar a 

condição especial da pessoa em desenvolvimento, e não apenas o discernimento 

sobre o fato praticado. Quem não possui esse discernimento é considerado 

inimputável por outras razões e não cumprirá pena independente da idade. O que a 
                                                             
58 Idem, Ibidem, P. 241-248. 
59

 FERRANDIN, Mauro. Ato Penal Juvenil. Op cit. Prefácio 
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lei prevê é que a responsabilização deve ser diferenciada e o Estado deve buscar 

intervir de maneira à alterar a dinâmica criminalizada que se instalou na vida do 

adolescente. 

 

Ademais, alimentar o mito da “impunidade” é ignorar que as unidades de 

internação estão longe de ser o “paraíso” divulgado pelos meios de comunicação. 

Ao contrário, se assemelham a prisões com características puramente retributivas. 

 

A “solução mágica” que uma parte da sociedade deseja não está em reduzir a 

maioridade penal, mas sim na diminuição das desigualdades, na reformulação das 

unidades de atendimento, no investimento na profissionalização dos jovens 

vulneráveis, e, sobretudo, na interrupção do sistema violento que foi instalado desde 

o Brasil Império, em que a sociedade ignora as crianças abandonadas, famintas e 

violentadas, enquanto cobra do Estado punição quase desumana quando esses 

jovens se rebelam contra a sociedade que negou todos os seus direitos. 

 

 

4.3 A REALIDADE DA JUSTIÇA JUVENIL NO RECIFE 
 

Inúmeras são as violações às garantias trazidas pela Constituição e pelo ECA 

nos processos tramitados nas Varas da Infância e Juventude de Pernambuco, 

conforme as Jurisprudências expõem: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS 
EQUIPARADOS AOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA QUE 
LHE APLICOU MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PLEITO 
DE DESINTERNAÇÃO DO PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE 
LIBERDADE ASSISTIDA ENQUANTO AGUARDA IMPOSIÇÃO DE NOVA 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL 
QUE POSSUI DIVERSAS CONSEQUÊNCIA NA VIDA DO MENOR E DE 
SUA FAMÍLIA, NECESSITANDO DA DEVIDA ATENÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO QUE SE 
IMPÕE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.As medidas 
socioeducativas não se confundem com pena, possuindo como objetivo 
maior a reorganização dos valores do menor infrator, após o que mesmo 
estará pronto à convivência em sociedade; 2.Embora os atos infracionais 
praticados pelo paciente sejam compreendidos pela jurisprudência como 
condutas exercidas sem violência ou grave ameaça, configuram 
comportamento altamente reprovável, que, na maioria das vezes estão 
associadas a diversos outros crimes, denotando uma situação extrema, a 
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exigir a imposição de medida mais severa. A internação, desta forma, 
mostra-se a medida mais adequada para a própria formação do paciente; 
3.Ordem denegada. Decisão Unânime. (TJ-PE - HC: 2973686 PE, Relator: 
Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 27/03/2013, 2ª Câmara 
Criminal, Data de Publicação: 04/04/2013) 
 
 
LIBERDADE ASSISTIDA ENQUANTO AGUARDA IMPOSIÇÃO DE NOVA 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL 
QUE POSSUI DIVERSAS CONSEQUÊNCIAS NA VIDA DO MENOR, 
NECESSITANDO DE ESPECIAL ATENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO QUE SE IMPÕE. ORDEM 
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. As medidas socioeducativas não se 
confundem com pena, possuindo como objetivo maior a reorganização dos 
valores do menor infrator, após o que o mesmo estará pronto à convivência 
em sociedade; 2. Embora o ato infracional praticado pelo paciente seja 
compreendido pela jurisprudência como conduta exercida sem violência ou 
grave ameaça, configura comportamento altamente reprovável, que, na 
maioria das vezes está associada a diversos outros crimes, denotando uma 
situação extrema, a exigir a imposição de medida mais severa. A 
internação, desta forma, mostra-se a medida mais adequada para a própria 
formação do paciente; 3. Ordem denegada. Decisão Unânime. (TJ-PE - HC: 
3160596 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 
23/10/2013, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2013) 

