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RESUMO 
 

 

PEREIRA, Mariângela Soares Marques. Delinqüência Juvenil – abordagem sócio-jurídica 

sobre a redução da idade da responsabilidade penal. 2005. 164 fls. Dissertação de mestrado 

– Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

 

 

A presente pesquisa versa sobre a delinqüência juvenil, com enfoque na 

discussão  sobre a redução da idade da responsabilidade penal, numa abordagem sócio-

jurídica, cuja delimitação parte de argumentações pautadas no Direito Humano 

Internacional e no Direito Constitucional brasileiro, em face do princípio da dignidade da 

pessoa humana, aliado aos direitos fundamentais de caráter aberto, estes considerados 

cláusulas pétreas, passando pela identificação do que vem a ser imputabilidade penal, a fim 

de que possamos ter uma compreensão do que seja inimputabilidade, por conseguinte a 

inimputabilidade penal absoluta do menor de dezoito anos de idade, porém submetidos à 

legislação especial, com aplicação de medidas punitivas de caráter eminentemente 

pedagógico, próprias aos que ainda estão em processo de desenvolvimento físico e 

psíquico, as quais apenas necessitam de plena efetividade da política de atendimento 

prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, para a diminuição da delinqüência 

juvenil, não apenas no que se refere à reinclusão social do adolescente em conflito com a 

lei, mas também sua inserção social, a fim de evitar a prática do ato infracional. Concluir-

se-á, porém, face a existência de problemas observados, quando da realização de pesquisa 

empírica nos centros de atendimento ao adolescente infrator, que há necessidade de 

algumas alterações no Estatuto e na forma de participação da comunidade, sociedade e 
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governo, na solução dos problemas sociais, sem que, para tais, seja necessário reduzir a 

idade da imputabilidade penal. 

 

Palavras-chave: Delinqüência juvenil – Inimputabilidade penal – Responsabilidade juvenil 

- (Res) socialização 
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ABSTRACT 
 

 

PEREIRA, Mariângela Soares Marques. Youthful delinquency – Social-legal approaching 

about the reduction of the age of the criminal liability. 2005. 164 pages. Dissertation for 

Mastership – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

The present research turns on the youthful delinquency, with approach in 

the argument on the reduction of the age of the penal liability, in a social-legal 

approaching, which delimitation has left of from arguments based in the International 

Human Law and the Brazilian Constitucional Law, in face of the principle of the dignity of 

the human person allied to the fundamental rights of open character, these considered 

“stony clauses”, that refers to the untouchable subjects such as the rights and guarantees of 

the people, passing for the identification of what it comes to be penal imputability, so that 

let us can have an understanding of what is unimputability and, therefore, what it comes to 

be the absolute penal unimputability of the minor of eighteen years of age, however 

submitted to the special legislation, with application of proper punitive measures of 

eminently pedagogical character to those that still are in process of physical and psychic 

development, whom only needs full effectiveness of the politics of attendance foreseen in 

the Statute of the Child and the Adolescent, for the reduction of the youthful delinquency, 

not only in what it relates to the social reinclusion of the adolescent in conflict with the 

law, but also its social insertion, in order to prevent the practical of the infracional act. It 

will be concluded, however, in face of the existence of observed problems, when of the 

accomplishment of empirical research in the centers of attendance to the transgressor 
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adolescent, that it has necessity of some modifications in the Statute and in the way of 

participation of the community, society and government, in the solution of the social 

problems, without that, for such, be necessary to reduce the age of the penal imputability. 

 
Key worsd: Youthful delinquency – Penal unimputability – Youthful responsability - (Re) 
socialization 
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Uma conduta tão complexa como a 
do ser humano não pode ser 
compreendida se não formos capazes 
de relativizar nossas próprias 
normas, se não soubermos nos 
colocar no lugar do outro e não nos 
aproximarmos de sua vida da 
maneira mais isenta possível de 
nossas parcialidades. Em outras 
palavras, se não formos capazes de 
nos reconciliarmos com nossa 
própria infância. A solução do 
problema talvez esteja na busca, não 
de castigos alternativos, mas de 
alternativas ao castigo. 
                  (Jorge Trindade) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A redução da idade da responsabilidade penal tem sido constantemente 

proposta, ao longo das últimas décadas, por acreditarem os autores dos projetos, serem os 

adolescentes responsáveis pelo aumento da criminalidade. A convicção de que não se deve 

menosprezar o empenho nesse sentido dos adeptos da cultura do medo, a qual revela-se na 

crença de que vivemos em um momento particularmente perigoso devido ao aumento da 

criminalidade violenta e à legitimação de posturas autoritárias que, de acordo com 

interesses políticos, são difundidas como capazes de solucioná-las,1 nos estimulou a 

elaborar este trabalho. 

Nosso objetivo é fazer entender a questão da delinqüência juvenil, seja 

este jovem desprovido de uma vida digna, que sobrevive na miséria, seja  portador de 

condições econômicas favoráveis, mas que não dispõe de sentimento ético básico de 

respeito aos direitos de outrem, ou de desapego aos valores predominantemente materiais, 

como um problema que deve ser compreendido e tratado de forma distinta a que é 

conferida aos adultos, o que não significa paternalismo, mas apenas o respeito à 

peculiaridade de pessoas em formação da personalidade.     

Os proponentes à alteração da idade penal não devem esquecer que a 

violência não significa apenas prática de delitos; violência é, essencialmente, desigualdade 

social traduzida na má distribuição de renda e salário mínimo que não assegura as 

necessidades básicas de uma família.  

Caso aprovada a redução, irá atingir primordialmente os adolescentes que 

são vítimas de um sistema de marginalização social e oriundos de famílias desestruturadas, 

                                                 
1Débora Regina Pastana. Cultura do medo – reflexões sobre violência criminal, controle social e cidadania no 
Brasil. São Paulo Método, 2003, p.95.  
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que acabam por transferir a situação de miséria que os cerca às crianças e jovens, forçando-

os, precocemente, a batalharem pela vida, na maioria das vezes, praticando delitos contra o 

patrimônio ou servindo de intermediador, na venda de drogas, para adultos exploradores. 

Antes de discutir a redução da idade penal, é preciso cumprir o que 

determina o art.4° do ECA, uma reprodução do art. 227 da CF, o qual dispõe ser dever de 

todos – Família, Sociedade e Poder Público -, com absoluta prioridade, assegurar os 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes.  

Os que propõem reduzir a idade da responsabilidade penal para dezesseis 

anos de idade ou menos, propagam que isso influiria na diminuição da criminalidade, 

contendo a prática de atos delitivos por parte dos adolescentes. Argumento este, sob todos 

os aspectos ilusório, pois o mesmo raciocínio foi responsável, para citar alguns exemplos, 

pelas criações das leis dos crimes hediondos e do porte ilegal de armas, que notoriamente 

não se mostraram capazes de reprimirem a violência. 

Na hipótese de ser verdadeira essa afirmativa, a mera redução da idade 

penal não é o meio capaz de impedir que delinqüentes adultos passem a recrutar 

adolescentes, entre 12 e 16 anos, ou até mesmo crianças, para prática delitiva. E, a partir de 

então, o que fazer? Qual a solução indicada? Estimularmos o processo de redução da idade 

penal, sem o enfrentamento das verdadeiras causas geradoras da violência, quando, então, 

até mesmo o nascituro merecerá punição em nosso país por ser um possível “criminoso em 

potencial”, principalmente aquele vindo de famílias das camadas mais pobres da 

sociedade?  

A pretendida redução da idade penal apenas contribuiria para aumentar o 

número de presos, exasperando o problema da superlotação e todos os males dela 

resultantes, dentre eles, a proliferação de doenças infecto contagiosas e a impossibilidade 

de assegurar um dos objetivos básicos da pena, que é o da ressocialização do sujeito do 
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crime, em razão de não serem cumpridas as regras estabelecidas na Lei de Execução Penal 

– Lei 7.210/84.  

Ora, se a pena privativa de liberdade não reeduca, muito menos 

ressocializa; ao revés, perverte, corrompe, deforma, sendo o cárcere uma verdadeira 

“universidade do crime”, ambiente onde se praticam graves violações de Direitos 

Humanos, constituindo um dos maiores fatores de reincidência e de criminalidade violenta, 

tendo levado penalistas e criminólogos a reivindicarem sua substituição por alternativas 

mais viáveis; não nos parece sensato encaminhar, cada vez mais precocemente, jovens a 

um sistema com esse perfil, sob pena de serem abertas mais portas para o aumento da 

violência social, criando-se um círculo vicioso, principalmente se levarmos em 

consideração que o jovem é mais susceptível de sofrer deformações morais e psicológicas, 

afinal, são pessoas em condição peculiar do desenvolvimento. 

É preciso derrubar o mito de que os adolescentes, ao praticarem um delito, 

ficam impunes. Inimputabilidade não é sinônimo de impunidade. Os adolescentes, entre 12 

e 18 anos, são responsáveis perante a legislação própria, não obstante essa difira da dos 

adultos, em razão de seu conteúdo eminentemente pedagógico; afinal, tratam-se de pessoas 

em processo de amadurecimento físico-psíquico. 

A proposta reducionista, ao contrário de apresentar-se como grande 

avanço, vem na contramão da história, pois o tratamento dispensado à matéria pela 

legislação pátria se encontra em harmonia com a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente necessita tão-somente de 

aplicação efetiva de seus dispositivos, através da adoção de uma política eficaz de 

atendimento ao adolescente infrator que possibilite a implantação de um sistema 
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verdadeiramente sócio-educativo, além da correção de algumas inadequações 

perfeitamente sanáveis, as quais serão assinaladas na pesquisa proposta. 

 A fim de defender nossa tese, o trabalho se propõe a aliar argumentos 

jurídicos, especialmente os oriundos da Constituição Federal, base de nosso Direito, e os 

decorrentes dos Direitos Humanos Internacional, o qual tem interferência no ordenamento 

jurídico brasileiro, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, definitivamente 

influenciado pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, sendo destacada a 

mudança de paradigma no trato da infância e juventude, em vista do acolhimento, pela 

Constituição de 1988, da doutrina da proteção integral, abandonando-se, no sistema 

jurídico nacional, a doutrina da situação irregular, que se apresentava estampada no Código 

de Menores de 1979, além de uma abordagem empírica, onde poderemos verificar as 

causas da delinqüência juvenil, quais os obstáculos que têm impedido sua (res) 

socialização e uma aplicação satisfatória do preceituado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Inicialmente, o trabalho investigará a impossibilidade do rebaixamento da 

idade penal em face dos direitos fundamentais, de caráter aberto e considerados cláusula 

pétrea, e sua relação com o princípio da dignidade da pessoa humana.  

No mesmo capítulo, faremos menção a influência das convenções 

internacionais no ordenamento jurídico interno brasileiro, para reforçar a tese de 

impossibilidade da redução da idade penal, face o que preceitua o parágrafo 2° do art.5° da 

Constituição pátria, que concede um tratamento diferenciado no plano do direito interno 

aos direitos e garantias individuais internacionalmente consagrados. 
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No segundo capítulo, será feita a identificação do que vem a ser a 

imputabilidade penal no direito penal, para, a partir daí, chegarmos à inimputabilidade dos 

menores de 18 anos.  

Para entendermos precisamente o conceito de imputabilidade, será feita 

uma análise da culpabilidade, além de fazer uma distinção entre imputabilidade e 

responsabilidade penal, conceitos utilizados, comumente, com a mesma conotação, mas de 

aplicação e significados diferenciados.   

No terceiro capítulo, abordaremos o tratamento dispensado à delinqüência 

juvenil pelo ordenamento jurídico internacional, com o objetivo de investigar se procede a 

afirmação generalizada, por parte de autores de propostas de emenda à Constituição 

Federal, da adoção da idade da responsabilidade penal inferior a nossa, pela maioria das 

legislações estrangeiras. 

No mesmo capítulo, teremos uma visão geral do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, partindo de um enfoque histórico evolutivo do sistema punitivo aplicado a 

crianças e adolescente, para melhor compreensão da adoção atual da doutrina da proteção 

integral. 

Trata ainda este capítulo das medidas sócio-educativas em espécie, 

analisando, sucintamente, a natureza jurídica dessas medidas, a fim de demonstrar seu 

caráter não apenas pedagógico, mas também punitivo. 

No quarto capítulo, será feita uma abordagem das causas dos atos anti-

sociais praticados por adolescentes, aliado a política de atendimento, analisando se a partir 

desta será possível proporcionar àqueles seres o não cometimento de atos infracionais ou o 

abandono da delinqüência. 

O quinto capítulo tem por objetivo aliar a teoria à prática, ou seja, ir além 

de uma discussão puramente teórica, ampliando o objeto da pesquisa ao plano real.   
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O sexto capítulo abordará como deve se proceder a (re) inclusão social do 

adolescente infrator, apontando, à luz da moderna Criminologia, a necessidade da adoção 

de uma política preventiva adequada, voltada para uma ação positiva na ordem social, 

associada a normas já preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que apenas 

necessitam de efetividade, além de traçar um enfoque crítico das propostas de mudanças, 

demonstrando a necessidade de alterações no ECA, haja vista a realidade social, sem a 

necessidade, no entanto, do rebaixamento da idade penal.    

No seu aspecto metodológico, a pesquisa se desenvolverá com 

levantamento bibliográfico e pesquisa empírica, sendo empregados, do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica por meio da utilização de obras nacionais 

e estrangeiras, na pretensão de realizar um trabalho ciente das idéias dos estudiosos 

preocupados em refletirem sobre as questões colocadas e os temas abordados nesta 

pesquisa, não apenas os clássicos e as obras monográficas, mas, também, artigos de 

revistas científicas, além de trabalhos hodiernamente disponíveis na internet, destacando 

ainda o recurso à relação doutrinária interdisciplinar e suas implicações com a legislação 

em vigor, pois não se pode prescindir de se recorrer a outras ciências para prevenir 

violações e proteger direitos previstos na Lei n° 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Também servirão como fonte de pesquisa outras formas de publicações, 

tais como artigos de jornais e revistas dirigidos ao público em geral que versarem sobre o 

tema em análise.  

 A pesquisa de campo será realizada em organismos responsáveis pela 

execução da política de atendimento sócio-educativo, cuja metodologia será explicitada no 

quinto capítulo do presente trabalho. 
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Aliada à investigação empírica, faremos o levantamento de índices de 

delinqüência, nos seus variados tipos penais, praticados por adolescente do sexo 

masculino, entre 12 e 18  anos de idade incompletos, já com aplicação de medidas sócio-

educativas, no âmbito do município do Recife, Estado de Pernambuco, seu nível 

educacional, bem como do índice de lotação das entidades de atendimento de internamento 

do município do Recife, traçando um paralelo do número de internos e sua capacidade. 

Aos dados colhidos pela pesquisa será dado um tratamento estatístico para 

possibilitar melhor análise e compreensão. 
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Capítulo I  
 

A proteção constitucional e internacional às crianças e aos adolescentes: causas 
inibidoras do rebaixamento da idade penal 

 
 
Sumário: 1.1. Considerações iniciais. 1.2. direitos humanos 
fundamentais na Constituição de 1988: delimitação conceitual 
formal, seu conteúdo e suas características. 1.3. conceito 
materialmente aberto de direitos fundamentais: o §2° do art.5° da 
Constituição Federal. 1.3.1. direitos fundamentais positivados 
dispersos na Constituição Federal. 1.3.2. proteção internacional dos 
direitos fundamentais: tratados de direitos humanos como norma de 
hierarquia 1.3.3. direitos fundamentais não-positivados decorrentes 
do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 1.4. a 
inimputabilidade penal e seu contorno peculiar na Constituição 
Federal: direito fundamental de crianças e adolescentes como 
cláusula pétrea.   
 
 
 
 

1.1.Considerações iniciais 
 

Em face de mudança de paradigma ocorrida a partir da Liga das Nações 

Unidas (hoje ONU), de Genebra, em 1924, que marcou uma nova era com a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, ao reconhecer serem crianças e adolescentes sujeitos de 

direitos, e a atual Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que adotou uma 

linha mais protetiva, é imprescindível que se reconheça a existência de um direito 

fundamental à infância e à juventude, inobstante este não constar do rol previsto no art. 5° 

da Constituição Federal e da estruturação ocorrer de forma diversa daquela que se confere 

aos adultos, em razão de encontrar-se pautada no reconhecimento de que se tratam de 

pessoas em peculiar condição de desenvolvimento físico e psíquico. 

A partir dessa constatação, o objetivo proposto neste capítulo é a 

investigação da impossibilidade do rebaixamento da idade penal em face do direito 

fundamental de liberdade, sendo esta relacionada à liberdade física contraposta à 

apreensão, sob a ótica de um direito fundamental de caráter aberto, em interpretação ao que 

dispõe o art.5°, §2° da Constituição pátria, que concede um tratamento diferenciado no 
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plano do direito interno aos direitos e garantias individuais internacionalmente 

consagrados, sendo, por conseguinte, cláusula pétrea. 

No mesmo capítulo, como os direitos fundamentais configuram direitos 

humanos, faremos menção à influência do princípio da dignidade da pessoa humana, como 

fundamento normativo da hermenêutica, a fim de reforçar a tese de impossibilidade da 

redução da idade penal. 

 

1.2. Direitos humanos fundamentais na Constituição de 1988: delimitação conceitual 

formal, seu conteúdo e suas características 

 

Antes de darmos início à investigação a que nos propomos, impõe-se 

que se faça referência à terminologia adotada neste trabalho para referir-se aos direitos 

fundamentais. 

Tendo em vista a imprecisão e a diversidade quanto ao termo 

mencionado, uma vez que são amplamente utilizadas as expressões direitos humanos, 

direitos do homem, direitos humanos fundamentais, liberdades fundamentais, apenas para 

indicar algumas das mais utilizadas e o fato de que a própria CF/88 não é uniforme, pois 

menciona, em seu texto, direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, direitos e 

liberdades constitucionais e direitos e garantias individuais, optamos por adotar direitos 

humanos fundamentais, uma vez ser a Constituição Federal inspirada na proteção 

internacional dos Direitos Humanos, na qual o valor dignidade humana se sobrepõe como 

um imperativo de justiça social.2 É o princípio da dignidade humana que justifica o 

                                                 
2 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre : 
Livraria do Advogado, 2004. p.36. 
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postulado da isonomia e que demanda fórmulas de limitação do poder, prevenindo o 

arbítrio e a injustiça.3   

Não obstante a inexistência de consenso acerca da definição dos direitos 

fundamentais, é possível afirmar que as normas constitucionais, quanto à sua categoria de 

fundamentalidade, apontam para a especial dignidade de proteção dos direitos num sentido 

formal e num sentido material, a que nos reportaremos em capítulo próprio.4 

A positivação dos direitos fundamentais significa a incorporação dos 

direitos considerados naturais e inalienáveis do indivíduo pela ordem jurídica legal, mas 

esta inserção terá que ser feita nas normas constitucionais, fonte máxima do direito, 

reconhecendo como formalmente constitucionais apenas aqueles direitos que, face a sua 

relevância, foram consagrados e reconhecidos expressamente pelo texto constitucional 

como direitos fundamentais.5 

Nessa esteira, numa conceituação constitucional formal, podemos dizer 

que os direitos humanos fundamentais são os direitos do homem objetivamente enunciados 

e protegidos por normas jurídicas com valor constitucional.6 

A previsão desses direitos apresenta diversas características, sendo que 

faremos menção apenas das que lhes são associadas com maior freqüência. São elas: 

Universalidade, no sentido de que a abrangência desses direitos engloba 

todos os indivíduos, sem distinção, constituindo a qualidade de ser humano condição 

suficiente para a titularidade dos direitos fundamentais. 

                                                 
3 Paulo Gustavo Gonet Branco. Hermenêutica  constitucional e direitos fundamentais. Brasília : Brasília 
Jurídica, 2002. p.116  
4 Joaquim José Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição. 2.ed. Coimbra : Almedina, 
1998. p.348. 
5 Op. Cit. p.347. 
6 Joaquim José Gomes Canotilho. Direito constitucional. 6.ed.rev. Coimbra: Almedina, 1993. p.499. 
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Historicidade, porque somente têm sentido num determinado contexto 

histórico; por isso, como qualquer direito, nascem, modificam-se e desaparecem no 

tempo,7 revelando sua constante evolução. 

Inalienabilidade, que enuncia não haver possibilidade de disposição dos 

direitos humanos fundamentais, sob pena de o homem se privar de sua dignidade. 

Imprescritibilidade, vale dizer, não se extinguem pelo decurso do tempo.  

Irrenunciabilidade, uma vez que, mesmo não havendo seu exercício, não 

podem ser objeto de renúncia. 

 

1.3.Conceito materialmente aberto de direitos fundamentais: o §2° do art.5° da 

Constituição Federal 

 

Restringindo-nos a uma leitura rápida do texto constitucional, poderíamos 

afirmar que os direitos fundamentais eleitos pelo constituinte estariam restritos ao art.5° e 

seus setenta e sete incisos, cabendo, no entanto, atenção ao que dispõe o §2°, do mesmo 

artigo retro mencionado, do qual se depreende o entendimento de que, para além do 

conceito formal de Constituição (e de direitos fundamentais), há um conceito material, no 

sentido de existirem direitos que, mesmo não se encontrando no rol dos direitos humanos 

fundamentais, por seu conteúdo e importância, a eles são equiparados e pertencem ao 

corpo fundamental da Constituição de um Estado.8  

Considerado cláusula aberta, esse parágrafo encerra o princípio da não-

tipicidade dos direitos fundamentais, de forma a confirmar o não congelamento desses 

direitos naqueles determinados no processo constituinte, podendo ter origem em outros 

                                                 
7 José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 9.ed. rev. São Paulo : Malheiros, 1992. 
p.166 
8 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre : 
Livraria do Advogado, 2004. p.91. 
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documentos legais e até mesmo dispersos no corpo da Constituição, complementando ou 

eventualmente ampliando o catálogo dos direitos fundamentais, abrangendo, para além das 

positivações concretas, todas as possibilidades de direitos que se propõem no horizonte da 

ação humana.9 A ordem constitucional dos direitos fundamentais deve ser, portanto, uma 

ordem pluralista e aberta e, por isso, não hierárquica.10 

Acrescente-se ainda que, ao referir-se aos “direitos e garantias expressos 

nesta Constituição”, o legislador teve como preocupação não fazer qualquer menção à 

posição a ser ocupada por eles no texto.   

Da análise do parágrafo retro mencionado, por conseguinte, percebe-se 

que o sistema de direitos e garantias não é limitado a estreitos e definitivos contornos; há 

uma dupla fonte normativa, quais sejam, aquela advinda do seu direito interno, de forma 

expressa ou implícita na Constituição, e outra decorrente do direito internacional,11 não 

havendo, portanto, uma ordem hierárquica fechada.  

Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se concluir que os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, muito embora não constantes do rol do art.5°, 

têm a mesma hierarquia constitucional, devendo-se considerá-los não apenas aqueles 

previstos no art.227 e seguintes da Constituição Federal, como também os oriundos da 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, os quais foram transpostos para o 

plano interno por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Postula-se ainda a contribuição dos princípios presentes nos arts. 1° ao 

4° da Constituição pátria, em especial o princípio da dignidade humana, uma vez que há 

íntima vinculação entre este e os direitos humanos fundamentais, por estarem amparados 

                                                 
9 Joaquim José Gomes Canotilho. Direito constitucional. 6.ed.rev. Coimbra: Almedina, 1993. p.528. 
10 José Carlos Vieira de Andrade. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. Coimbra : 
Almedina, 1987. p.108. 
11 Valério de Oliveira Mazzuoli. Direitos humanos e cidadania à luz do direito internacional. Campinas, SP : 
Minelli, 2002. p.73. 
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por aquele princípio, a fundamentalidade material de um direito decorre de sua imbricação 

direta com a pessoa humana.12  

A dignidade será atingida sempre que o indivíduo for rebaixado a mero 

objeto e, em se tratando de criança e adolescente, sempre que houver desrespeito à 

proteção especial instituída pela Convenção Internacional, a qual determina tratamento 

diferenciado, inclusive ao adolescente praticante de ato infracional.13 

 

1.3.1. Direitos fundamentais positivados dispersos na Constituição Federal 

 

Como podemos observar, a Constituição Federal não estabeleceu um 

sistema jurídico-constitucional unitário dos direitos fundamentais. Ao revés, instituiu um 

regime geral dos direitos fundamentais, quer se encontrem no catálogo dos direitos 

fundamentais ou dispersos na Constituição Federal. O problema, no entanto, reside nos 

aspecto de como será possível a identificação, dentre os inúmeros previstos ao longo da 

Constituição, que poderão ser considerados fundamentais.   

A orientação inicial é a de se considerar os que são equiparáveis pelo seu 

objeto e  pela sua importância aos diversos tipos de direitos formalmente fundamentais. 

Assim sendo, restaria aberto a todos os direitos fundamentais.14 

Por outro lado, há entendimentos de que a referida abertura deveria ser 

restrita a uma certa categoria deles, quais sejam os de natureza análoga aos direitos, 

liberdades e garantias.15   

                                                 
12 Jorge Miranda. Manual de direito constitucional – direitos fundamentais. t.4. 2.ed. Coimbra : Coimbra, 
1998, p.10. 
13 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre : 
Livraria do Advogado, 2004. p.123  
14 Joaquim José Gomes Canotilho. Direito constitucional. 6.ed.rev. Coimbra: Almedina, 1993. p.528. 
15 Op. Cit. p.529  
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Independente de adotarmos uma ou outra tese a respeito da abertura aos 

direitos fundamentais, e de reconhecermos que o art.227 da Constituição de 1988 é, por si 

só, uma carta de direitos fundamentais da criança e do adolescente, resta claro que o direito 

à liberdade, independente de sua posição no corpo da Constituição, será considerado como 

direito materialmente fundamental, e esse direito de liberdade pode ser manifestado de 

diversas formas: liberdade de opinião, de expressão, de informação, de pensamento, de 

consciência e de crença, de ir, vir e estar nos espaços públicos, os quais são englobados, 

dentre outros, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no art.16, ao tratar de referido 

direito.  

Destaque-se, outrossim, tal é a importância do direito de liberdade, que o 

Estatuto, no título II, o situa, de forma associada ao direito ao respeito e à dignidade, 

imediatamente após o direito à vida e à saúde, demonstrando que essa trilogia é o cerne da 

doutrina da proteção integral, espírito e meta do Estatuto.16 

 Ademais, a Constituição garante aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade dos direitos de liberdade em todas as suas 

manifestações (art.5°). Entre estes, inegável que se encontram crianças e adolescentes. Para 

que esse direito lhes seja assegurado, há previsão expressa do mesmo no art.227, caput e 

§3°, V, associado ao art.228 do diploma constitucional.17  

Tendo em vista que nosso trabalho trata da impossibilidade de redução da 

idade penal, hipótese que se vincula ao aspecto da liberdade do seres infanto-juvenis, 

optamos por analisar esta de forma específica, relativa à liberdade da pessoa física 

contraposta à apreensão, ligada à prática do ato infracional, sendo este a prática de crime 

em tese.18 

                                                 
16 José Afonso da Silva. Poder constituinte e poder popular. São Paulo : Malheiros, 2000. p.209. 
17  Op. Cit. p.210-211. 
18 Martha de Toledo Machado. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos. 
Barueri, SP : Manole, 2003. p.199. 
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No centro do sistema de proteção especial de liberdade de crianças e 

adolescentes, instituídos pela Constituição de 1988, está o tratamento diferenciado a ser 

dado ao crime por eles praticados, resultante na não-incidência da pena criminal. 

Em outras palavras, o princípio maior do respeito à peculiar condição de 

pessoas em desenvolvimento – que é o cerne do paradigma da proteção integral -, em 

matéria criminal, pormenoriza-se, concretiza-se, na inimputabilidade penal de crianças e 

adolescentes, sendo esta, portanto, direito-garantia individual das pessoas que contam com 

menos de 18 anos e na noção de direito fundamental do ser humano, imprescindíveis à 

dignidade humana.19 

Na peculiar condição de pessoas em desenvolvimento, que ainda estão 

na escala evolutiva do desenvolvimento físico e psíquico, aprendendo quais as regras 

mínimas de convívio pelas quais hão de se pautar durante toda sua existência, nada mais 

justo que o Estado trate de forma diferenciada as condutas desviantes desses seres, sem que 

os leve à privação da liberdade, mas que haja previsão de medidas adequadas, excepcional 

e breve, de cunho sancionatório, mas primordialmente pedagógico, algo que permita a 

reinclusão social com melhores condições de sobrevivência, com garantia do mínimo 

necessário para atingir a proteção concreta dos direitos fundamentais.      

 

1.3.2. Proteção internacional dos direitos fundamentais: tratados de direitos humanos 

como norma de hierarquia 

 

O objeto deste tópico é analisar o modo pelo qual a Constituição brasileira 

de 1988 incorpora os tratados internacionais e o status jurídico que ela lhes atribui, fazendo 

com que os direitos enunciados nos tratados internacionais de que o Brasil seja parte 

                                                 
19 Op. Cit. p.233 
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integrem o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados, destacando-se, dentre 

estes, os que se referem à proteção dos direitos humanos, uma vez que o 

constitucionalismo atual é global, compreendendo a relação Estado/povo, não apenas o 

antigo paradigma das relações horizontais entre Estados, cada vez mais vinculado ao 

direito internacional.20  

Tendo em vista o limite do tema investigado no trabalho, nossa meta é 

analisar tão-somente a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, principal 

documento internacional de proteção dos direitos da criança e do adolescente, a fim de 

destacar sua influência no ordenamento jurídico brasileiro, ampliando o universo de 

direitos constitucionais. 

Antes de enfocarmos o objeto a que nos propomos neste tópico, faz-se 

necessário abordarmos, mesmo que de forma sucinta, sobre a significação jurídica dos 

tratados internacionais, bem como a recepção destes no ordenamento jurídico interno 

brasileiro. 

A nossa Constituição, tomando por base a leitura que se faz do §2° do 

art.5°, de forma restrita, faz menção apenas a tratados internacionais, não mencionando as 

convenções ou qualquer outra forma de regra internacional. Para a maioria dos 

doutrinadores, no entanto, o termo tratado deve ser visto em seu sentido genérico, 

abrangendo todos os acordos internacionais sobre direitos humanos, ou seja, declarações, 

convenções, pactos, protocolos e outros atos internacionais,21 o que, aliás, decorre do texto 

da própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que considera tratado um 

termo genérico, significando um acordo internacional, independentemente de sua 

designação particular, tornando claro que um tratado resulta de um acordo de vontades 

                                                 
20 Flávia Piovesan. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 6.ed.rev., amp. e atual. São 
Paulo : Max Limonad, 2004, p.77. 
21 José Afonso da Silva. Poder constituinte e poder popular. São Paulo : Malheiros, 2000. p.195. 
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entre duas ou mais pessoas internacionais com o fim de produzir efeitos perante o Direito 

Internacional..22  

Para que um tratado seja incorporado ao ordenamento interno, faz-se 

necessária a passagem por um processo complexo, onde se integram a vontade do 

Presidente, que os celebra, e a do Congresso Nacional, que os aprova, mediante decreto 

legislativo, após o que é ratificado pelo Presidente da República, para que possa produzir 

efeitos jurídicos.23 

Ainda neste contexto, cumpre-nos fazer referência à posição hierárquica 

ocupada pelos tratados internacionais, em relação ao direito nacional, após sua ratificação, 

uma vez que não há disposição expressa a respeito na Constituição brasileira, promulgada 

em 1988, sequer no art.59, que trata do processo legislativo interno, muito embora 

saibamos que não há hierarquia entre as leis, pois todas estão no mesmo nível; a 

Constituição é a lei maior e todas têm que estar a ela subordinadas. 

Face este silêncio constitucional, surgem os conflitos no momento da 

execução de um tratado no direito interno, indagando-se, no caso específico de nosso 

trabalho, se é possível que um direito fundamental extraído de tratado internacional possua 

força normativa idêntica aos direitos previstos no ordenamento interno ou se é 

hierarquicamente superior, ou equiparado ao direito infraconstitucional. 

Doutrinariamente, consideram-se duas teorias para tratar dos conflitos 

existentes entre as normas de direito interno e do direito internacional: a teoria dualista e a 

teoria monista. 

De acordo com a teoria dualista, os Estados não podem deixar de se 

relacionar, não existe conflito entre o direito internacional e o direito interno, haja vista que 

                                                 
22 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. at. e amp. Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 2004. p.135.  
23 Flávia Piovesan. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 6. ed. rev. amp. e at. São Paulo 
: Max Limonad, 2004. p.72-73. 
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eles constituem sistemas jurídicos distintos, são dois círculos que não se sobrepões um 

sobre o outro, apenas se tangenciam. 

Conforme a corrente dualista, uma norma internacional só pode ser 

reconhecida pelo direito interno depois de o ser transformada em norma neste direito, ou 

seja, depois do tratado ser negociado, firmado, ratificado, promulgado e publicado.  

Para a teoria monista, a ordem jurídica é una. As relações de direito 

interno e de direito internacional convergem, se superpõem e há que se encontrar um 

método que discipline estas duas categorias dentro de uma única ordem jurídica, devendo 

prevalecer a norma posterior sobre a anterior em caso de conflito de fontes, independente 

de sua natureza interna ou internacional, pois que tanto uma quanto a outra estão no 

mesmo plano de validade, preponderando, por conseguinte, o fator tempo.24 

Com relação à Constituição Federal, no entanto, referidos tratados não 

podem ultrapassar os limites impostos pela Constituição, mesmo quando atinente aos 

direitos humanos, pois, no nosso caso, essa o é extremamente rígida, só sendo alterada 

através dos meios ordinários nela previstos.   

Essa, na verdade, não é uma posição defendida pelos internacionalistas, 

uma vez que estes defendem que deve haver supremacia dos tratados internacionais de 

defesa dos direitos humanos sobre as demais normas internas, inclusive as de cunho 

constitucional, por serem calcados no preceito universal da dignidade da pessoa humana, 

princípio este previsto na Constituição pátria. 

A teoria da paridade entre o tratado internacional e a legislação federal 

não se aplicaria aos tratados internacionais de direitos humanos, tendo em vista que a 

Constituição de 1988 assegura a estes garantia de privilégio hierárquico, atribuindo-lhes 

                                                 
24 Maurício Andreiuolo Rodrigues. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. e at. Rio de Janeiro : 
Renovar, 2001. p. 163-165.   
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natureza de norma constitucional, conforme se infere do item II do art. 4° da referida 

Norma Magna. 

Para reforçar a idéia de que a tendência constitucional contemporânea é a 

de dispensar um tratamento especial aos tratados de direitos humanos, sintomática de uma 

escala de valores na qual o ser humano passa a ocupar posição central,25 a recente Emenda 

Constitucional n° 45, acrescentou o §3° ao art.5°, conferindo aos Tratados e Convenções 

Internacionais que versarem sobre direitos humanos o status de norma constitucional.26  

Ademais, deve-se ter observância ao princípio da prevalência da norma 

mais benéfica, ou seja, na dúvida, impõe-se a opção pela solução relacionada com a 

proteção da dignidade humana,27 uma vez que os tratados de direitos humanos  buscam 

salvaguardar os direitos do ser humano e não as prerrogativas dos Estados.28  

Podemos concluir, por conseguinte, que o ordenamento jurídico brasileiro 

adotou um sistema misto disciplinador dos tratados, pois enquanto os tratados 

internacionais de direitos humanos apresentam hierarquia constitucional, os demais 

tratados internacionais possuem hierarquia infraconstitucional. 

Traçando um paralelo do que dispõe o art.227 e seguintes da Carta de 

1988, e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 20.11.1989 e ratificada 

pelo Brasil em 20.09.1990, constata-se que, muito embora o texto constitucional seja 

anterior à Convenção, a esta se encontra perfeitamente vinculada, pois já trazia, na íntegra 

o princípio da especial proteção, por meio de uma doutrina da proteção integral, 

mencionada na Convenção, estendida a todas as crianças e jovens, sem qualquer distinção, 

                                                 
25 Antônio Augusto Cançado Trindade. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. V.1. 2.ed. rev. 
e atual. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris, 2003, p.515. 
26 Emenda Constitucional n° 45. “artigo 5°, §3°, Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
27 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. at. e amp. Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 2004. p.143. 
28 Flávia Piovesan. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 6. ed. rev. amp. e at. São Paulo 
: Max Limonad, 2004. p.88.  
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garantindo-lhes todos os direitos e liberdades enunciados, os quais foram incorporados ao 

direito interno infraconstitucional, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

n° 8.069, de 13.07.1990. 

Impõe-se reconhecer, portanto, que os direitos humanos fundamentais da 

criança e do adolescente encontram-se formalmente assegurados na ordem interna vigente, 

sendo a proposta da Convenção uma verdadeira mudança de paradigma, no que se refere à 

abordagem dos direitos da infância e da adolescência, pois além de lhes conferir proteção, 

atribuiu-lhes um papel ativo de sujeitos de direitos.29 

A Convenção, além de conter elementos da Declaração dos Direitos da 

Criança de 1959, no que diz respeito aos direitos, faz previsão de elementos de defesa 

efetiva da cidadania, consolidando um corpo de legislação internacional formada pela 

própria Convenção, pelas Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da 

Justiça de menores (regras de Beijing), pelas Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Proteção dos Jovens Privados de Liberdade, e pelas Diretrizes das Nações Unidas para a 

prevenção da Delinqüência Juvenil (diretrizes de Riad),  as quais serão oportunamente 

analisadas em capítulo próprio.30 

A introdução na Constituição Federal da doutrina da proteção integral, 

bem como da fixação da inimputabilidade penal do menor de dezoito anos de idade, 

decorreu da inserção, no âmbito interno, da vertente protetora dos direitos humanos de 

caráter internacional, e o Brasil, ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, sem qualquer reserva, assumiu a obrigação de cumpri-la integralmente, o que nos 

leva a afirmar ser vedado ao Estado brasileiro qualquer tentativa que venha a tornar 

ineficaz ou contrariar dispositivo da Convenção, caracterizando, a eventual modificação 

                                                 
29 Kathia Regina Martin-Chenut. Adolescentes em conflito com a lei: o modelo de intervenção preconizado 
pelo direito internacional dos direitos humanos. Textos reunidos. Revista do Ilanud n° 24, 2003, p.83.    
30 Karyna Sposato. A convenção internacional das nações unidas sobre os direitos da criança – 10 anos. 
Adolescente em conflito com a lei. São Paulo, Revista do Ilanud n° 14, 2001. p.12.   
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realizada, o descumprimento do que foi estabelecido - o que implicaria na sua 

responsabilização internacional, como Estado violador. 