 

Os dois casos acima envolvem o cometimento de atos infracionais análogos 

ao tráfico de entorpecentes, em que, o Relator admite que a Jurisprudência não que 

a conduta foi conduta exercida com violência ou grave ameaça, mas ainda assim, 

sustenta a necessidade de restringir a liberdade do adolescente. É clara, nas 

decisões da Justiça Penal Juvenil de Pernambuco, a prevalência de conceitos 

“menoristas” que consideram o adolescente como sujeito disponível ao poder 

punitivo do Estado, sob o ilegítimo argumento de que a internação é o melhor pra 

ele. 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO 
CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. 
PLEITO DE FIXAÇÃO DE MSE MENOS GRAVOSA. PRELIMINAR, DE 
OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO 
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO 
GRAU. 1- Constatado que foi prolatada a sentença de primeiro grau mesmo 
diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, é de ser anulada a 
decisão e determinada a prolação de nova sentença após a juntada aos 
autos do exame definitivo da substância apreendida. 2. É imprescindível a 
confecção de laudo toxicológico definitivo para a comprovação da 
materialidade do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. 3. 
Anulação, de ofício, da sentença de primeiro grau. Decisão unânime. (TJ-
PE - APL: 2941040 PE, Relator: Roberto Ferreira Lins, Data de Julgamento: 
05/03/2013, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2013) 

 

É notória a aplicação da medida socioeducativa de internação como regra, 

inclusive quando não existe prova da materialidade, haja vista a apelação 2941040, 
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que recorreu de sentença condenatória por ato infracional equiparado a tráfico de 

entorpecente, sem a presença do laudo toxicológico definitivo. 

 

O cenário de violação do garantismo penal, em relação à fase executória das 

medidas socioeducativas, não melhora, conforme análise seguinte. 

 

A Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNASE foi criada em 

Pernambuco em 2008 através da Lei Complementar nº 132, de 11 de dezembro de 

2008, em substituição à FUNDAC, com o escopo de sistematizar a execução das 

medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, previstas pelo ECA. 

 

No Estado de Pernambuco, em 2012, a taxa de ocupação dos centros de 

atendimento socioeducativo era de 178%60 e esse quadro só se agravou até a 

presente data. Em janeiro de 2016, o relatório quantitativo da FUNASE- 

Pernambuco61 indicou a relação entre a capacidade dos centros de medidas 

socioeducativas de internação em Recife (Região Metropolitana) e o efetivo mensal, 

conforme a tabela abaixo: 

 

Instituição Capacidade Ocupação–Janeiro/2016 

CASE Abreu e Lima 98 210 

CASE Jaboatão 72 57 

CASE Cabo  166 353 

 

 

A superlotação nos dois Centros de Atendimento Socioeducativos de 

internação que recebem adolescentes mais “velhos” coaduna com os dados 

recolhidos pelo CNJ no que diz respeito a 60% dos jovens em conflito com a lei 

terem entre 15 e 17 anos. 62 

 

                                                             
60

 PANORAMA NACIONAL: Programa Justiça ao Jovem, CNJ, 2012. Op cit. 
61

 SINTESE DAS UNIDADES: FUNASE, Pernambuco. Disponível em: 
http://www.funase.pe.gov.br/estatistica/2016/JANEIRO_2016/SINTESE_DAS_UNIDADES_JANEIRO_
2016.pdf. Acessado em: 20/04/2017. 
62

 PANORAMA NACIONAL: Programa Justiça ao Jovem, CNJ, 2012. Op cit. 
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Em relação à renda familiar (em salário mínimo), os dados comprovaram que 

80% dos internos possuem renda mensal familiar igual ou inferior a 3 salários 

mínimos. 