 

1.3.3.Direitos fundamentais não-positivados decorrentes do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. 

 
 

No presente tópico, com a intenção de relacionar a dignidade da pessoa 

humana como ponto de contato com os direitos humanos fundamentais, situaremos o 

significado e a posição de referido princípio, mas limitadamente a sua atuação como 

diretriz hermenêutica, analisando o mesmo como orientador da interpretação de todo o 

sistema jurídico brasileiro, sempre que se tratar de interpretar qualquer das normas 

constantes do ordenamento jurídico nacional, para, em capítulo destinado à efetivação da 

política de atendimento afeta a criança e ao adolescente, investigarmos o referido princípio 

sob a ótica de um direito à existência material mínima. 

A atual estrutura da República Federativa do Brasil, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, emerge de cinco fundamentos, conforme se depreende do 

art.1°, I a V, que indicam a forma correta de interpretar toda a aplicação do direito positivo 

pátrio em vigor. 

No sistema jurídico, os princípios jurídicos fundamentais têm assumido 

proeminência, tornando-se ferramentas essenciais para a interpretação, a integração e a 

aplicação do direito positivo.31 

Partindo da premissa de que a interpretação constitucional há de ser 

realizada levando-se em conta o sentido exposto nos princípios fundamentais consagrados 

na Carta Magna, uma vez que referidos princípios surgem como vetor do exercício 

                                                 
31 José Joaquim Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra : 
Almedina, 1998.  
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interpretativo,32 servindo de referencial inafastável enquanto valores fundamentais que 

governam a Constituição,33 entendemos que o rol dos direitos fundamentais não poderá ser 

compreendido apenas à restrita previsão do art. 5° e seus incisos, mas que terá de se levar 

em consideração que a Constituição consagra, entre seus princípios fundamentais, a 

dignidade da pessoa humana, afinal, “o Estado constitucional democrático da atualidade é 

um Estado de abertura constitucional radicado no princípio da dignidade do ser humano”.34 

A concepção do que vem a ser dignidade, embora não o seja de forma 

expressa, podemos visualizar na Bíblia, pois se encontra inserida nesta a idéia de ser 

humano como alguém dotado de um valor próprio que lhe é intrínseco, não podendo ser 

transformado em mero objeto ou instrumento, ao revés possuidor do livre arbítrio, aliado à 

responsabilidade por seus atos e seu destino, numa sociedade justa e fraterna, onde todos 

são iguais, sem distinção de qualquer natureza, obtendo seu expoente máximo pela 

ocorrência da Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789, as quais, 

muito embora de contextos diferenciados, legitimaram suas ações na idéia de um direito 

natural que asseguraria a liberdade e a igualdade entre todos os homens.35 

O constituinte brasileiro, com a inclusão do item III do art.1°, na Carta 

Magna, do princípio da dignidade da pessoa humana, deixa transparecer a intenção de 

outorgar a referido princípio a qualidade de norma embasadora e informativa de toda 

ordem constitucional, inclusive, das normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais,36 em seu conceito formal ou materialmente aberto, sendo um elemento que 

                                                 
32 Ivo Dantas. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 1993. 
p.91 
33 Lenio Luiz Streck. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 4.ed.ver. e at. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 
2003. p.242. 
34 Carlos Roberto Siqueira Castro. A constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro : Forense, 
2003. p.19 
35 Eduardo Ramalho Rabenhorst. Dignidade humana e moralidade democrática. Brasília : Brasília Jurídica, 
2001, p.35. 
36 Op. Cit.p.64 



 

 

39 

confere unidade de sentido e legitimidade a uma determinada constituição,37 para a 

efetivação da dignidade do ser humano.  

Funciona, por conseguinte, o princípio da dignidade da pessoa humana 

como integração e interpretação para aplicação dos direitos fundamentais, de força 

normativa imediata, existindo não apenas um dever de interpretação conforme a 

constituição, mas, acima de tudo, da dignidade. 

Procura-se, com esse princípio, uma proteção mais efetiva da pessoa 

humana e, conseqüentemente, dos direitos humanos, consubstanciados nos direitos 

humanos fundamentais contidos na Constituição. 38 

O que nos apresenta aparente, nesse contexto, é que o princípio da 

dignidade da pessoa humana assume posição norteadora material para a identificação de 

direitos implícitos situados em outras partes da Constituição, como podemos visualizar, na 

hipótese da criança e do adolescente, nos arts.226 a 228, o direito à especial proteção, 

refletida na previsão dos mais variados direitos, incluindo o de liberdade, a qual pode ser 

associada à inimputabilidade penal do menor de 18 anos de idade, uma vez que o objetivo 

é a (re)educação do menor infrator, na condição de seres humanos em desenvolvimento, 

devendo ser tratados, portanto, de forma diferenciada, de forma a assegurar-lhes todos os 

direitos humanos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral.    

A dignidade seria algo, portanto, inerente a todo e qualquer ser humano, 

de forma irrevogável, constituindo-se em elemento que o qualifica como tal e dele não 

pode ser retirada, nem mesmo daqueles que cometam crimes. O máximo que podemos 

fazer é puni-los, pois todos são iguais em dignidade, no sentido de serem reconhecidos 

                                                 
37 Op. Cit. p.81. 
38 Luís Paulo Sirvinska. Introdução ao estudo do direito penal. São Paulo : Saraiva, 2003, p.7. 
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como pessoas, ainda que não se portem de forma igualmente digna nas suas relações com 

seus semelhantes.39 

 
 
1.4.A inimputabilidade penal e seu contorno peculiar na Constituição Federal: direito 
fundamental de crianças e adolescentes como cláusula pétrea.   
 

 

Nos itens anteriores, o objetivo foi permitir a compreensão do que vêm a 

ser os direitos humanos fundamentais, num conceito não apenas formal, mas 

materialmente aberto, atrelado ao que dispõe o §2°, do art.5°, bem como ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, fazendo um encontro dessa sistemática com os direitos da 

criança e do adolescente, a fim de que, a partir de então, possamos desenvolver uma 

investigação que nos possibilite concluir pela impossibilidade de redução da 

responsabilidade penal, face a consideração de que se trata de um direito fundamental à 

liberdade, expresso nos arts.227 e 228 da Constituição pátria, que caracteriza o sistema 

especial de proteção, de acordo com a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, 

por conseguinte, impossibilitado de alteração por meio de emenda à Constituição, em razão 

do fato dos direitos fundamentais, de acordo com o art.60, §4°, CF/88, serem considerados 

cláusulas pétreas. 

O art.60, §4, da Carta Magna, impõe limite materialmente explícito de 

reforma constitucional, impedindo, por via de emenda, qualquer proposta tendente a abolir, 

dentre outros, os direitos e garantias individuais, por representarem os pilares básicos da 

nossa organização sócio-política. 

A garantia de intangibilidade desse núcleo ou conteúdo essencial de 

matéria, além de assegurar a identidade do Estado democrático, especialmente o princípio 

                                                 
39 Ingo Wolfgand Sarlet. Dignidade  da pessoa humana e direitos fundamentais. 2.ed. rev. e amp. Porto 
Alegre : Livraria do Advogado, 2002. p.43 
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da dignidade da pessoa humana, resguarda ainda a Carta Constitucional dos casuísmos da 

política e do absolutismo da maioria dos parlamentares.40 

Observe-se que a respectiva cláusula pétrea, no âmbito dos direitos 

fundamentais, só alcançaria, aparentemente, os direitos individuais e não os coletivos.  

Tal constatação denota óbice, bastante discutido na doutrina e 

jurisprudência, a possibilidade de inclusão de direitos coletivos, a exemplo dos direitos 

sociais e até mesmo do mandado de segurança coletivo, uma vez que apenas estariam 

incluídos aqueles direitos individuais análogos aos direitos individuais de defesa, tais como 

os de liberdade.    

No centro do sistema especial da liberdade de crianças e adolescentes, 

cerne do paradigma da proteção integral, está a inimputabilidade penal, que se caracteriza 

pela não incidência da pena criminal aplicada ao adulto, mas não afasta  a imposição da 

sanção, por meio de medidas estabelecidas pela lei especial, em estrita obediência ao 

respeito que se deve ter ao modelo garantidor de tratamento diferenciado da infração 

praticada por criança e adolescente, visto serem pessoas em formação físico-psíquica. 

Referida inimputabilidade, como foi explicitado em itens anteriores, é 

verdadeiro direito-garantia de liberdade conferida pela Carta Magna, inserido, portanto, na 

esfera de proteção do rol das cláusulas pétreas, uma vez que se relaciona a uma função 

defensiva, especificamente direito de liberdade, concepção que corresponde à tradição no 

direito constitucional pátrio.41 

Como se não bastasse, temos que a Constituição brasileira prevê o 

princípio da dignidade da pessoa humana, que é um direito humano fundamental, imune da 

ação destrutiva ou supressiva do poder de reforma da Constituição, verdadeira cláusula 

                                                 
40 Xisto Tiago de Medeiros Neto. Os direitos sociais e a sua concepção como cláusula pétrea constitucional. 
Doutrina 6. Execução. Disponível em: http: www.prt21.gov.br /doutr15.htm. Acesso em: 14.jul.2005. 
41 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. at. e amp. Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 2004. p.393. 
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geral de tutela e promoção da pessoa humana, ou seja, valor máximo do nosso 

ordenamento jurídico.   

A regra do art.228, que trata da inimputabilidade penal dos menores de 

dezoito anos é, por conseguinte, uma garantia de direito individual, de caráter fundamental, 

vez que asseguradora do direito de liberdade, que integra os demais direitos relativos à 

proteção especial desses seres em desenvolvimento e formação, indissociável do princípio 

da dignidade da pessoa humana.    

Sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que lhe 

são inerentes, em verdade, estar-se-á negando sua dignidade.  
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Capítulo II  
 

              Da inimputabilidade penal como causa de exclusão da culpabilidade 
 

 
Sumário: 2.1. Considerações iniciais 2.2. Culpabilidade: conceito e 
formulação histórica. 2.2.1. Responsabilidade penal. 2.2.2. 
Imputabilidade. 2.3. As causas da inimputabilidade penal. 2.3.1 A 
inimputabilidade penal do menor de dezoito anos de idade.  

 
 

2.1.Considerações iniciais 

             
A proposta deste capítulo é analisar a inimputabilidade penal do menor de 

18 anos como causa de exclusão da culpabilidade, sendo que, para melhor compreensão do 

tema, situaremos a imputabilidade dentro da teoria do crime, procedendo, inicialmente à 

análise e à definição, ainda que sumária, do conceito de culpabilidade, o qual foi 

desenvolvido através da evolução das teorias que buscaram explicá-la. 

Como seqüência lógica de nossa análise, destacaremos a imputabilidade 

como um dos elementos da culpabilidade, esclarecendo que, embora os conceitos de 

imputabilidade e responsabilidade sejam utilizados em boa parte das vezes com a mesma 

conotação, na verdade não se confundem, pois aplicam-se de modo diferenciado. 

Alfim, faremos uma investigação acerca da inimputabilidade e suas 

causas,  enfatizando, face o objeto de investigação de nosso trabalho, a inimputabilidade 

dos menores de 18 anos de idade, demonstrando que os adolescentes, não obstante 

inimputáveis frente ao Direito Penal, não se tratam de pessoas impuníveis, uma vez que 

respondem pelos atos praticados de acordo com uma legislação especial, ou seja, são 

imputáveis diante do Estatuto da Criança e do Adolescente; apenas a resposta deve ter 

características próprias, de cunho predominantemente pedagógico, partindo do pressuposto 

de que adultos, crianças e adolescentes, sendo pessoas desiguais, não podem ser tratadas de 

maneira igual. 
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2.2.Culpabilidade: conceito e formulação histórica 

 

O Direito Penal é composto por três teorias: a teoria da lei penal, a teoria 

do crime e a teoria da pena, tendo, a teoria do crime, no entanto, se desenvolvido mais que 

as outras, no que ensejou o reconhecimento de ciência ao direito penal.42 

Para que haja crime, é necessária a ocorrência de uma ação típica, 

antijurídica e culpável, ou seja, à tipicidade e à antijuridicidade, faz-se mister, na teoria 

geral do delito, uma terceira categoria, qual seja, a culpabilidade. A estruturação do crime, 

sob esses três pilares, proporciona uma correta compreensão do delito, o que facilita sua 

aplicação, impossibilitando arbitrariedades por parte do julgador.43 

A culpabilidade é o fundamento último e também a medida da 

responsabilidade penal, entendida como uma reprovação que se faz a uma pessoa por ter 

podido atuar de modo distinto daquele como realmente atuou. 44 

Para que alguém possa ser castigado, não basta que haja procedido 

antijuridicamente e tipicamente; é também preciso que sua ação possa ser pessoalmente 

reprovada.45 

Culpabilidade no Direito Penal significa a afirmação de uma referência 

juridicamente desaprovada da ação e da personalidade do agente.46 

A dogmática penal da atualidade, no entanto, não enxerga apenas a 

culpabilidade como pressuposto isolado de aplicação da pena. Em primeiro lugar, porque a 

tipicidade e a antijuridicidade ou ilicitude também são pressupostos da pena, constituindo 

elementos antecedentes necessários à aplicação da sanção penal; em segundo lugar, porque 

                                                 
42 Cláudio Brandão. Culpabilidade: sua análise na dogmática e no direito penal brasileiro. Ciências Penais. 
Revista da associação brasileira de professores de ciências penais. V.1. ano 1. RT. p.178,  jul/dez, 2004.   
43 Op. Cit. P.179. 
44 Francisco Munõz Conde. Teoria geral do delito. Tradução de Juarez Tavares e Luiz Regis Prado. Porto 
Alegre : Fabris Editor, 1988. p.125 
45 Edmundo Mezger. Tratado de derecho penal. 2.ed. t.2. Madri : Revista de Derecho Privado, 1933., 09.  
46 Op Cit p.11.  
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o juízo de reprovação, essência do conceito normativo de culpabilidade, não recai somente 

sobre o agente, mas, inclusive e necessariamente, sobre a ação.47 

O juízo de reprovabilidade tem como destinatário o agente, mas constrói-

se a partir do fato concreto em que ele agiu, na consideração das circunstâncias fáticas que 

cercaram o indivíduo-agente. O fato é o suporte que exprime uma contradição entre a 

vontade do sujeito e a vontade da norma. 

Para que se perfaça a culpabilidade, mister que o autor tenha optado por 

se comportar contrário ao direito. Se este não pode se comportar conforme o direito, sobre 

ele não pode recair um juízo de reprovação. 48 

O conceito de culpabilidade passou por diversas fases, tendo o 

Positivismo, buscado dar um caráter de cientificidade, através da criação da teoria 

psicológica da culpabilidade, onde dolo e a culpa stricto sensu não só eram as duas únicas 

formas de culpabilidade, como também constituíam seu núcleo, na medida em que esta não 

apresentava qualquer outro elemento constitutivo. 

A culpabilidade era uma ligação da natureza psicológica que havia entre a 

conduta e o resultado, assim como a relação física era a causalidade. O injusto se ocupava, 

pois, dessa relação física – causação do resultado – enquanto à culpabilidade cabia a 

missão de tratar da relação psíquica.49 

A culpabilidade residia no liame subjetivo que unia o autor ao fato típico e 

antijurídico, por meio do dolo ou da culpa, sendo o dolo definido como provocação 

voluntária do resultado, enquanto a culpa como a produção involuntária daquele.   

                                                 
47 David Teixeira de Azevedo. A culpabilidade e o conceito tripartido de crime. In Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. n.2. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1993. p.46-49. 
48 Cláudio Brandão. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro : Forense, 2001. p. 132.  
49 Raul Eugenio Zaffaroni. Manual de derecho penal. Buenos Aires : Ediar, 1991. p.513. 
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Para essa teoria, pois, culpabilidade é uma ligação de natureza anímica, 

psíquica, entre o agente e o fato criminoso,50 ligação essa que poderá ser em mais ou 

menos indireta e até mesmo residir na imprevisibilidade, pois se vincula sempre em maior 

ou menor grau com a ação.51 

Como reação à concepção ou teoria psicológica da culpabilidade, surge o 

normativismo ou teoria psicológico-normativa da culpabilidade, formulada por Reinhard 

Frank,52 concebendo-a como reprovação, por ter o agente, seja com dolo ou culpa, agido 

em desconformidade com o direito, podendo agir em consonância com o mesmo, e tendo, 

ou podido ter, a consciência do injusto,53  a qual foi aperfeiçoada por James Goldschmidt, 

Berthold Freudenthal e Mezger que deram contornos científicos ao conceito de 

culpabilidade, sendo este último o grande difusor da teoria normativa da culpabilidade.54 

A culpabilidade, para esta concepção, é algo que se encontra fora do 

agente, vista não mais como um vínculo entre este e o fato, mas como um juízo de 

valoração a respeito do agente. O agente não mais carrega o psiquismo, passando a ser 

objeto do juízo de culpabilidade, que é emitido pelo ordenamento jurídico, ou seja, a 

culpabilidade está presente quando o sujeito age de modo contrário ao exigido pelo 

ordenamento jurídico. Foi introduzido, portanto, ao conceito de culpabilidade um elemento 

normativo: a reprovabilidade do ato praticado,55 sem, no entanto, afastar-lhe o dolo e a 

culpa.56 

                                                 
50 Francisco de Assis Toledo. Princípios básicos de direito penal. 4.ed. São Paulo : Saraiva, 1991. p.219.  
51 Carlos Fontan Balestra. Derecho penal. Introduccion y parte general. 15 ed. Buenos Aires : Abeledo 
Perrot, 1995 
52 Cezar Roberto Bitencourt. Erro de tipo e erro de proibição. 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2003. p. 63. 
53 Luiz Luisi. Os princípios constitucionais penais. 2. ed ver. e aum. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris, 
2003. p.36. 
54 Cláudio Brandão. Op. Cit.  p.141. 
55 Joe Tennyson Velo. O Juízo de censura penal. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 40.  
56 Cezar Roberto Bitencourt. Manual de direito penal. Parte Geral. V.1. 7 ed. São Paulo : Saraiva, 2002. p. 
288. 
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Exige-se, assim, a existência de uma conduta injusta e o conhecimento da 

ilicitude do ato, isto é, vontade e previsibilidade aliadas ao elemento normativo consciência 

da antijuridicidade.57   

Verificando, no caso concreto, ser impossível exigir-se do agente uma 

conduta ajustada à norma, fica prejudicado o juízo de reprovação. Se o agente não for 

capaz de atuar de outro modo, não se justifica o juízo de censurabilidade.  

A teoria psicológico-normativa da culpabilidade, como visto, colocou no 

mesmo plano o dolo e a culpa, e o juízo de reprovação. A depuração desse conceito deveu-

se à teoria normativa pura da culpabilidade ou finalismo, a qual é atribuída, 

principalmente, a Hanz Welzel, que despiu de elementos fáticos e psicológicos a 

culpabilidade, deslocando o dolo e a culpa para o tipo do injusto, passando aquela a ser 

puro juízo de reprovação sobre o autor, por não haver este se omitido da ação antijurídica 

ou ilícita, ainda quando podia fazê-lo. 