 

Sobre a espécie de medida socioeducativa aplicada, a síntese apontou que 

dos 1465 adolescentes atendidos pela FUNASE no período analisado, 76% estavam 

internados, o que indica que a internação não é utilizada como ultima ratio, 

principalmente ao analisar o perfil dos atos infracionais cometidos. 

 

A maioria das internações foi provocada pela prática de ato infracional 

equiparado ao roubo (40%)63, o que justificaria, em tese, a possibilidade de 

internação por se tratar de ato cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa. No entanto, o relatório expôs que 13 adolescentes estavam internados por 

terem praticado ato análogo ao delito de furto, 19 adolescentes estavam internados 

por terem praticado ato análogo ao delito de porte ilegal de armas, além de 1 

adolescente internado por porte de entorpecente. 

 

O artigo 94 do ECA disciplina as obrigações das entidades que executoras de 

internação, nos seguintes termos:  

 

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as 
seguintes obrigações, entre outras: 
I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; 
II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na 
decisão de internação; 
III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 
reduzidos; 
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao 
adolescente; 
V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos 
vínculos familiares; 
VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se 
mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares; 
VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene 
pessoal; 
VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária 
dos adolescentes atendidos; 
(...) 

 

                                                             
63

 SINTESE DAS UNIDADES: FUNASE, Pernambuco. Op cit. 



46 
 

No entanto, o encarceramento excessivo e injustificado da maioria dos jovens 

que são encaminhados ao sistema de justiça juvenil e a falta de interesse dos 

governantes em melhorar o gerenciamento do sistema socioeducativo resulta no 

descumprimento da maioria das obrigações trazidas pela legislação. 

 

Nessa perspectiva, em 2012, 4 rebeliões ocorridas nos CASEs de 

Pernambuco resultaram em 7 mortes e renderam ao Estado o primeiro lugar em 

números de mortes de jovens dentro do Sinase. Na época, o Centro Dom Hélder 

Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec) e Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Conanda) visitaram a unidade Abreu e Lima, e o 

Secretário Especial dos Direitos Humanos, Cláudio Augusto, declarou que o número 

de mortes no Sinase de Pernambuco era muito maior que o de outros sistemas 

socioeducativos do país, além de ter destacado que o grande volume de internações 

poderia ser evitado, porque os jovens são internados sem real necessidade. 64 

 

Constata-se, ainda, que o panorama socioeducativo de Pernambuco 

permanece deteriorando-se com o passar do tempo.  

 

Em 2016, o Cendhec visitou mais uma vez o sistema socioeducativo de 

Pernambuco e elaborou um relatório a respeito das condições as quais os 

socioeducandos são expostos.  

 

A respeito dos CASEs localizados em Recife, assim foram evidenciadas as 

deficiências: 

 

CASE Cabo: 

 

O Case fere diretamente o que estabelece o necessários ao 
desenvolvimento da saúde, escolarização, esporte, cultura, lazer, 
profissionalização e administração, bem como os socioeducadores para 
atender a um número de 40(quarenta) adolescentes, porém, isto não ocorre, 
pois na Unidade existem apenas 08(oito) assistentes sociais, 10(dez) 
psicólogos, 01 pedagogo e 04(quatro) advogados para atender 
327(trezentos e vinte e sete) adolescentes. Ao analisar o mapa jurídico do 
Case, e através das falas do corpo técnico do setor jurídico, foi relatado que 
o tão importante princípio da excepcionalidade, um dos pilares do Sinase, 

                                                             
64 Notícia, Abraminj; Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Disponível 
em: http://www.abraminj.org.br/noticia.php?id=337. Acessado em: 20/04/2017. 
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não é respeitado, pois pudemos observar, por exemplo, aplicação de 
medida de internação a um jovem pela prática de atos infracionais de 
“perturbação da paz” e desacato à autoridade, dentre outros. 