A culpabilidade, no finalismo, numa fisionomia exclusivamente 

normativa, pode ser resumida como o juízo de reprovação pessoal levantado contra o autor 

pela realização de um fato contrário ao Direito, embora houvesse podido atuar de modo 

diferente de como o fez.58  

Em outras palavras, agrega à ação antijurídica um novo elemento via do 

qual se converte o delito, por não se conformar com a relação de divergência objetiva entre 

a ação e a ordem jurídica, o que acarreta ao autor a reprovação pessoal por não haver 

omitido a ação antijurídica, apesar de ter podido evitá-la.59  

O juízo de culpabilidade está estruturado em três elementos ou requisitos 

de ordem puramente normativas, a saber, a capacidade de culpabilidade, que é a 

imputabilidade, a possibilidade de conhecimento do injusto, isto é, a consciência potencial 
                                                 
57 Cláudio Brandão, Op. Cit, p.141. 
58 Cezar Roberto Bitencourt. Erro de tipo erro de proibição. 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2003. p.70. 
59 Hans Welzel. Direito penal. Trad. Afonso Celso Rezende. Campinas-SP : Romana, 2004, p.214. 
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da ilicitude, e a ausência de causas de exculpação, dita exigibilidade de outra conduta 

conforme o ordenamento jurídico. 

Face o interesse de nosso trabalho se centrar na questão da 

inimputabilidade do menor de dezoito anos de idade, nossa análise se limitará ao elemento 

imputabilidade¸ discorrendo brevemente sobre os demais elementos que compõem a 

culpabilidade. 

A culpabilidade tem por conteúdo a imputabilidade, que será analisada 

em item próprio, a exigibilidade de outra conduta e a consciência da antijuridicidade. 

A exigibilidade de outra conduta versa sobre um juízo sobre a liberdade 

do agente, que é reprovado por ter feito mau uso dela, ou seja, podendo ter se comportado 

conforme o direito, optou por se comportar contrário a este, estando disciplinada suas 

causas de exclusão no art.22 do Código Penal pátrio, expressas pela obediência hierárquica 

e a coação moral irresistível. 

A consciência da antijuridicidade é a possibilidade de análise da 

consciência do agente, que o permite valorar positiva ou negativamente seus atos, 

excluindo-a a ausência da potencial consciência da ilicitude, conforme previsão do art.21 

do Código Penal brasileiro. 60  

   

2.2.1. Responsabilidade penal 
 

Embora os conceitos de imputabilidade e responsabilidade sejam 

utilizados em boa parte das vezes com a mesma conotação, na verdade, não se confundem, 

pois aplicam-se de modo diferenciado. 

                                                 
60 Cláudio Brandão. Culpabilidade: sua análise na dogmática e no direito penal brasileiro. Ciências Penais. 
Revista da associação brasileira de professores de ci6encias penais. V.1. ano 1. RT. p.183,  jul/dez, 2004. 
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A imputabilidade pode ser delimitada como o mínimo de capacidade do 

agente para compreender as conotações antijurídicas de seu comportamento e para 

determinar-se conforme esse entendimento.  

Noutro ponto e visto num contexto amplo, a responsabilidade implica a 

obrigação de satisfazer, pagar ou reparar o dano ocasionado por conduta própria ou alheia. 

Juridicamente, pode ser definida como a declaração de que alguém deve responder, 

cumprindo uma sanção ou reparando dano, em decorrência das conseqüências lesivas 

produzidas por seu comportamento. 

Responsabilidade, no entanto, é termo que se refere às conseqüências 

jurídicas da conduta, a obrigação de suportar as conseqüências jurídicas do crime,61 ou 

seja, obrigação de responder penalmente in concreto ou de sofrer a pena por um fato 

determinado, pressuposta a imputabilidade.62 

Entendida a responsabilidade desse modo, possível, portanto, estabelecer 

uma distinção entre ela e a imputabilidade penal, definindo essa como a aptidão do 

indivíduo para praticar determinados atos com discernimento e aquela como o dever 

jurídico de responder pela ação delituosa, que recai sobre o agente imputável, constituindo, 

portanto, pressuposto da primeira.63 Assim, só é responsável quem tem capacidade para 

sofrer as conseqüências do delito.64   

 

2.2.2. Imputabilidade 
 

Para que se possibilite um juízo de reprovação pessoal sobre o agente, 

mister que o mesmo seja capaz. A capacidade de culpabilidade é chamada de 

                                                 
61 José Frederico Marques. Curso de direito penal. V. 2. São Paulo : Saraiva, 1956, p.164. 
62 Nelson Hungria. Comentários ao código penal. V. I. T.II. 5. ed. Rio de Janeiro : Forense, 1978, p.320. 
63 Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal – Parte Geral. 16. ed. atual. e rev. por Fernando Fragoso. 
Rio de Janeiro : Forense, 2003, p.242. 
64 Luis Jiménez Asuá. La Lei y el Delito – Curso de dogmática penal. Caracas : Andrés Bello, 1945, p.411. 
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imputabilidade. O conteúdo material da culpabilidade, de certo modo, tem como base a 

capacidade de livre autodeterminação, isto é, o poder de alcançar a exata representação de 

sua conduta e agir com plena liberdade de entendimento e vontade,65 de tal decorre a 

imputabilidade ou a capacidade de culpabilidade.  

Em termos puramente lingüísticos, a imputabilidade pode ser designada 

como a qualidade de quem é imputável, ao passo que será considerado imputável todo 

aquele a quem se possa responsabilizar por algo.  

No aspecto evolutivo histórico, o tema imputabilidade teve seu 

desenvolvimento e relevância no Direito Penal Romano, o qual enumerou algumas 

categorias de indivíduos que não dispunham de capacidade para delinqüir, destacando-se, 

face a especificidade de nosso trabalho, a imputabilidade dos menores, que, inicialmente, 

não sofriam condenação propriamente dita a um ato realizado anteriormente à puberdade, 

ou seja, só se adquiria capacidade penal quando se atingisse a puberdade, mas, 

posteriormente, este aspecto continuou a ser respeitado tão-somente quando tivesse que ser 

aplicada a pena de morte. Nas demais ocasiões, a possibilidade de aplicação de uma pena 

dependia da determinação das particulares circunstâncias de cada caso concreto, isto é, da 

verificação se o menor teria ou não discernimento suficiente para a compreensão do delito 

praticado.66 

Analisando o conceito clássico, temos que a imputabilidade se baseia na 

existência do livre arbítrio e da responsabilidade moral.67 Diante desse conceito nota-se 

que é indispensável haver um exame das condições  que o sujeito deve reunir para que 

possa impor-se a obrigação de responder pelo delito. Essas condições são a capacidade de 

                                                 
65 Cláudio Brandão. Introdução ao direito penal. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p.142. 
66 Teodoro Mommsen. El derecho penal romano. 1ª p. Tomento 7. Madrid : La espana moderna, 1898. p.83. 
67 Luis Jiménez Asuá. Op. Cit. p.411   
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compreender e de determinar-se livremente: o homem é imputável porque é inteligente e 

livre.68  

Para a doutrina positivista, a responsabilidade moral não pode ser a base 

da imputabilidade, pois os fatores que levam um indivíduo à criminalidade são psíquico-

orgânicos. O Direito Penal deve abandonar todas as pretensões éticas e basear-se 

exclusivamente na necessidade de defesa social.  Para responder por seus atos, não seria 

necessário reunir condições morais; bastaria ser autor material da infração, não 

distinguindo imputáveis dos inimputáveis.69 

Hodiernamente, a imputabilidade pode ser delimitada como o mínimo de 

capacidade do agente para compreender as conotações antijurídicas de seu comportamento 

e para determinar-se conforme esse entendimento. Sem a imputabilidade entende-se que o 

sujeito carece de liberdade e da faculdade para comportar-se de outro modo, sendo, desse 

modo, inculpável. 

Segundo Heleno Cláudio Fragoso, “a imputabilidade é a condição pessoal 

de maturidade e sanidade mental que confere ao agente a capacidade de entender o caráter 

ilícito do fato e de se determinar segundo esse entendimento”. 70 

De acordo com o posicionamento de Francisco Muñoz Conde, “quem 

carece desta capacidade, por não ter maturidade suficiente, ou por sofrer graves alterações 

psíquicas, não pode ser declarado culpado e, por conseguinte, não pode ser responsável 

penalmente pelos seus atos, por mais que sejam típicos de antijurídicos”.71 

A imputabilidade na orientação finalista deixou de ser um pressuposto 

prévio da culpabilidade e converteu-se em condição central da reprovabilidade, muito 

embora alguns autores a enxerguem meramente como questão de política criminal, face os 

                                                 
68 Sebastián Soler. Derecho penal argentino. V.II. 10.ed. Buenos Aires, TEA, 1992, p.40. 
69 Op. Cit., p.42. 
70 Heleno Cláudio Fragoso, Op. Cit.  p.242. 
71 Francisco Muñoz Conde. Teoria geral do delito. Trad. Juarez Tavares e Luiz Regis Prado. Porto Alegre : 
Fabris, 1988. p.52. 
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aspectos de prevenção geral e especial existentes no Direito Penal, mas sem qualquer 

conteúdo científico.72 

Para Maria Auxiliadora Minahim, embora hajam divergências 

doutrinárias entre autores quanto ao conteúdo e à posição da imputabilidade na estrutura do 

crime, não se pode negar a impossibilidade de exigir do autor da infração penal, um 

comportamento conforme a norma, se lhe faltam as condições necessárias para entender o 

caráter ilícito do fato e comportar-se conforme esse entendimento.73   

A lei penal não apresenta definição de imputabilidade, chegando-se a esse 

conceito, no entanto, por via negativa, de acordo com o que se extrai das normas contidas 

nos artigos 26 e seguintes do Código Penal pátrio, que tratam da inimputabilidade.74 

Partindo do princípio de que só é imputável o indivíduo que tem 

capacidade de entender e querer, nosso diploma legal funda a responsabilidade no 

elemento subjetivo da vontade consciente, exigindo, para tanto, que o agente revele certo 

grau de desenvolvimento mental, maturidade, normalidade psíquica, entendimento ético-

jurídico e faculdade de autodeterminação. Faltando um desses requisitos, total ou 

parcialmente, o agente poderá ser considerado, dependendo da hipótese, inimputável ou 

semi-imputável. 

 

2.3. As causas da inimputabilidade penal  

 

Como visto no item anterior, só é imputável o indivíduo que tem 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse 

entendimento. Exige-se, então, que o sujeito revele certo grau de desenvolvimento mental, 

                                                 
72Maria Auxiliadora Minahim. Novos limites para a maioridade penal – um tema recorrente. Ciências 
Penais. Revista da Associação brasileira de professores de ciências penais. V.0.ano 1. RT., 2004, p.168.  
73Op. Cit, p.168. 
74 Cláudio Brandão. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p.163. 
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maturidade, normalidade psíquica, entendimento ético-jurídico e faculdade de 

autodeterminação, faltando um desses requisitos, total ou parcialmente, o agente poderá ser 

considerado, a depender da hipótese, inimputável ou semi-imputável.75 

A inimputabilidade não é incapacidade de ação, ou incapacidade do 

injusto, ou incapacidade de pena, mas sim incapacidade de culpabilidade do autor. A 

conduta do inimputável não constitui delito algum.76 

Os estados de inimputabilidade ou de imputabilidade diminuída são 

definidos nas legislações segundo um dos três critérios seguintes: o biológico, o 

psicológico e o misto, também denominado biopsicológico. 

O critério biológico ou psiquiátrico leva em consideração a doença 

mental, de desenvolvimento mental deficiente ou de transtornos mentais provisórios, 

patológicos ou não. Presente a enfermidade mental, ou o desenvolvimento psíquico 

deficiente ou a perturbação transitória da mente, será considerado inimputável.77 

O critério psicológico tem em conta apenas as condições psicológicas do 

agente, ou seja, a completa incapacidade de entendimento. Em análise sucinta, preocupa-se 

apenas em apurar se, no momento do crime, o autor estava ou não com suas faculdades 

mentais perturbadas, sendo irrelevante a natureza etiológica da causa ou os fatores 

determinantes da apuração.78 Basta apenas a ausência da capacidade intelectiva e volitiva 

para exculpar o agente. 

O critério biopsicológico ou misto atende tanto às bases biológicas que 

produzem a inimputabilidade como às suas conseqüências na vida psicológica ou anímica 

do agente.79 Por esse critério, a presença dos estados de perturbação mental determina 

                                                 
75 Antonio Carlos da Ponte. Inimputabilidade e processo penal. São Paulo : Atlas, 2002, p.27. 
76 Edmundo Mezger. Tratado de derecho penal. 2. ed. t.2.  Madrid : Revista de Derecho Privado, 1933, p. 83. 
77 E. Magalhães Noronha. Direito penal. 38. ed. rev. e atual. v.1. São Paulo : Saraiva, 2004, p.165.   
78 Op. Cit. p.33. 
79 Luiz Regis Prado. Curso de direito penal brasileiro. V. 1. Parte Geral. 4. ed. ver.atual. e ampl. São Paulo 
Revista dos Tribunais, 2004, p.407.  
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apenas uma presunção de inimputabilidade ou inimputabilidade condicionada, que será 

julgada efetiva quando verificada realmente a ausência daqueles atributos psíquicos, que 

compõem a imputabilidade.80  

Nossa lei adotou o critério biopsicológico, com a ressalva de que essa 

imputabilidade deve existir no momento da prática do delito, mas em se tratando de menor 

de dezoito anos de idade, o Código Penal brasileiro, consoante leitura que se faz do 

disposto no art.27, adotou o critério biológico absoluto, cuja análise será feita no próximo 

item.  

  

2.3.1. A inimputabilidade penal  do menor de dezoito anos de idade 

 

A Constituição Federal, no art.228, e o Código Penal, no art.27, 

consideram os menores de dezoito anos incapazes de culpabilidade, sujeitando-os às 

normas estabelecidas na legislação especial – Estatuto da Criança e do Adolescente -.  

Está inserida no art.27 do CP uma presunção absoluta de inimputabilidade 

em função de um critério puramente biológico, de uma incapacidade psíquica do menor 

para discernimento e autodeterminação, face a sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 

Ocorre que não se pode confundir inimputabilidade com 

irresponsabilidade ou impunidade, pois ao adolescente que praticar uma infração penal, 

embora afastado da incidência do direito penal, insusceptível às penas aplicáveis aos 

adultos, faz-se responsável, pois a este será possível a aplicação das regras impostas no 

estatuto juvenil, na forma de medidas sócio-educativas, cuja natureza é não apenas de 

caráter pedagógico, mas também sancionador, de inegável conteúdo aflitivo, inclusive, 

                                                 
80 E. Magalhães Noronha. Direito penal. 38. ed. rev. e atual. v.1. São Paulo : Saraiva, 2004, p.166. 
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privação de liberdade, na modalidade internamento, prevendo até mesmo a possibilidade 

de privação provisória de liberdade ao infrator em caráter cautelar, em parâmetros 

semelhantes aos que o Código de Processo Penal destina aos imputáveis na prisão 

preventiva.81 

A proposta apresentada pela doutrina da proteção integral, desenvolvida 

inicialmente pela Convenção Internacional sobre Direitos da Criança e incorporada ao 

nosso ordenamento jurídico, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é a de que o adolescente receba medida sócio-educativa, com o fim de 

interferir no seu processo de desenvolvimento, para conduzi-lo a uma melhor compreensão 

da realidade e efetiva integração social. 

Devemos observar, contudo, não ser o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, como erroneamente interpretado, uma permissão dada ao adolescente para o 

cometimento de delitos, uma vez que qualquer medida sócio-educativa, aplicada no caso 

concreto, não deixa de configurar como uma resposta retributiva pelo mal praticado. Trata-

se de uma sanção-educação, em substituição à sanção-castigo,82 efetivada pelo antigo 

Código de menores, cuja doutrina era da situação irregular, que privava o adolescente de 

um devido processo legal.  

As medidas sócio-educativas são, portanto, manifestações do Estado em 

resposta ao ato infracional, de natureza jurídica impositiva, sancionatória e retributiva, cuja 

aplicação objetiva inibir a reincidência, apenas com a característica de ser uma medida de 

finalidade pedagógico-educativa83, em razão do caráter protetor que se deve conferir a 

pessoas que não atingiram um nível de maturidade, que os possibilite compreender o 

                                                 
81 João Batista da Costa Saraiva. Adolescente e ato infracional. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1999, 
p.25. 
82 Márcio Mothé Fernandes. Ação sócio-educativa pública. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro : Lumn 
Júris, 2002, p.77. 
83 Wilson Donizeti Liberati. Adolescente e ato infracional. São Paulo : Juarez de Oliveira, 2002, p.128.   
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caráter ilícito do fato cometido ou de determinar-se conforme esse entendimento, como é o 

caso do adolescente. 

Podemos concluir, face o exposto, que, em verdade, existe uma 

responsabilidade juvenil, uma vez que, os adolescentes são inimputáveis face o Direito 

Penal, mas são responsáveis frente ao Direito da Criança e do Adolescente, ou seja, são 

imputáveis diante do Estatuto. Afinal, a própria Constituição Federal, no art.228 e o 

Código Penal, no art.27, os submetem a uma legislação especial, respondendo pelos delitos 

que praticarem, na forma de medidas sócio-educativas, de reconhecível caráter penal 

especial, por meio de um processo que garanta a ampla defesa, tal qual o processo comum 

conferido aos imputáveis. 

Como sustenta Amaral e Silva, ao discorrer sobre inimputabilidade penal 

e o ECA, a resposta, tenha o nome que tiver, seja medida protetiva, seja sócio-educativa, 

corresponderá sempre à responsabilização pelo ato delituoso. Tais medidas, por serem 

restritivas de direitos, inclusive de liberdade, conseqüência da responsabilização, terão 

sempre inescondível caráter penal. Essa característica penal especial é indesmentível e, em 

antigas ou novas legislações, não pode ser disfarçada.84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84Antônio Fernando Amaral e Silva. O Mito da inimputabilidade penal do adolescente. In Revista da Escola 
Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. v.5, Florianópolis: AMC, 1998, p.263  
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Capítulo III 
 
A inimputabilidade penal e seu contorno de proteção especial no Estatuto da Criança 

e do Adolescente e no direito estrangeiro 

 
 

Sumário: 3.1. Considerações preliminares. 3.2. Tratamento da 
delinqüência juvenil no direito estrangeiro. 3.2.1. Direito francês.  
3.2.2. Direito italiano. 3.2.3. Direito alemão. 3.2.4. Direito austríaco. 
3.2.5. Direito suíço. 3.2.6. Direito português. 3.2.7. Direito inglês. 
3.2.8. Direito espanhol. 3.3. Evolução histórico-legislativa punitiva 
antecedente ao Estatuto da Criança e Adolescente: da criança e do 
adolescente como objetos do direito ao novo paradigma da doutrina 
da proteção integral. 3.4. O adolescente infrator e as medidas sócio-
educativas como forma de intervenção repressiva do Estado. 3.4.1. 
Advertência. 3.4.2. Obrigação de reparar o dano. 3.4.3. Prestação de 
serviços à comunidade. 3.4.4. Liberdade assistida. 3.4.5. Semi-
liberdade. 3.4.6. Internação   

 
 
 

3.1. Considerações preliminares 

 

O objetivo deste capítulo é a investigação da verossimilhança da 

argumentação defendida por autores de propostas de emendas à Constituição Federal, da 

universalidade da responsabilidade penal aos menores de 18 anos pelo ordenamento 

jurídico internacional, em detrimento da adotada em nosso país, ao tempo em que 

pesquisaremos se, no decorrer da história do Direito da Criança e do Adolescente, o 

Estado, com caracteres diferenciados, aplicou medidas punitivas aos infratores. Para tanto, 

apresentaremos uma breve evolução histórico-legislativa, com referências ao Direito 

Internacional, uma vez que este exerceu forte influência no âmbito interno, de forma a 

provocar uma mudança conceitual e normativa no tratamento dos interesses das crianças e 

dos adolescentes. 