65
 

 

CASE Abreu e Lima: 

 

A realidade do Case de Abreu e Lima demonstra a total inexistência da 
correta aplicação da medida socioeducativa de internação. O centro de 
internação é muito semelhante ao sistema penitenciário; os adolescentes 
têm grupos rivais e não pode haver o contato entre os mesmos,pois se 
ameaçam constantemente, tornando o clima no Case de muita tensão. A 
última rebelião se deu por este motivo, deixando 06 feridos com 
queimaduras e marcas de agressão. (...) As alas são escuras, os 
alojamentos sem energia com muitas gambiarras, que provocam choques 
elétricos não raras vezes, e há a presença de insetos perniciosos como 
escorpião e animais transmissores de doenças letais como o rato. 

66
 

 

 

Considerando a mais recente rebelião, ocorrida no CASE Vitória de Santo 

Antão, em 2 de Abril do presente ano, que resultou na morte de 3 adolescentes, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA divulgou 

uma nota pública em repúdio à mais essa tragédia e apelou para que o Governo de 

Pernambuco realize uma ação imediata no sentido de garantir os direitos dos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, in verbis: 

 

Considerando: A situação alarmante e insustentável em que se encontra o 
sistema de medidas socioeducativas do Estado de Pernambuco, onde são 
recorrentes os casos de graves violações de direitos humanos resultando, 
inclusive, na morte de adolescentes dentro das unidades de internação do 
sistema, além de se distanciar da dimensão pedagógica, intrínseca ao 
cumprimento das medidas socioeducativas. 
 
(...) 
 
REPUDIAR mais um grave caso de violação e mortes de três adolescentes 
ocorridas no dia 02 de abril de 2017 no Centro de Atendimento 
Socioeducativo de Pernambuco (Case), em Vitória de Santo Antão;  
 SOLICITAR do Governo de Pernambuco ação imediata no sentido de 
garantir os direitos dos adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas e de se fazer cumprir a aplicabilidade dos parâmetros 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Sistema 
Nacional Socioeducativo (SINASE), criando meios que propiciem a 
ressocialização de modo que haja resultado de reintegração adequado67 

                                                             
65 RELATÓRIO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE PERNAMBUCO, Cendhec. Disponível em: 
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cndh/relatorios/relatorio-sistema-socioeducativo-em-
pernambuco-2016/, Acessado em: 20/04/2017. 
66

 Idem, ibidem. 
67 NOTA PÚBLICA, Conanda. Disponível em: http://www.direitosdacrianca.gov.br/documentos/notas-
publicas-dos-conanda/nota-publica-sobre-o-sinase-pernambuco-06-04-2017. Acessado em: 
20/04/2017. 
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A violência reiterada sofrida pelos reeducandos dentro das unidades de 

socioatendimento lotadas é, sem dúvida, um dos motivos das rebeliões e demonstra 

a falência de um sistema que, por não respeitar os direitos humanos e as garantias 

penais e processuais penais, é conhecido como um ciclo sem fim: o jovem, ao entrar 

no sistema, dificilmente consegue sair. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente ensaio, buscou-se expor a real aplicação dos princípios 

e garantias constitucionais direcionados aos adolescentes em conflito com a lei, 

trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente após uma nefasta herança de 

indiferença institucional. A esse respeito, esclareceu-se que a Doutrina da Proteção 

Integral trazida pelo ECA diz respeito a absolutamente todas as crianças e 

adolescentes. 

 

Admitiu-se que um dos caminhos para proteger o jovem que comete um ato 

infracional do violento sistema penal juvenil é o reconhecimento da existência do 

Direito Penal Juvenil, com o objetivo de transmitir a esse direito penal especial todas 

as garantias penais e processuais aplicáveis aos adultos. Embora a discussão sobre 

a natureza das medidas socioeducativas, em especial a mais gravosa, de 

internação, possa parecer irrelevante, é somente através do reconhecimento do 

caráter penal de tais medidas, que a lógica tutelar será superada.
68

 

 

Nesse aspecto, esclarece Saraiva: 

 