Ressalte-se que será enfatizada a atual doutrina da proteção integral 

adotada pelo Estatuto, integração legislativa do que estabeleceu a Constituição Federal de 

1988, no seu art. 227, que nada mais é que uma síntese do que restou plasmado na 
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Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada por unanimidade pela 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 20.11.1989, por ser esta 

norteadora da proteção dos jovens brasileiros, inclusive, daqueles que praticarem ato 

infracional, face a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. 

Após essas primeiras abordagens, falaremos sobre as medidas sócio-

educativas aplicadas aos adolescentes, quando da prática do ato infracional, ressaltando 

que as mesmas serão novamente objeto de análise em capítulo próprio sobre a política de 

atendimento, limitando-nos no presente a breves conceitos, com o único objetivo de 

demonstrar que o nosso ordenamento jurídico já dispõe de meios de controle e 

ressocialização aos infratores, apenas que calcado na dignidade humana e próprios de 

pessoas que necessitam de prioridade absoluta, não estando os mesmos, por conseguinte, 

impunes às suas ações anti-sociais.   

 
 
3.2. Tratamento da delinqüência juvenil no direito estrangeiro 

 

Nos últimos anos do século vinte, alguns organismos internacionais 

tiveram a incumbência de elaborar um novo modelo de Direito Penal Juvenil, com a 

pretensão de que, por diferentes Estados, se abordasse um sistema de justiça dos menores, 

conforme as normas internacionais de Direitos Humanos.85 Nessa linha, seguiram-se a 

formulação das regras mínimas para a administração da justiça de menores delinqüentes, 

denominada Regras de Beijing, a aprovação das diretrizes para a prevenção da 

delinqüência juvenil e proteção dos menores privados de liberdade, denominada Diretrizes 

de Riad, e a nova doutrina internacional de proteção integral a crianças e adolescentes 

instituída pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, ratificada por 

                                                 
85 Gerardo Landrove Díaz. Introducción al derecho penal de menores. Valencia : Tirant lo Blanch, 2003, 
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vários países, o que fez com que se produzisse uma certa homogeneidade entre as mais 

recentes leis que regulam a responsabilidade penal dos menores, como poderemos 

constatar nos itens que se seguem.  

 

3.2.1. Direito francês 

 

O Código Penal Francês de 1810, em sua redação inicial, fixou em 

dezesseis anos a maioridade da idade penal e subordinou a responsabilidade penal à 

determinação do discernimento, sendo posteriormente elevada para 18 anos de idade pela 

denominada Ley Cruppi de 12 de abril de 1906, exigindo-se, ainda, a investigação, em 

cada caso, do discernimento. A resposta afirmativa a essa questão determinaria a plena 

responsabilidade do menor, sendo mantida, no entanto, esta análise, a partir de 22 de julho 

de 1912, apenas para os maiores de 13 anos e menores de 18 anos de idade, uma vez que 

aqueles que contassem com idade inferior a 13 anos seriam considerados absolutamente 

incapazes.86 

No ano de 1945, é estabelecido um sistema de justiça de menores de 

caráter tutelar e assistencial e a idade da responsabilidade penal é mantida em 18 anos, mas 

é suprimida a necessidade da análise do discernimento, a qual foi substituída pelo critério 

de oportunidade, que decide entre a via educativa ou a via penal para os maiores de 13 

anos e os menores de 18 anos, ou seja, este será responsabilizado penalmente a depender 

das circunstâncias e da sua personalidade. Os menores de 13 anos não podem ser apenados 

de forma alguma; pode-se impor apenas medidas educativas e protetoras apropriadas ao 

                                                 
86 Maria Isabel Sánchez García de Paz. Minoría de edad penal y derecho penal juvenil. Granada : Comares, 
1998, p.43-44. 
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caso particular. Esta regulação permanece em vigor, mesmo após a entrada em vigor do 

novo Código Penal, em 01 de março de 1994.87 

 

3.2.2. Direito italiano 

 

O Código Penal denominado Zanardelli define um período absoluto de 

inimputabilidade, fixado em 09 anos de idade, e um segundo que alcança até os 14 anos de 

idade, mas submetida à prova do discernimento, sendo este conceito, na doutrina da época, 

associado com a capacidade de distinção entre o bem e o mal, e o conhecimento das 

conseqüências de seus atos, capacidade de entendimento, por conseguinte.88 

O Código vigente de 1930 estabelece uma presunção absoluta de 

incapacidade do menor de 14 anos, enquanto os maiores dessa idade e menores de 18 anos 

são declarados imputáveis se possuem capacidade de entender e de querer, o que, em caso 

afirmativo, resultará na imposição de uma pena atenuada. Essa determinação da 

capacidade de entender e querer, encontra-se fixada na doutrina e na jurisprudência como 

conceito de maturidade, verificando-se, para tanto, as condições e recursos pessoais, 

familiares, sociais e ambientais dos menores.89 

A regulamentação atinente às questões da responsabilidade dos menores 

delinqüentes se encontram reguladas pelo Decreto presidencial nº. 448, de 22 de setembro 

de 1988.90 

A inimputabilidade do menor de 18 anos e maior de 14 não será 

presumida, mas sim analisada e provada em cada caso. Se considerados inimputáveis, 

                                                 
87 Op. Cit, p.45. 
88 F.Carrara. Programa de derecho criminal. Parte General. trad. da 5., 6, 7 ed. de J.J. Ortega Torres e 
J.Guerrero, Bogotá, 1971, p.215  
89 F. Mantovani. Dirito penale. Parte general, 3.ed., Milan, 1992, p. 671.  
90 Maria Isabel Sánchez García de Paz. Minoría de edad penal y derecho penal juvenil. Granada : Comares, 
1998, p.46-47. 
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porém perigosos, poderá o juiz, levando-se em conta a gravidade do delito e as condições 

morais da família em que vive, interná-lo em reformatório ou colocá-lo em liberdade 

vigiada. Com relação ao classificado como imputável, após a execução de uma pena, que 

será aplicada de forma atenuada, será internado em reformatório ou a liberdade vigiada.91  

 

3.2.3.Direito alemão 

 

A regulação vigente desta matéria se encontra na Lei de Tribunais Juvenis 

de 11 de dezembro de 1974, com alterações efetuadas em 30 de agosto de 1990, se 

distinguindo nesta três grupos: crianças, jovens e jovens adultos, para os quais se 

estabelece um tratamento diferenciado. 

Para os menores de 14 anos de idade, o método utilizado é o biológico 

puro, declarando-se sua inimputabilidade absoluta, sem atenção à valoração alguma de 

maturidade intelectual e moral. A estes será possível apenas a imposição de medidas 

protetoras por um tribunal tutelar.92   

A partir dos 14 anos de idade, até os 18 anos, só será considerado 

responsável o jovem que possuir suficiente maturidade moral e capacidade de formação da 

vontade, ou seja, maturidade para captar o injusto penal e atuar de acordo com essa 

compreensão.93 

A declaração de ausência de maturidade exclui a culpabilidade, podendo 

serem aplicadas medidas protetivas. Ao revés, caso seja declarado capaz de culpabilidade, 

será jurídico-penalmente responsável e sujeito às medidas sócio-educativas, não privativas 

de liberdade. Caso essas sejam insuficientes, é cabível a aplicação de outros tipos de 

reações, como, por exemplo, a privação de liberdade em estabelecimento juvenil, cuja 
                                                 
91 Op. Cit, p.48. 
92 Op. Cit, p.50. 
93 Op. cit. p.52 
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duração pode oscilar entre um mínimo de seis meses e um máximo de cinco anos, podendo 

esta ser aumentada até dez anos, quando se tratar de um delito grave. 

Os jovens adultos, com idade entre 18 e 21 anos, em princípio são 

plenamente responsáveis jurídico-penalmente, mas, em casos excepcionais, caso seja 

constatado, através da consideração de aspectos moral e mental, ao tempo do fato, 

equiparados a um jovem, serão responsabilizados da mesma forma que os jovens com 

idade entre 14 e 18 anos de idade. Assim não sendo considerado, será aplicado o Direito 

penal dos adultos, com a restrição de não se aplicar a pena de prisão perpétua, devendo 

substituí-la pela pena privativa de liberdade de dez a quinze anos.  

Curial ressaltar que a doutrina alemã destaca a preferência pelo Direito 

Penal juvenil em caso de dúvida.  

 

3.2.4.Direito austríaco 

 

A matéria afeta à infância e à juventude na Áustria se encontra regulada 

na lei de Tribunais Juvenis, a atualmente vigente Jugendgerichtsgesetz de 18.11.1988.94 

Nela se define como imaturos os menores de 14 anos, declarando-os penalmente 

irresponsáveis, não podendo ser submetidos à pena nem a medidas preventivas, cabendo 

adotar apenas medidas educativas, sempre que uma das causas do delito cometido houver 

sido uma carência educativa. 

O jovem, definido como maior de 14 e menor de 19 anos de idade, não é 

penalmente responsável em três situações: se não é suficientemente maduro para 

compreender o injusto penal e atuar conforme essa compreensão por determinadas razões; 

                                                 
94 Op. Cit, p.58. 
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se comete um delito leve antes dos 16 anos; se comete delitos de escassa gravidade ou de 

bagatela, castigados com pena de multa ou de liberdade inferior a três anos.  

Caso não ocorra nenhuma dessas hipóteses, impõe-se as sanções do 

Direito Penal Juvenil, com a pena reduzida em relação a ser aplicada aos adultos, o que 

normalmente é a metade de sua quantia. 

 

3.2.5.Direito suíço 

 

O Direito Suíço não dispõe de uma lei própria para crianças e 

adolescentes, sendo disposto no próprio Código Penal em um capítulo distinto.  

Por esse sistema jurídico, os menores de sete anos de idade estão 

excluídos  do Direito Penal, não podendo ser sujeitos a penas. Aos maiores de 07 anos e 

menores de 18 anos que cometerem um delito penalmente típico, aplica-se o Direito Penal 

juvenil, destacando-se que a fronteira entre crianças e jovens se dá aos 15 anos de idade. 

Se as crianças e os jovens necessitam de educação ou tratamento especial, 

serão aplicadas medidas adequadas a esses fins. Caso contrário, às crianças, se impõem 

penas disciplinares, como repreensão, trabalho obrigatório, escola, e ao jovem, repreensão, 

trabalho obrigatório, multa ou detenção, desde um dia até um ano.95 

Assim como no Direito Alemão, o Suíço prevê um tratamento 

diferenciado aos denominados jovens adultos, com idades entre 18 e 21 anos, caso esses 

não tenham a plena compreensão do injusto do direito. 

A análise, para os vários segmentos de idade, será avaliada levando-se em 

consideração as peculiaridades do momento em que se encontram, da capacidade moral e 

intelectual dos mesmos. 

                                                 
95 Op. Cit. p.61. 
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3.2.6.Direito português 

 

O Direito português em vigor se caracteriza por estabelecer regimes 

especiais em matéria penal a respeito da criança inimputável e do jovem. O vigente Código 

Penal, aprovado recentemente pelo Decreto lei nº. 48, de 03.1995, fixa em 16 anos de 

idade o período de inimputabilidade em razão da idade. 

Aos menores de 16 anos de idade que cometerem um delito, lhes será 

aplicado determinadas medidas da Lei de Organização Tutelar de Menores, de 20.04.1962, 

alterada em 1967 e 1978, tais como medidas tutelares de proteção, assistência ou educação, 

que podem ser impostas sozinhas ou cumulativamente. 

A partir dos 16 anos de idade, se inicia a imputabilidade, estabelecendo-se 

atenuantes à pena para determinados segmentos de idade. Assim, entre os 16 e 21 anos de 

idade, se valora a menor idade como circunstância atenuante; se tem menos de 21 anos no 

momento do cometimento do crime, a aplicação da pena de prisão regula entre doze a 

dezesseis anos, e se tem menos de dezoito anos, só poderá ser condenado à pena de prisão 

maior de dois e não superior a oito anos.   

Em casos especiais, como, por exemplo, quando a personalidade do 

menor e as circunstâncias menos graves da infração aconselharem unicamente a medida 

tutelar e não o recurso a uma pena criminal, as infrações cometidas por menores de 16 anos 

a 18 anos de idade serão conhecidas e decididas pelos Tribunais Tutelares. 

 

3.2.7.Direito inglês 

 

A vigente legislação inglesa juvenil, la Children and Young Persons Act 

(CYPA), diferencia entre as categorias de crianças, menores de 14 anos de idade, e jovens, 
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entre 14 e 18 anos de idade, existindo, também, algumas disposições especiais a respeito 

dos semi-adultos, que são aqueles com idade compreendida entre os 18 e os 21 anos de 

idade. 

A responsabilidade das crianças se diversifica de forma escalonada, não 

sendo penalmente responsáveis as que contam com idade inferior a 10 anos de idade, 

podendo, no entanto, ser submetidas a procedimentos de cuidado e custódia. Se maior de 

10 e menor de 14 anos de idade haverá isenção da responsabilidade criminal caso atue sem 

capacidade para distinguir o bem do mal. Se contarem com idade superior a 14 e inferior a 

18 anos de idade, são considerados jovens responsáveis, mas submetidos a um tratamento 

especial, perante um Tribunal especial da juventude. 

As conseqüências das infrações cometidas por esses jovens são de caráter 

misto, sancionatório e de tratamento, como a pena de multa, prestação de serviços à 

comunidade, supervisão de tempo livre, ou até mesmo de internamento, caracterizado pela 

pena privativa de liberdade de curta ou longa duração, ou ainda, de duração indeterminada 

ou perpétua.  

 

 

3.2.8.Direito espanhol 

 

A responsabilidade penal dos menores na Espanha é regulada pela Lei 

Orgânica de 12 de janeiro de 2000, cuja entrada em vigor se deu em 13 de janeiro de 2001, 

de onde se extrai uma série de princípios gerais, tais como, a natureza formalmente penal, 

mas com uma intervenção de natureza educativa, reconhecimento de todas as garantias 

derivadas do direito constitucional destinadas aos adultos e de leis específicas de interesse 

do menor, acatamento do princípio da legalidade, tanto na descrição das infrações, como 
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no catálogo de medidas aplicadas aos menores infratores, estabelecimento de diferentes 

caminhos e efeitos processuais e sancionadores por categoria de infratores menores de 

idade, fixando-se um limite mínimo de 14 anos de idade, para exigir esse tipo de 

responsabilidade, flexibilidade na adoção e execução das medidas aconselhadas, face a 

circunstância do caso concreto e a evolução pessoal do sancionado, atribuindo-se, 

inclusive, ao Juiz de menores, ampla faculdade para suspender e substituir por outras 

medidas.96    

Referida lei orgânica, como visto, se aplica para exigir a responsabilidade 

de pessoas maiores de 14 e menores de 18 anos, pela prática de condutas tipificadas como 

delitos no Código Penal ou em leis penais especiais. 

Aos jovens com idade superior a 18 até 21 anos, há previsão de se aplicar 

a mesma lei, desde que preenchidos os requisitos processuais e subjetivos. O requisito 

processual se refere ao reconhecimento, em autos judiciais, firmado pela autoridade 

judiciária, ou, em caso de recurso, dos que compõem a Sala de Menores do Tribunal 

Superior de Justiça. Quanto aos requisitos subjetivos, são os de não registrar antecedentes 

penais, que haja cometido delito menos grave, sem violência ou intimidação a pessoas, 

nem grave risco para a vida ou integridade física das mesmas.97 

Os menores de 14 anos de idade estão isentos de responsabilidade penal, 

com presunção iures et de iure de que carecem da capacidade para compreender o caráter 

ilícito de sua conduta e de comportar-se conforme essa compreensão, mas estarão sujeitos 

a medidas de proteção previstas no Código Civil e demais disposições vigentes. 

As medidas impostas aos maiores de 14 e menores de 18 anos de idade 

dividem-se em medidas privativas de liberdade e não-privativas de liberdade.  

                                                 
96 Gerardo Landrove Díaz. Introducción al derecho penal de menores. Valencia : Tirant lo Blanch, 2003, 
p.59-60 
97 Manuel-Jesús Dolz Lago. La nueva responsabilidad penal del menor. Valencia : Revista General de 
Derecho, 2000 
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As medidas privativas de liberdade são a de internamento em regime 

fechado, semi-aberto ou aberto, destinadas aos casos de maior gravidade, cometidos com 

freqüência caracterizadora de violência, intimidação e perigo para as pessoas; internamento 

terapêutico, para menores que necessitem de atenção educativa especializada ou tratamento 

específico em razão de anomalias ou alterações psíquicas, em estado de dependência 

alcoólica, drogas tóxicas ou substâncias psicotrópicas, ou alterações da percepção que 

determinem uma alteração grave da consciência da realidade; e limitação de fim de 

semana, entre o sábado e a noite do domingo, por um período máximo de trinta e seis 

horas, período esse que deverá ser dedicado a tarefas sócio-educativas designadas pelo Juiz 

de menores. 

As medidas não-privativas de liberdade são de tratamento ambulatorial, 

destinado para menores na mesma situação anteriormente mencionada, mas que não 

necessitam do internamento em um centro de caráter terapêutico; assistência em centro 

integrado da comunidade, durante o dia, onde realizarão atividades sócio-educativas que 

possam compensar as carências do ambiente familiar; liberdade vigiada, que se dará com o 

acompanhamento de um orientador que encaminhará os jovens à escola, ao centro de 

formação profissional e ao local de trabalho, e com a participação da família e da 

sociedade no processo de superação dos fatores que determinaram a infração cometida, 

além da possibilidade da imposição de algumas condições determinadas pela autoridade 

judiciária; convivência com outra pessoa, família distinta da sua ou grupo educativo, para 

orientar o adolescente em seu processo de ressocialização; prestação de serviços à 

comunidade, desde que aceita, relacionada com a natureza do bem jurídico lesionado pelos 

menores; realização de tarefas sócio-educativas, que contenham caráter educativo;  

admoestação e privação de permissão para conduzir ciclomotores ou veículos. 
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3.3. Evolução histórico-legislativa punitiva antecedente ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a doutrina da proteção integral da pessoa em condição peculiar de 

desenvolvimento 

 

No decorrer da história, houve uma evolução expressiva dos direitos 

infanto-juvenis, uma vez que se partiu de um período em que a criança era vista como 

mero objeto do direito, totalmente desconsiderada na seara jurídica, para a construção de 

uma ordem jurídica, onde crianças e adolescentes passaram a ser seus principais 

protagonistas, ou seja, sujeitos de direitos. 

A regulamentação do ato delituoso praticado por adolescente, a partir do 

descobrimento do Brasil, era realizada conforme disposto nas Ordenações Filipinas, que 

previam a possibilidade de a pena ser aplicada quando houvesse o cometimento de delito 

pelo menor, com idade entre dezessete e vinte anos, concedendo a possibilidade de 

aplicação de pena de morte aos maiores de dezessete anos de idade, vedando-a para os 

menores desta idade.98   

No ano de 1830, com o advento do Código Criminal do Império, restou 

por este estabelecido que os menores de quatorze anos estavam isentos da imputabilidade 

pelos atos considerados criminosos por eles praticados, fixando-se a idade da 

responsabilidade penal, por conseguinte, nesse patamar.  

Os infratores que tinham menos de quatorze anos e que apresentassem 

discernimento sobre o ato cometido eram recolhidos às Casas de Correção, até que 

completassem dezessete anos. Entre os quatorze e dezessete anos, estariam os menores 

sujeitos à pena de cumplicidade (2/3 do que cabia ao adulto infrator) e os maiores de 

dezessete e menores de vinte e um anos gozavam de atenuante da menoridade. 

                                                 
98 Maria Auxiliadora Minahim. Direito penal da emoção: a inimputabilidade do menor. São Paulo : RT, 
1992, p.25.  
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O Código Penal da República, promulgado em 11 de outubro de 1890, 

declarava a absoluta inimputabilidade penal aos menores de nove anos de idade, que não 

seriam considerados criminosos, considerando inimputáveis os maiores de nove anos e 

menores de quatorze anos, desde que atuassem sem discernimento, caso estes, ao 

praticarem atos delituosos, tivessem discernimento, seriam recolhidos a estabelecimentos 

industriais, pelo tempo que o juiz julgasse conveniente, desde que não excedesse os 

dezessete anos de idade. Para os maiores de quatorze anos e menores de dezessete anos de 

idade, era obrigatória a imposição da pena de cumplicidade, mantendo-se, também, a 

atenuante da menoridade. 

Saliente-se que, à falta tanto da Casa de Correção quanto da Instituição 

Disciplinar Industrial, previstas nos dois diplomas legais, os menores eram lançados nas 

prisões dos adultos em deplorável promiscuidade, muito embora possamos reconhecer que 

o Código Penal da República tenha tido uma característica diferenciadora do Código 

anterior, pois inseriu a pedagogia do trabalho como meio de recuperação dos infratores, 

não mais se realizando a segregação em Casas de Correção, exclusivamente disciplinares.   

Sob o âmbito constitucional, a Constituição do Império de 1824 e a 1ª 

Constituição da República de 1891, não fizeram qualquer menção ao Direito da Criança ou 

Adolescente.   

Observa-se, portanto, que nosso ordenamento jurídico não conferia 

direitos às crianças e aos adolescentes. Foi o Direito Internacional que serviu de parâmetro 

ao legislador brasileiro no tratamento da população infanto-juvenil. O ponto de partida foi 

a Liga das Nações Unidas (hoje Organização das Nações Unidas), que marcou uma nova 

era com a Declaração dos Direitos da Criança, de Genebra, em 1924, adotando uma linha 

protetiva especial, em contraste com a que era adotada desde os povos antigos, em que as 
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crianças não eram vistas como sujeitos de direitos, mas sim objetos de direitos, seja em 

razão de submissão paterna ou estatal (princípio patria potestas). 

A Declaração, condensada em dez princípios cuidadosamente elaborados 

e redigidos, afirma os direitos da criança à proteção especial e que lhe sejam propiciadas 

oportunidades e facilidades capazes de permitirem o seu desenvolvimento de modo sadio e 

normal e em condição de liberdade e dignidade. 

Em especial, a Declaração firma o pressuposto da peculiar condição de 

pessoa em desenvolvimento da criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, 

necessitando de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e 

depois do nascimento. 

A Lei n° 4.242, de 4 de janeiro de 1921, eliminou a teoria do 

discernimento, passando a considerar os menores de quatorze anos amplamente isentos de 

responsabilidade penal. 

Em 1924, foi criado o primeiro Juízo Privativo de Menores, tendo como 

seu titular, o Dr. José Cândido Albuquerque de Mello Matos, que, além de ter criado vários 

estabelecimentos de assistência e proteção à infância abandonada e delinqüente, organizou 

o Código de Menores.  

Em 1926, por meio do Decreto Legislativo 5.083, tivemos o lançamento 

do primeiro Código de Menores e, em menos de um ano de sua vigência, foi criado o 

segundo Código de Menores (que, na verdade, é considerado pela maioria dos 

doutrinadores como tendo sido o primeiro código), pioneiro na América Latina, baixado 

com o Decreto 17943-A, de 12.10.1927, mais conhecido por Código Mello Mattos, em 

homenagem ao 1° Juiz de Menores no País.  

O Código tinha por filosofia o amparo ao menor abandonado (Código 

misto de penalismo com assistencialismo), classificando-o de forma estigmatizante em 
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abandonado ou delinqüente, e os que tinham uma idade superior a 14 anos não eram 

submetidos a um processo penal, mas a um processo especial de apuração de sua infração, 

após o que, caso fosse considerado perigoso, era dirigido a estabelecimento especial ou 

prisão comum, por tempo suficiente à sua recuperação. Quanto ao inimputável, preocupou-

se o legislador em estabelecer tratamento apropriado a suas condições de saúde, reinserção 

no âmbito familiar, e, em se tratando de menor pervertido ou abandonado, seria feita a 

internação em escola de reforma, pelo prazo entre três e sete anos.99 

Tanto o Decreto 5.083/26 quanto o Decreto 17.943-A/27 vigoraram por 

mais de cinco décadas, até que foram revogados pela Lei n° 6.697/79, que aprovou o 

Código de Menores, mas teve uma modificação no ano de 1943, para se adequar ao Código 

Penal de 1940. 

Após o Código de Mello Matos, sucederam-se vários textos legislativos 

de relevância para a menoridade, mas nenhum deles relacionado ao problema da 

delinqüência juvenil. 

No ano de 1940, no dia 7 de dezembro, entrou em vigor o Código Penal e, 

com este, foi fixada a responsabilidade penal aos 18 anos de idade, alterando o Código de 

Menores de 1927, mantendo-se inalterada essa posição até os dias atuais. 

Em 1941, por intermédio do Decreto-lei n° 3.799, foi criado o SAM 

(serviço de assistência a menores), órgão do Ministério da Justiça que equivalia ao sistema 

penitenciário para menores, que tinha o objetivo de “proteger” os menores “desvalidos” de 

todo o país, centralizando a execução de uma política corretivo-repressivo-assistencial de 

âmbito nacional.   

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos clamava pelo 

direito a cuidados e assistência especiais, reservando um precioso espaço para a garantia 

                                                 
99 Flávio Cruz Prates. Adolescente infrator – a prestação de serviços à comunidade. Curitiba : Juruá, 2002, 
p.53. 
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dos direitos fundamentais de convivência comunitária e familiar, com apoio à maternidade, 

à saúde e ao bem-estar, à alimentação, ao vestuário, à habitação, aos cuidados médicos e 

serviços sociais indispensáveis e à educação. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, em suma, um tratado de 

garantia e respeito à vida, e à liberdade, que, atributos que são de todo homem, constitui, 

também, fundamento do direito da criança, sendo ratificada pelo Brasil, em 10 de 

dezembro de 1948.   

Com a mesma orientação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

tivemos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José, 1969), com 

a diferença de que, o Pacto de San José da Costa Rica não traz somente normas de caráter 

material, prevendo órgãos competentes, para conhecer de assuntos relacionados com o 

cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes. Esses órgãos são a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

Em 1979, surgiu o Código de Menores, Lei n° 6.697 e, com ele, a 

Doutrina da Situação Irregular, em que a criança ou adolescente eram considerados objetos 

de medidas judiciais e não sujeitos de direitos. Pela leitura do art.2° de citado Código100, 

depreende-se que o mesmo só era dirigido a crianças e adolescentes em situação de 

pobreza, abrangendo, na verdade, a categoria de material e moralmente  abandonado. 

O antigo “Direito do Menor” tinha, portanto, por função exercer o 

controle sobre determinados grupos de crianças e adolescentes, excluídos do processo de 

produção capitalista, as quais, embora incomodassem a sociedade, nem sempre praticavam 

atos que pudessem ser considerados criminosos, como, por exemplo, perambular pelas 

ruas, ou seja, havia a criminalização da pobreza, enquanto que os delitos cometidos por 
                                                 
100 Art.2° “...crianças e jovens privados de condições essenciais à sua subsistência, saúde, instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão da falta, ação, omissão ou manifesta impossibilidade dos pais 
ou responsável”. 
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adolescentes, oriundos das classes sociais média e alta, poderiam ficar impunes, caso os 

juízes considerassem a conduta por eles praticadas irrelevantes, uma vez que tais 

autoridades detinham absoluta discricionariedade nas sua decisões, não exigindo a lei 

qualquer fundamentação. 

Em 29.11.1985, foram instituídas as Regras Mínimas das Nações 

Humanas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras de Beijing), 

cuja característica fundamental é a nobreza e a dignidade do ser humano criança, as quais 

enunciam os princípios básicos para a proteção e o tratamento que devem ser dispensados 

aos jovens infratores. 

Momento culminante na história do Direito Internacional da Infância e da 

Juventude, no entanto, e que constitui o referencial básico do Direito Positivo brasileiro da 

doutrina da proteção integral, é a Convenção dos Direitos da Criança, aprovada pela 

Resolução n°44, em 20.11.89, assinada pelo Governo brasileiro em 26.01.90, aprovada 

pelo Decreto legislativo n° 28 em 14.09.90 e promulgada pelo Decreto Executivo n° 

99.710, 21.11.90, que inspirou nosso atual Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n° 

8.069/90-, o qual revogou expressamente o antigo Código de Menores (art.267) e adotou 

como objetivo a doutrina da Proteção Integral, como se verifica no art.1° do ECA. 

A proteção integral tem como fundamento a concepção de que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direito, frente à família, à sociedade e ao Estado - 

solidariamente responsáveis em garantir tais direitos. Rompe com a idéia de que sejam 

simples objetos de intervenção no mundo adulto, deixando de ser a preocupação com o 

menor abandonado, para existir em relação a todos os seres infanto-juvenis, colocando-os 

como titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem como de direitos especiais 

e específicos decorrentes da condição peculiar de pessoas em processo de 

desenvolvimento. 
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Significa, ainda, que as crianças e adolescentes não estão mais à mercê da 

boa vontade da família, da sociedade e do Estado. Seus direitos são exigíveis com base na 

lei, podendo levar aos tribunais os responsáveis pelo seu não-atendimento ou atendimento 

irregular.  

Significa, em outras palavras, que as crianças e os adolescentes poderão 

exigir com base na lei a garantia de todos os seus direitos, não incluindo apenas o aspecto 

penal do ato praticado pela ou contra a criança, mas o seu direito à vida, à saúde, à 

educação, ao lazer etc. A irregularidade poderá restar agora em relação às condições 

precárias para sua sobrevivência e desrespeito aos direitos fundamentais, não mais em 

relação àqueles seres.  

Em razão dessa doutrina, é estabelecida pela CF a absoluta prioridade no 

atendimento, o que não fere o princípio da isonomia, também previsto constitucionalmente, 

uma vez que este princípio tem por meta tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, e as crianças e os adolescentes estão em situação de desigualdade perante os 

adultos, pois são pessoas frágeis, em estágio de desenvolvimento.  

O termo ‘menor’ foi substituído por ‘criança’ e ‘adolescente’, porque, 

para algumas correntes, a denominação menor se constitui um pejorativo, uma qualificação 

preconceituosa, beirando a delinqüente, de caráter discriminatório, onde, por exemplo, 

“criança” seria filho bem nascido, e o “menor”, o infrator, e o ECA se aplica a toda e 

qualquer criança e adolescente, sem levar em conta apenas sua situação irregular, não só 

desde o nascimento como ainda na fase gestatória, com a devida assistência à gestante. 

Optou-se por ‘Estatuto’ em vez de ‘Código’ porque aquele dá idéia de 

direitos ou estabelecimento de rol de garantias jurídicas de uma parcela especial da 

população, enquanto este tem sentido de punir. 
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3.4. O adolescente infrator e as medidas sócio-educativas como forma de intervenção 

repressiva do Estado 

 

Como analisado no capítulo imediatamente anterior, o menor de 18 anos 

de idade não comete crimes, pois é inimputável penalmente. A criança, menor de 12 anos 

de idade, e o adolescente, maior de 12 anos e menor de 18 anos de idade, pratica ato 

infracional, que, em tese, é conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal.  

Face a doutrina da proteção integral, não mais se utiliza a ótica 

predominantemente criminalizadora, adotada pelo antigo Código de Menores, ao revés, é 

previsto um  procedimento para a apuração de atos infracionais, em que se asseguram 

todas as garantias processuais decorrentes do princípio do devido processo legal, após o 

que, caso comprovadas a autoria e a materialidade, e não sendo casso de remissão, aplicar-

se-á medidas sócio-educativas, de natureza jurídica eminentemente pedagógica, mas sem 

que lhe retire o caráter impositivo, sancionatório e retributivo, com o objetivo de inibir a 

reincidência e promover a reinserção social do infrator. 

As medidas sócio-educativas são, portanto, a resposta do Estado ao ato 

cometido, encontrando previsão no art.112 do ECA, cujo rol é taxativo e não meramente 

exemplificativo, de tal sorte que o juiz não poderá aplicar outras medidas além das 

expressamente previstas no referido dispositivo legal, podendo, no entanto, cumular com 

as medidas de proteção relacionadas no art.101 do mesmo diploma legal. 

Referidas medidas consistem nas hipóteses a seguir comentadas. 

 

3.4.1.Advertência 
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A advertência é medida judicial consistente em admoestação verbal ao 

adolescente autor de ato infracional leve, em que o Juiz da Infância e da Juventude 

procurará repercutir positivamente no íntimo do infrator para que este não volte à 

delinqüência, o qual ficará devidamente documentado por meio de termo de advertência, 

assinado pelo representante do Ministério Público, adolescente e seus pais ou responsável. 

 

3.4.2.Obrigação de reparar o dano 

 

Obrigação de reparar o dano é medida a ser aplicada quando o ato 

infracional repercutir patrimonialmente, o que se dará na forma de restituição da coisa 

subtraída, no ressarcimento do dano causado, em que infrator e vítima podem chegar ao 

consenso, pelo preço de mercado, mas, se assim não ocorrer, caberá o arbitramento ao Juiz 

ou Ministério Público e na compensação do prejuízo experimentado pela vítima, que 

poderá se efetivar por meio de prestação de serviços àquela. 

Havendo impossibilidade financeira, a medida pode ser substituída por 

outra adequada, conforme permite o art.116, parágrafo único, ECA, preferencialmente, a 

de prestação de serviços à comunidade. 

Referida medida poderá ser aplicada, ainda, quando for cometido o 

crime previsto na Lei n° 9.605/88, que trata da proteção ao meio-ambiente, na modalidade 

“ato de pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano”. 

 

3.4.3. Prestação de serviços à comunidade 

 

A prestação de serviços à comunidade caracteriza-se pela realização de 

tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 06 meses, junto a entidades 
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assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos similares, bem como programas 

comunitários ou governamentais, devendo as tarefas serem executadas aos sábados, 

domingos e feriados ou em dias úteis, desde que não prejudiquem a freqüência à escola ou 

a jornada de trabalho, com duração máxima de 8 horas semanais. 

 

3.4.4.Liberdade assistida 

 

Consiste a liberdade assistida na concessão de liberdade ao adolescente, 

submetendo-o, no entanto, a um conjunto de condições no seu modo de viver, prévia e 

judicialmente estabelecidas, cujo cumprimento fica sujeito a acompanhamento externo. O 

adolescente não perde a liberdade, mas fica sujeito à orientação de pessoa capacitada.  

O prazo mínimo de duração de liberdade assistida é de 06 meses, 

podendo ser prorrogado pela autoridade judiciária, ouvido, porém, o orientado, o 

representante do MP e o defensor do adolescente. 

 

3.4.5.Semi-liberdade 

 

O regime de semi-liberdade implica a privação de sua liberdade 

mitigada, pois o ECA permite a saída do adolescente da entidade em algumas situações. 

Guardadas as devidas proporções, equipara-se ao regime aberto do qual cogitam o Código 

Penal e Lei de Execução Penal, na medida em que o adolescente passa o dia estudando e 

trabalhando, só se recolhendo ao estabelecimento à noite. A medida não comporta prazo 

determinado, aplicando-se, no que couber, o que for previsto para medida de internamento. 

 

3.4.6.Internação 
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A internação é o recolhimento do autor de ato infracional, declarado por 

sentença, em estabelecimento educacional exclusivo para adolescentes.  

Referida medida não comporta prazo determinado de duração, devendo 

sua manutenção, a cada seis meses, no entanto, no máximo, ser reavaliada pelo Juiz, e seu 

período máximo não poderá exceder de três anos. 

Levando-se em consideração a preservação dos vínculos familiares, o 

adolescente deverá cumprir a medida de internação em estabelecimento situado próximo a 

seu domicílio.  

Se a internação atingir o limite de três anos, o ECA determina a 

liberação do adolescente, ou a colocação em regime de semi-liberdade ou de liberdade 

assistida, se realmente for necessário e se contar com menos de 21 anos de idade.     
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Capítulo IV 
 
Da infância desassistida à delinqüência juvenil e a política de  

atendimento 
 

 
Sumário: 4.1. Considerações iniciais. 4.2. Da infância desassistida à 
delinqüência juvenil. 4.3. Da política de atendimento: o direito a 
uma existência material digna. 4.3.1. Princípios gerais protetivos da 
política de atendimento 4.3.2. Política de atendimento sócio-
educativo 

 
 
 
 

4.1.Considerações iniciais 

 

A proposta do presente capítulo é, em seqüência ao anterior, investigar se 

o rebaixamento da idade da responsabilidade penal se revelará o meio mais eficaz de 

contenção da criminalidade infanto-juvenil, ou se a melhor solução é detectar as causas de 

suas atitudes anti-sociais e, com base nelas, ajustar a criança e o adolescente a outra 

condição social e ambiental, pautado no que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

quando trata da política de atendimento. 

Não temos a pretensão de fazer uma análise exaustiva das causas da 

delinqüência juvenil, uma vez que vários fatores podem contribuir para a formação do 

indivíduo criminoso, mas, tão-somente, abrir espaço para o estabelecimento de um paralelo 

entre as prováveis causas e a previsão instituída pelo ECA de uma política de atendimento, 

que poderá ser viabilizada através das novas formas de articulação proposta entre o Estado, 

a sociedade civil e a família, não limitada ao tema das medidas sócio-educativas aplicáveis 

aos adolescentes em conflito com a lei, uma vez que as discussões a respeito da infância e 

à juventude não se restringem a esse aspecto, pois qualquer problema relativo à 

delinqüência juvenil deve ser visto de forma global, desde seu nascedouro, de forma a 
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proporcionar àqueles seres o não cometimento de atos infracionais ou o abandono da 

delinqüência. 