A questão relativa à natureza jurídica da medida socioeducativa necessita 
enfrentamento, como condição de entedimento do sistema. A sanção 
socioeducativa tem finalidade pedagógica, em uma proposta de 
socioeducação. Não há, porém, sendo sanção, deixar de lhe atribuir 
natureza retributiva, na medida em que somente ao autor do ato infracional 
se lhe reconhece aplicação. Tem força de coercibilidade, sendo, pois, 

imposta aos adolescentes. 69 
 

Foram brevemente expostas as principais garantias constitucionais e 

específicas direcionadas aos jovens autores de atos infracionais e, em seguida, 

foram trazidos dados que permitem concluir que o desrespeito a essas garantias 

possibilita o cometimento das arbitrariedades responsáveis pela situação caótica 

que o sistema socioeducativo brasileiro vive. 

 

                                                             
68 SPOSATO, KARYNA. Direito Penal de Adolescentes. Op cit. P.275 
69

 SARAIVA, OP CIT, 2006, P.65. 
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Conforme demonstrado, as unidades de internação de adolescentes que 

cometem atos infracionais estão superlotadas e não são capazes de resguardar, 

sequer, a integridade física dos adolescentes, haja vista as recentes rebeliões 

ocorridas em Recife. O cenário perverso é conseqüência direta da inaplicabilidade 

do Direito Penal Juvenil mínimo presente no ECA, que previu a internação apenas 

nos casos extremamente graves. 

 

Outro fator responsável pelo caos enfrentado pelo sistema socioeducativo é a 

falta de políticas primárias eficientes. As pesquisas demonstraram que o jovem em 

conflito com a lei brasileira tem um perfil: família periférica e de baixa renda, pouco 

ou nenhum acesso à educação, negro e usuário de drogas. As crianças vitimizadas 

pela desiguldade social crescem expostas a todo tipo de violência, e, sem perpectiva 

de futuro, frequentemente cometem atos infracionais quando adolescentes. Milita a 

favor dessa conclusão a natureza dos atos infracionais cometidos por adolescentes: 

em geral, cometidos contra o patrimônio.  

 

O resultado direto da soma da flexiblização injustificada das garantias penais 

e da falta de políticas preventivas públicas resulta no encarceramento desenfreado 

de adolescentes no Brasil, o que praticamente elimina a possibilidade de obtenção 

de sucesso nas tentativas de ressocialização dos jovens inseridos no sistema.  

 

Se já é questionável a efetividade do cumprimento de uma pena privativa de 

liberdade em uma prisão, considerando as péssimas condições a que os presos são 

expostos, esse cenário é ainda mais terrível quando se lida com jovens que 

deveriam estar sendo protegidos pelo Estado e pela sociedade, esta última, 

manipulada pelos meios de comunicação em várias ocasiões para acreditar que o 

problema da criminalidade reside na “impunidade” direcionada aos jovens e não na 

óbvia incompetência dos governantes na gestão do dinheiro público. 

 

Não existe solução rápida ou simples para os problemas apontados, mas, o 

sistema penal juvenil tal como existe, é um fracasso institucional. A conscientização 

realista da sociedade, bem como, a preocupação dos governantes em quebrar o 

ciclo vicioso sofrido por um jovem que entra no sistema, através do investimento na 
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qualificação dos funcionários e na estrutura das unidades de internação 

provavelmente teria efeitos benéficos. 

 

Ademais, a aplicação do Direito Penal Juvenil mínimo pelos operadores do 

direito, com o completo respeito às garantias penais e processuais, buscando aplicar 

as sanções autorizadas pelo Estatuto sob a égide legalista, influenciaria 

positivamente na qualidade do sistema socioeducativo brasileiro. Buscar o direito 

perfeitamente aplicado é uma abstração utópica, mas, de igual modo, contentar-se 

com um direito penal puramente retributivo, que responde à violência com 

desumanidade é apoiar a voltar à barbárie. 

  

Por fim, ante a exposição de todos os argumentos considerados pertinentes 

sobre o tema, e dos dados coletados, propõe-se uma reflexão acerca dos resultados 

sociais trazidos pela flexibilização das garantias no sistema penal juvenil.  
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