 

4.2. Da infância desassistida à delinqüência juvenil 
 
 
Quando nos referimos à delinqüência juvenil não podemos confundi-la 

com inadaptação, cujo conceito inclui não apenas menores autores de infrações penais, 

como também retardados neuróticos, desequilibrados, abandonados, órfãos etc.  

O Segundo Seminário dos Estados Árabes sobre Prevenção e Tratamento 

do Delinqüente já havia concluído que os termos ‘delinqüência’ e ‘inadaptação’ não são 

equivalentes, pois os dois problemas são diversos, eis que a delinqüência de menores 

abrange somente os atos que, praticados por adultos, seriam considerados delitos.101  

A delinqüência juvenil compreende, portanto, os comportamentos anti-

sociais praticados por menores e que sejam tipificados nas leis penais. 

Diante da evidente impossibilidade de encontrar uma causa única – 

sociológica, psicológica e biológica -, pois é notório que não existe propriamente uma 

causa específica do comportamento delituoso, mas um conjunto delas de caráter bio-

psíquico e social102, devemos falar de causas e não de causa, do comportamento criminal,  

razão porque muitos criminólogos têm aceitado implicitamente o ponto de vista segundo o 

qual o comportamento criminal, como todo outro comportamento humano, é 

plurimotivado.  

                                                 
101 Orlando Soares. Curso de Criminologia. Rio de Janeiro : Forense, 2003, p. 96.  
102Eliude Alves Ferreira da Costa. Causas mediatas e imediatas da infração do adolescente de rua e 
principais incidências penais. En libro: Mulher Negra: preconceito, sexualidade e imaginário. Fátima 
Quintas (org.). INPSO/FUNDAJ, Instituto de Pesquisas Sociais, Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1999. 
p.26-42  



 

 

81 

A criminogênese de um dado comportamento criminal é o produto de sua 

herança biológica, condicionada no seu desenvolvimento à experiência de vida a que o 

sujeito foi exposto, desde a primeira infância até o momento em que cometeu o delito. 

Da mesma forma que em relação aos adultos, diversas causas –endógenas 

e exógenas – influem sobre a conduta delituosa do menor, tanto que, as explicações 

teóricas da delinqüência juvenil não diferem essencialmente das previstas para a 

criminalidade adulta. As teorias mais freqüentemente mencionadas são: repulsa, tensão, 

frustração, privação de amor maternal, especificamente daquelas que têm emprego fora de 

casa, ou paternal ou ambos, lares desfeitos, más condições materiais de vida, 

especificamente em determinados bairros ou áreas geralmente urbanas, bem como se 

recorre à subcultura e à desviação.103 

Se levarmos em consideração aspectos típicos de pessoas em 

desenvolvimento, podemos citar ainda, como possíveis causas, a puberdade, crises da 

juventude, transtornos de integração, fase de transição e situação de ambigüidade.104  

Nenhuma delas é capaz de explicar a delinqüência dos adolescentes 

como fenômeno social e todas são conseqüências da generalidade clínica ou de casos 

individuais. 

Claro fica que os fatores que contribuem para a delinqüência são mais 

complexos do que simples; e se a culpa de nossas transgressões não reside inteiramente em 

nossos genes, ou em nosso meio-ambiente, há uma combinação de fatores, ou causas 

predisponentes, que produzem a ocasião e a oportunidade certas para a delinqüência. 

                                                 
103 Manuel Lopez-Rey. Criminologia – Teoria, delinqüência juvenil, prevencion, prediccion y tratamiento. 
Madrid: Biblioteca Jurídica Aguilar, 1981, p.227. 
104 Günther Kaiser. Criminologia – una introducción a sus fundamentos científicos. Madrid : Espasa-calpe 
S.A, 1978, p.184.b 
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A delinqüência é, na sua etiologia, um problema complexo, 

desconcertante, que se não deixa fixar de modo integral. O mais que se pode reconhecer, 

de modo positivo, são algumas condições ou causas próximas da delinqüência.105 

Existe, no entanto, uma tendência de estudo quando se procura explicar 

as causas da delinqüência juvenil, que se concentra nas razões psicossociais, de onde se 

destacam as características internas do sujeito, da família, especialmente do alheamento 

familiar, e da sociedade seletiva e estigmatizante. 

Na sua gênese, está habitualmente um meio familiar e social 

extremamente deteriorado, que não cuida, não orienta, nem educa as crianças para os 

limites. Como se não bastassem essas lacunas, a criança aprende uma série de regras de 

comportamento em sociedades, as quais, embora anti-sociais, deve obedecer para garantir 

sua sobrevivência.  

Costuma-se dizer que a validade de qualquer programa que se pretenda 

implantar, com vistas ao problema do adolescente em situação de risco, deve começar pela 

retirada dos mesmos da rua e sua devolução ao lar, visando, fundamentalmente, à 

integração sócio-familiar desses menores.106 

Não é por acaso que a Constituição Federal pátria, no seu art.226, afirma 

que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, bem como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, no seu art.19, prevê que “a criança ou adolescente tem direito 

de ser criado e educado no seio de sua família...”. 

Não se pode jamais deixar de considerar que a família funciona como 

fonte geradora de hábitos, princípios e costumes que irão influenciar, decisivamente, na 

formação moral e no caráter da criança e do adolescente, e, por via de conseqüência, na 

estruturação biopsicossocial e pedagógica da personalidade do ente humano adulto. 
                                                 
105 Nelson Hungria. Comentários ao código penal. 5.ed. v. 1, t. II. Rio de janeiro : Forense, 1978, p.361. 
106 Newton Fernandes, Valter Fernandes. Criminologia integrada. 2 ed. rev. atual. e ampl.São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 2002, p.485. 
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O abandono material não é o maior dos problemas, uma vez que o 

ordenamento jurídico prevê respostas cíveis e criminais para tais. O mais grave mesmo é o 

abandono psíquico e afetivo, a separação dos pais ou o falecimento destes, a não-presença 

materna, principalmente daquelas que trabalham fora de casa, e paterna no exercício de 

suas funções, sendo esse último como aquele que representa o limite, a segurança e a 

proteção, tem gerado graves conseqüências na estruturação psíquica dos filhos e que 

repercute, obviamente, nas relações sociais, ou seja, as relações estabelecidas com os pais, 

nos primeiros anos de vida, são responsáveis pela futura adaptação social do indivíduo. 107 

A carência prejudica a capacidade de construir relações afetivas com os 

outros, que podem então ser prejudicados sem remorso. A criança carente se torna o ladrão 

sem afeto no futuro,108 um pré-delinqüencial, um marginal embrionário. E a população 

carcerária em sua maioria se constitui de ex-menores abandonados. 

A força da família, sua supervisão e afeto, são importantes para guiar o 

futuro de um jovem, pois, quanto mais forte os vínculos familiares, menos propenso este 

será para as más influências externas. 

A ausência das funções paternas e maternas já se apresenta hoje como 

uma das causas do aumento da delinqüência juvenil. Alguns estudos relacionam de forma 

inequívoca a quebra dos laços parentais – onde assume particular importância a ausência 

do pai. 

Sem paternidade não é possível existir o sujeito, ou seja, não há sujeito 

sem que alguém tenha exercido sobre ele uma função paterna.  

                                                 
107 Eliude Alves Ferreira da Costa. Causas mediatas e imediatas da infração do adolescente de rua e 
principais incidências penais. En libro: Mulher Negra: preconceito, sexualidade e imaginário. Fátima Quintas 
(org.). INPSO/FUNDAJ, Instituto de Pesquisas Sociais, Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1999. p.26-42 
108 M. Philip Feldman. Comportamento Criminoso: uma análise psicológica. Rio de Janeiro : Zahar, 1977, 
p.67. 
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Em decorrência de um abandono material e/ou psíquico, o resultado é a 

geração de graves conseqüências na estruturação psíquica dos filhos e que repercute, 

obviamente, nas relações sociais.109  

Se falta o lar à criança, antes de ela ter adquirido uma idéia de referência 

como parte de sua própria natureza, esta se torna angustiada, mas ainda tenta procurar um 

referencial fora de casa, recorrendo aos avós ou tios. Caso não os tenha ou não encontre 

receptividade, buscará nas ruas, por meios incertos e, infelizmente, ilegais outras formas de 

sobrevivência.110 

Além do mais, muitas vezes, ocorre que, o lar, que deveria ser ambiente 

plenamente moral, deixa de apresentar-se assim, para se transformar no paradigma da 

infâmia, no exemplo da maldade humana. 

Estruturas familiares deficientes se consideram como indicadoras de 

delinqüência juvenil e representam menores oportunidades de êxitos na vida.111 

A crueldade humana é infinita, maior do que a do delinqüente juvenil. O 

abandono dos filhos nas ruas da cidade é um dos crimes menos graves, diante do que 

muitos pais fazem contra os mesmos. Os castigos, as surras, os abusos sexuais se sucedem 

no íntimo de seus lares. 

É exatamente essa desestruturação familiar que leva o adolescente às ruas, 

sua permanência nelas e, conseqüentemente, ao cometimento de infrações. Noutras 

palavras, os motivos que conduzem os adolescentes à rua têm as mesmas raízes daqueles 

                                                 
109 Rodrigo da Cunha Pereira. Pai, por que me abandonastes? In libro: O melhor interesse da criança – um 
debate interdisciplinar.  Tânia da Silva Pereira (coordenadora). Rio de Janeiro : Renovar, 1999. p.581-582. 
110 D.W. Winnicott. Privação e delinqüência. Trad. Álvaro Cabral. 4. ed. São Paulo : Martins Fontes, 2005, 
p.130.  
111 Günther Kaiser. Criminologia – una introducción a sus fundamentos científicos. Madrid : Espasa-calpe 
S.A, 1978, p.182. 
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que os levam ao delito. Há um segmento anterior que o põe para fora de casa, constituindo 

o fato de morar na rua o elemento posterior e propulsor imediato da delinqüência.112  

O que não significa dizer que seja a família a única causadora dos desvios 

dos adolescentes, mesmo porque a estabilidade familiar não significa a ausência de 

criminalidade. A motivação para cometer crimes pode ocorrer nas famílias mais 

exemplares. 

Não podemos esquecer, ainda, que há íntima relação entre uma formação 

intelectual deficitária e criminalidade, desempenhando a ausência de educação na 

desumanização do homem, uma vez que a educação formal, aquela fornecida inicialmente 

pelas escolas, é necessária para o desenvolvimento do indivíduo, a fim de que possam se 

tornar aptos para a vida social em todas as suas dimensões, pois não se pode exigir, em 

termos racionais, que alguém seja capaz de vida em sociedade, se a esse mesmo alguém 

não foi reconhecido o direito de se preparar para o ingresso no meio social.113  

A vida das crianças e dos jovens também sofre a poderosa influência da 

sociedade, principalmente se estiver pungida e afligida pelo consumismo, por uma 

distribuição injusta e perversa. O bem-estar, imprescindível a todos, exibe uma 

imensurável distância entre a classe rica e a pobre. Esse distanciamento é diametralmente 

antípoda, pois de um lado se depara com o pauperismo exacerbado, com total 

miserabilidade, e, de outro, com o enriquecimento esbanjador, sub-reptício ou escancarado, 

muitas vezes obtido desonestamente e às custas dos menos afortunados. 

O defasamento entre o que os jovens das classes inferiores são levados a 

querer e o que lhes é efetivamente acessível origina um grave problema de ajustamento. Os 

adolescentes que formam as subculturas delinqüentes interiorizam uma grande ênfase nos 

                                                 
112 Eliude Alves Ferreira da Costa. Causas mediatas e imediatas da infração do adolescente de rua e 
principais incidências penais. En libro: Mulher Negra: preconceito, sexualidade e imaginário. Fátima Quintas 
(org.). INPSO/FUNDAJ, Instituto de Pesquisas Sociais, Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1999. p.26-42 
113 José Augusto Peres. Introdução ao direito educacional. João Pessoa : Micrográfica, 1991, p.69. 
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objetivos convencionais. Confrontados com as limitações das vias legítimas de acesso 

àqueles objetivos e incapazes de reduzir o teor de suas aspirações, experimentam uma 

intensa frustração. O resultado poderá ser a exploração de alternativas não conformistas. 

Assiste-se hoje a profundas e rápidas transformações da estrutura 

econômica e social da sociedade, particularmente em todos os Estados cuja tecnologia tem 

desenvolvimento mais avançado. Este processo cria a mobilidade do quadro de referência,  

contradição das normas, a ambigüidade dos valores exaltados por uns e combatido por 

outros, a instabilidade das situações sociais e das relações humanas, que acabam por ter 

repercussões profundas na elaboração das personalidades jovens. 

Para esclarecer o desajustamento e a antissocialidade juvenil, têm sido 

invocadas as teorias da anomia e das subculturas criminais. 

A anomia, cujo conceito é contribuição de Durkheimm, é definida como 

uma ausência de normas, conflito de normas, ou como não-significatividade, uma 

propriedade social que conduz a uma desintegração, como resultado da perda dos valores 

que governam a conduta. Reflete uma ausência de senso de coesão social.114  

Numa formulação de Merton sobre a anomia, o delito é tido como o 

sintoma de uma dissociação social entre as aspirações prescritas pela cultura prevalente e 

os caminhos oferecidos pela sociedade para realizá-la.115 

A estrutura social não permite, na mesma medida, a todos os membros da 

sociedade, um comportamento ao mesmo tempo conforme aos valores e às normas. Esta 

possibilidade varia. Isto cria uma tensão entre a estrutura social e os valores culturais e, 

conseqüentemente, diversos tipos fundamentais de respostas individuais – conformistas ou 

                                                 
114Jorge Trindade. Delinqüência Juvenil – Compêndio Transdisciplinar. 3. ed. rev. e ampl. Porto Algre : 
Livraria do Advogado, 2002, p.72 - 73 
115 Ayuso Morad Amar. Criminologia. São Paulo : Resenha Tributária, [s.d], p. 427  
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desviantes – às solicitações resultantes do concurso combinado dos valores e das normas 

sociais, ou seja, dos fins culturais e dos meios institucionais.116 

Tem-se, em outras palavras, os defasamentos entre a estrutura cultural e a 

estrutura social: a primeira prescrevendo os mesmos objetivos e as mesmas normas para 

todos; a segunda repartindo desigualmente as oportunidades legítimas. Nestes casos a 

estrutura social funciona como barreira para o desempenho dos imperativos culturais. 

Quando estas se apresentam mal integradas, a primeira exigindo um comportamento que a 

outra dificulta, há uma tensão para o rompimento das normas ou para o seu completo 

desprezo.117  

São esses defasamentos que provocam a anomia e dão origem ao 

comportamento desviante. 

Assim é que, esse jovem, vítima do abandono familiar, do desemprego e 

da exclusão social, é recrutado para o mundo do crime, dos quais, os mais comuns são a 

prática de crimes contra o patrimônio, especialmente o furto e o roubo, e o tráfico de 

drogas, que traz a ilusória sensação de ganho fácil.118 

Uma colocação semelhante é apresentada por Albert K. Cohen, 

Delinquent Boys: the culture of the gang, 1955, em sua análise da criminalidade juvenil. 

Este utiliza a noção de “subcultura delinqüente”, como meio para enfrentar e resolver por 

parte do jovem alguns graves problemas de adaptação social e de colocação social. A 

certos jovens nega-se uma posição na sociedade respeitável, porque não estão em situação 

de satisfazer os critérios do sistema de qualificação social respeitada. A subcultura 

                                                 
116 Alessandro Baratta. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Introdução à sociologia do direito 
penal. 3. ed. Rio de janeiro : Revan, 2002, p.64. 
117 Jorge de Figueiredo Dias/Manuel da Costa Andrade. Criminologia – o homem delinqüente e a sociedade 
criminógena. Coimbra, 1997. p.324. 
118 Vera Malaguti Batista. Difíceis ganhos fáceis – drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. 2.ed. Rio de 
Janeiro : Revan, 2003, p.40.  
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delinqüente tem conhecimento destes problemas ao fornecer os critérios de qualificação 

social que estes jovens estão em condições de satisfazer. 

 O desajustamento dos jovens que empreendem uma carreira criminal é 

devido prevalentemente à sua incapacidade de encontrar meios legítimos para realizar as 

suas aspirações hedonísticas. Os menores criminosos apresentam forte ressentimento 

contra a sociedade que, em sua percepção do mundo, privou-os de aspirações legítimas. 

Estes indivíduos distinguem-se da sociedade e formam núcleos sociais autônomos, na 

busca de amparo mútuo com indivíduos que sejam a eles semelhantes. Isto dá origem a 

subcultura delinqüente. 

Seguindo a trajetória de Cohen, introduzindo, no entanto, variações 

próprias, Richard A. Cloward e Lloyd E. Ohlin, Delinquency and Opportunity, 1960, 

mantêm as teses da subcultura delinqüente, mas partem da idéia da universalização da ética 

de sucesso e da contradição entre uma sociedade ideologicamente igualitária e 

democrática, mas realmente desigual. A estrutura das oportunidades legítimas 

(especialmente no plano educacional) bloqueia sistematicamente o acesso (legítimo) dos 

jovens mais desprotegidos. Produz-se, assim, um potencial de frustração que, em 

determinadas condições, se converterá em criminalidade.119  

As oportunidades ilegítimas são determinantes no processo de formação e 

manutenção de uma subcultura delinqüente como as oportunidades legítimas. 

As teorias apresentadas, no entanto, colocam as causas da delinqüência 

nas características internas do sujeito e da família, mas, segundo perspectiva interacionista, 

a delinqüência não se constitui numa situação interna do indivíduo, e sim numa 

propriedade que lhe é atribuída pela sociedade e pelo sistema penal, a qual estigmatiza o 

adolescente, em outras palavras, há uma interação entre quem realiza o fato punível e a 

                                                 
119 Jorge de Figueiredo Dias/Manuel da Costa Andrade. Criminologia – o homem delinqüente e a sociedade 
criminógena. Coimbra, 1997. p.333.  
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sociedade, quer dizer, entre o delinqüente e os outros, pois são os processos de detenção, 

haja vista o fato de que a lei transforma condutas lícitas em ilícitas.120 É a estigmatização, 

mais a aplicação do rótulo delitivo àquele que é selecionado, que fazem surgir um 

delinqüente e que influenciam a imagem e o aparecimento da delinqüência a nível geral. 

A quantidade de crime, o tipo de pessoa e de infração selecionados para 

serem criminalizados, e as categorias para descreverem e explicarem o desviante são 

construções sociais. O crime, ou desvio, não é uma coisa objetiva que lá está, mas um 

produto de definições socialmente criadas: o desvio não é inerente num item de 

comportamento, mas é aplicado a ele pela avaliação humana.121  

Seguindo essa linha, num paradigma mais precisamente ideológico, surgiu 

a criminologia crítica, em oposição à criminologia tradicional, que considera a pessoa do 

delinqüente como ponto central, e a pena como conseqüência natural e ontológica do 

delito; sustenta que o delito é muito mais que um resultado da vontade do delinqüente. 

Mostra que o delito não é um acontecimento individual e isolado na vida do sujeito, não se 

podendo ignorar as funções das estruturas sociais na consolidação da delinqüência. O 

delito, assim, deve ser atribuído mais à sociedade do que ao indivíduo. Há um processo 

através do qual se selecionam os delinqüentes, e esse etiquetamento não é neutral na 

medida em que os operadores jurídicos e sociais estão ideologicamente contaminados.122 

À medida que o sujeito tem menos idade, mais lhe estigmatizam os 

controles, sendo, com freqüência, causa de uma segunda ou ulterior desviança, a qual se 

reflete num sentimento de fracasso e frustração, partindo para, sobretudo, atos de roubo, 

violência, arruaças e drogas, motivados por um desejo de agredir uma família que o 

                                                 
120 Lola Aniyar de Castro. Criminologia da reação social. Rio de Janeiro : Freitas Bastos, 1978, p.97. 
121 Jock Yong. A sociedade excludente – exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade recente. 
Rio de Janeiro : Revan, 2002, p.67. 
122 Jorge Trindade. Delinqüência Juvenil – Compêndio Transdisciplinar. 3. ed. rev. e ampl. Porto Algre : 
Livraria do Advogado, 2002, p.86. 
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abandonou e uma sociedade que o estigmatizou, que não o enxergou com suas verdadeiras 

características. 

 

4.3.Da política de atendimento: o direito a uma existência material digna 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme se depreende dos 

artigos 86 a 97, estabeleceu uma Política de Atendimento preocupada com a efetivação dos 

direitos humanos fundamentais, e coerente com o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, no aspecto atinente ao direito a uma existência material mínima, capaz de 

prover-lhes a subsistência, através de um conjunto articulado de ações governamentais e 

não governamentais, o que auxiliará na prevenção da delinqüência juvenil, estando referida 

política de acordo com o que estabeleceu as Diretrizes das Nações Unidas para a 

Prevenção da Delinqüência Juvenil – Diretrizes de RIAD, assim como as Regras Mínimas 

das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil, fazem referência a princípios 

que visam a proteger o jovem no seu ambiente familiar e na comunidade, revelando a 

filosofia que norteia as Regras: prevenção e proteção social dos jovens, antes da passagem 

para a delinqüência, evitando-se, ao máximo, a intervenção do sistema de justiça.123     

O reconhecimento formal apenas da liberdade não é suficiente para a 

garantia  da preservação da dignidade humana, devendo ser assegurada a realização plena 

dos direitos humanos fundamentais, relacionando-o ao desenvolvimento global da 

civilização humana,124 de forma a reduzir as desigualdades sociais e a miséria existentes, 

por meio da realização de um sistema de inclusão social, onde haja igualdade de 

oportunidade para todos, o que só será possível com a aprendizado do ser humano da 

                                                 
123 Wilson Donizeti Liberati. Adolescente e ato infracional – medida sócio-educativa é pena? São Paulo : 
Juarez de Oliveira, 2003, p.12. 
124 Norberto Bobbio. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro : Campus, 1992. p.45. 
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necessidade da solidariedade social, com atuação conjunta do Estado e da sociedade 

organizada, a fim de ofertar oportunidade aos desassistidos,.125 

Pautado no princípio acima delineado, a Constituição Federal define os 

direitos humanos fundamentais e o Estatuto da Criança e do Adolescente, na primeira 

parte, disciplina os direitos fundamentais para garantia do pleno desenvolvimento com 

prioridade absoluta, compreendida esta na preferência da formulação e execução das 

políticas sociais públicas, além da destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude,  ao passo que, na segunda parte, traz 

o sistema de garantias, por meio da política de atendimento, estabelecendo mecanismos 

específicos de proteção e defesa desses direitos, tais como, a criação de Conselhos 

Tutelares, de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, as  formas de tutela 

judicial aos interesses difusos e coletivos da criança e do adolescente, além da integração 

dos diversos setores sociais, com o objetivo de promover a descentralização das ações e 

democratização das decisões sobre as políticas sociais básicas. 

A política de atendimento desenvolvida pelo Estatuto ratifica o estudo 

realizado no segundo item deste capítulo, no sentido de que as realidades social e 

econômica são fatores determinantes dos problemas enfrentados por crianças e 

adolescentes, que só poderá ser modificada através de uma ação destinada à transformação 

da totalidade da nossa realidade de país subdesenvolvido, dotado de desigualdades 

sociais.126  

 

4.3.1. Princípios gerais protetivos da política de atendimento 

 

                                                 
125 Marcos André Couto Santos. A delimitação de um conteúdo para o direito: em busca de uma renovada 
teoria geral com base na proteção da dignidade da pessoa humana. Revista de informação Legislativa. 
Brasília, a.38, n.153, p.168, jan/mar, 2002. 
126 Daniele Comin Martins. Estatuto da criança e do adolescente e política de atendimento. Curitiba : Juruá, 
1003, 53.   
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Levando-se em consideração que o problema infanto-juvenil é 

essencialmente social, o princípio norteador das ações a serem desenvolvidas pelo ECA é a 

descentralização, seguindo o que restou estabelecido pelo legislador constituinte, no 

parágrafo 7º, do art.227 da Carta Magna, que prevê a aplicação no atendimento aos direitos 

da criança e do adolescente, do que preceitua o art. 204, II, ao tratar das diretrizes das 

ações governamentais, na área de assisitência social, “a participação popular, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis”.  

Fonte primeira da descentralização é a municipalização do atendimento, 

cabendo, portanto, ao Município, que conhece mais de perto os problemas que afligem 

seus munícipes, e a comunidade local, atendê-los, detectar os problemas e solucioná-los, 

num esforço conjunto com a União e os Estados, pois as municipalidades sozinhas não 

conseguiriam se desincumbir desta tarefa de forma plenamente satisfatória.127 

Buscar respostas e soluções numa mesma comunidade, com participação 

destes, que vivenciam os problemas e dificuldades diários, tende a maior eficiência e 

eficácia que a centralização adotada anteriormente pelos órgãos do governo federal.128 

Para viabilizar a idéia de municipalização, facilitando o acesso dos 

membros da comunidade local, deverá haver a criação dos Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.129  

Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, numa visão 

ampla, têm sua conceituação jurídico-legal no art. 88, II, do ECA, que menciona serem 

“órgãos deliberativos de controle das ações em todos os níveis, assegurada a participação 

                                                 
127 Paulo Lúcio Nogueira. Estatuto da criança e do adolescente comentado. 4. ed. rev., aum. e atual. São 
Paulo : Saraiva, 1998, p. 125.   
128 Wilson Donizeti Liberati. Púbio Caio Bessa Cyrino. Conselhos e fundos no estatuto da criança e do 
adolescente. 2.ed. São Paulo : Malheiros, 1997, p.71.  
129 José de Farias Tavares. Direito da infância e da juventude. Belo Horizonte : Del Rey, 2001, p.254. 



 

 

93 

popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais 

e municipais” . 

Referidos conselhos inauguram um modelo descentralizador de 

democracia participativa, sendo a criação e o adequado funcionamento, o instrumento legal 

imprescindível à concretização do direito de participar da formulação e controle das 

políticas públicas de atendimento à infância e à juventude. 

Os Conselhos de Direitos têm a atribuição de formular políticas de 

proteção integral para crianças e adolescentes dos municípios e, para isso, devem participar 

ativamente do processo orçamentário para fazer valer o princípio constitucional da 

absoluta prioridade na efetivação dos direitos desse segmento, com a colaboração dos 

Conselhos Tutelares, pois estes têm como uma das atribuições, “assessorar o Poder 

Executivo local, na elaboração da proposta orçamentária, para planos e programas de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente”, comforme disposto no art.136, IX, 

do ECA. 

O Conselho Tutelar, segundo definição prevista no art.131 do ECA, “é 

órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei”. 

Referidos Conselhos, aliados a outro grupo formado por organizações 

não-governamentais (ONGs), que são pessoas jurídicas de direito privado, além das 

associações, sociedades religiosas, filantrópicas, artísticas, educacionais e culturais, que 

desempenham atividades de solidariedade social, integram a denominada parceria 

comunitária, para que seja possível a co-responsabilidade de todos estabelecida no ECA e 

na Constituição Federal, na proteção dos direitos e garantias conferidos a crianças e 

adolescentes.130 

                                                 
130 Op. Cit. p.225-226. 
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Por meio dessa política de atendimento, vários serviços devem ser postos 

à disposição da população infanto-juvenil, cabendo aos Conselhos Municipais, a 

elaboração do Plano Municipal de Atendimento, documento baseado nos disgnósticos 

apurados pelos Conselheiros, através de um amplo processo de debate com o Poder 

Público e os diversos segmentos da sociedade, que detecta as principais carências no 

município, indica as principais demandas da área da criança e do adolescente e propõe 

ações e programas necessários para atendê-las, que vão desde os programas de prevenção, 

medidas sócio-educativas, combate à mortalidade e desnutrição infantil, trabalho infantil, 

combate à evasão escolar, atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 

maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, até os de identificação e localização 

de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos, passando pela assistência 

jurídico-social, dentre outros.131 

Trata esse Plano de um documento propositivo, que deve, após sua 

formulação, ser encaminhado ao Poder executivo, antes da elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, de modo que as prioridades estabelecidas pelo Conselho de Direitos sejam 

efetivamente contempladas no orçamento.  

    

4.3.2. Política de atendimento sócio-educativo 

 

O Estatuto prevê, como visto em capítulo imediatamente anterior, a 

aplicação das medidas sócio-educativas de advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de Semi-

liberdade e internação em estabelecimento educacional, limitando-se nossa análise à 

política de atendimento afeta às medidas sócio-educativas de prestação de serviços à 

                                                 
131José Luiz Mônaco da Silva. Estatuto da criança e do adolescente – comentários. São Paulo : RT, 1994, 
p.128.   
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comunidade, liberdade assistida e internação, uma vez serem estas as que mais necessitam 

de ações articuladas dos órgãos governamentais e não governamentais para sua efetivação 

e correta aplicação, além do fato de que as duas primeiras, por serem em meio aberto, 

representam uma melhor alternativa para a recuperação do adolescente, podendo gerar 

melhores efeitos pedagógicos que a privação de liberdade. 

A política de atendimento sócio-educativo estabelecida pelo ECA, 

instituiu um sistema de entrosamento de todas as instituições (Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social), e técnicos 

qualificados, quando se tratar de adolescente a quem se atribua o cometimento de ato 

infracional, para que se apure com rapidez e com menor grau de falibilidade, a ação sócio-

educativa, todos em maior ou menor extensão pessoalmente comprometidos com o 

princípio norteador de proteção integral estabelecido pela Lei Especial.132 

No Estatuto, temos a universalização dessas medidas, ou seja, todos os 

adolescentes estão sujeitos a elas, o que diferencia é a análise que deverá ser feita 

anteriormente a sua aplicação, que vai desde o tipo de ato infracional cometido, à situação 

pessoal do adolescente autor do ato, até a capacidade do adolescente em cumpri-la, 

devendo ser priorizada a aplicação de medidas não privativas de liberdade, uma vez que, o 

próprio Estatuto, em consonância com  o que estatui as Regras Mínimas das Nações 

Unidas para Proteção dos Menores Privados de Liberdade, estatui, nos artigos 121, caput, e 

122, parágrafo 2º, que a medida privativa de liberdade sujeita-se ao princípio da 

excepcionalidade e, em nenhuma hipótese, será aplicada quando houver outra medida 

adequada. 

As Regras, cujo objetivo é a proteção aos direitos fundamentais, divide-

se em duas partes: na primeira parte, estão as recomendações dirigidas aos Estados-

                                                 
132 Guaracy Vianna. Direito infanto-juvenil – teoria, prática e aspectos multidisciplinares. Rio de Janeiro : 
Freitas Bastos, 2004, p.325. 
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Membros, com o fim de criar novos meios para uma proteção e reinserção social eficazes 

dos jovens infratores; na segunda, anuncia as regras de proteção do jovem diante das 

instâncias de julgamento, relacionando os princípios gerais que devem ser seguidos pela 

justiça e as garantias asseguradas aos jovens infratores, em especial, as Regras propõem 

novas formas de atendimento, privilegiando medidas em meio aberto, susbtitutivas à 

internação, por implicar esta em privação de liberdade, só sendo possível sua aplicação 

quando se tratar do cometimento de atos infracionais graves, utilizadas como último 

recurso, privilegiando aquelas de meio aberto, com fins educativos,133 não esquecendo que, 

qualquer medida que se imponha deve se ater ao caráter pedagógico que as inspirou, cujo 

objetivo específico é a reeducação e a reinserção do adolescente à família e à sociedade. 

A prestação de serviços à comunidade, a exemplo da desenvolvida para o 

imputável como pena alternativa pelo Código Penal, pressupõe a realização de convênios 

entre os Juizados da Infância e Juventude e os demais órgãos governamentais ou 

comunitários que permitiram a inserção do adolescente em programas que prevejam a 

realização de tarefas adequadas às aptidões do infrator.134  

Referida medida será mais efetiva na medida em que houver o adequado 

acompanhamento do adolescente pelo órgão executor, o apoio da entidade que lhe recebe, 

e a utilidade real do trabalho realizado, por meio da interação com a comunidade, a fim de 

que o jovem possa compreender o caráter infracional do ato cometido e reexamine sua 

conduta, de forma a adquirir aprendizado de valores e compromisso sociais.135 

A liberdade assistida é a medida sócio-educativa consistente na 

concessão de liberdade ao adolescente autor de ato infracional, sob condições e a 

fiscalização de um orientador, o qual, embora designado e supervisionado pela autoridade 

                                                 
133 Wilson Donizeti Liberati. Adolescente e ato infracional – medida sócio-educativa é pena? São Paulo : 
Juarez de Oliveira, 2003, p.11. 
134 João Batista Costa Saraiva. Medidas sócio-educativas e o adolescente infrator. Adolescente em conflito 
com a lei. São Paulo, Revista do Ilanud n° 14, p.69, 2001. 
135 Op. cit., p.108. 
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judiciária, poderá ser recomendado por entidade ou programa de atendimento da 

comunidade, que acompanhará, auxiliará e orientará na prevenção da não recincidência 

infracional, promovendo, se necessário, a inserção do adolescente em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social, participando, enfim, num misto de autoridade e 

afeto, de sua vida familiar, estudantil e profissional,136 com visitas domiciliares, 

verificação de sua condição de escolaridade e de trabalho.  

O Estatuto não define especificamente as condições que deverão ser 

cumpridas pelos adolescentes, cabendo à autoridade judiciária individualizá-las, de acordo 

com o ato infracional cometido e a capacidade do adolescente, podendo abranger as 

relações de trabalho, escola, de ordem familiar, bem como restrições à freqüência a 

determinados ambientes e a práticas habituais.137    

As atribuições e deveres assumidos pelos adolescentes e seus familiares 

ou responsável estarão formalizados na assinatura de um Termo de Compromisso com a 

execução da Medida que foi determinada ao jovem em conflito com a lei. 

O trabalho do orientador, como visto, é direcionado para cinco linhas de 

intervenção: família, escola, profissionalização, comunidade e juizado.  

No âmbito familiar, além do aspecto afetivo, o apoio a projetos de 

mudanças de vida, voltadas para a escolarização e a profissionalização. 

O trabalho junto à escola visa incentivar o retorno à freqüência escolar, 

uma vez ser a educação instrumento importante para futura inserção no mercado de 

trabalho e conquista para o exercício da cidadania. 

Quanto à profissionalização, o orientador buscará garantir o ingresso do 

adolescente em cursos de profissionalização, bem como a inserção no mercado de trabalho, 

                                                 
136José Luiz Mônaco da Silva. Estatuto da criança e do adolescente – comentários. São Paulo : RT, 1994, 
p.183-184.  
137 Wilson Donizeti Liberati. Adolescente e ato infracional – medida sócio-educativa é pena? São Paulo : 
Juarez de Oliveira, 2003, p.110-111. 
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quando maiores de dezesseis anos de idade, e na condição de aprendiz, quando tratar-se de 

maiores de quatorze anos e menores de dezesseis anos de idade. 

Na comunidade, buscará promover o fortalecimento de laços de 

solidariedade das Igrejas, associações de bairro, vizinhos, familiares dos adolescentes, de 

forma a proporcionar ao adolescente a viabilização de seus projetos. 

O orientador deverá ser apoiado pelo Juizado da Infãncia e da Juventude 

através de sua equipe interprofissional, desde a assinatura do Termo de Compromisso, à 

execução das medidas, por meio de cursos de formação e capacitação, até a entrega de 

Relatórios de Acompanhamento, bimestral e final, o qual fará menção a evolução do 

adolescente, seu engajamento na medida, dificuldades e alternativas de solução.   

Quanto à medida de internação, por apresentar característica de privação 

de liberdade, muito embora o adolescente possa exercer atividades externas, há de ser 

norteada pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, além da observação aos direitos previstos no art.124, ECA, e 

obrigações constantes do art. 94, do mesmo diploma legal, que devem ser observadas pelas 

entidades que desenvolvam programas de internação, sendo o rol, no entanto, meramente 

exemplificativo. 

Referida medida só terá eficácia se cumprida em estabelecimento 

especializado, regionalizada, preferentemente de pequeno porte, obedecida rigorosa 

separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, com o suporte 

de recurso humano especializado nas áreas de pedagogia e psicologia, com o 

desenvolvimento de programas que integrem o jovem em sua família e na comunidade. 
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Capítulo V 

      Análise concreta da inimputabilidade do adolescente: uma pesquisa emprírica 

 
5.1. Considerações preliminares. 5.2. Os primeiros contatos. 5.3. 
Visita ao Núcleo de Apoio e Supervisão às Executoras de Internação 
e Semi-liberdade – NASEIS.  5.4. Visita ao Núcleo de Juízo de 
Execução das medidas Sócio-educativas em Meio Aberto - NEMA 
5.5. Visita ao Centro de Atendimento Sócio-educativo de Abreu e 
Lima 
 
 
 
 
 

5.1. Considerações preliminares 

 

No decorrer do presente trabalho, analisamos a impossibilidade de reduzir 

a idade penal por meio de uma ampla investigação bibliográfica, da influência do Direito 

Internacional, através da leitura realizada em tratados, regras e convenções internacionais 

atinentes à criança e ao adolescente, além da interpretação a dispositivos constitucionais, 

do Código Penal brasileiro e  do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n° 8.069/90. 

Verificou-se, portanto, que, face o Direito Penal vigente e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, nosso ordenamento jurídico brasileiro prevê a inimputabilidade 

do menor de 18 anos de idade, já dispondo de instrumento de controle dos atos infracionais 

atribuídos a adolescentes, principalmente levando em conta a doutrina da proteção integral, 

que tem por escopo proteger pessoas que se encontram em situação peculiar de 

desenvolvimento, bem como foram apontadas, numa breve explanação, as possíveis causas 

da delinqüência juvenil para traçar um paralelo com a política de atendimento 

O presente capítulo tem por escopo a aproximação do referencial teórico, 

analisado nos capítulos anteriores, à realidade, por meio da pesquisa empírica exploratória, 

uma vez propiciar essa variadas finalidades, em que se utilizará da observação direta 

intensiva, através de duas técnicas: observação e entrevista, para que a pesquisa não se 
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restrinja a ver e ouvir, mas também examine fatos ou fenômenos que nos levarão a um 

contato maior com a realidade.138 

A técnica de observação utilizada será não-estruturada ou assistemática, 

consistente no recolhimento e registro de fatos da realidade sem que o pesquisador utilize 

meios técnicos especiais,139 não-participante, individual e feitas no ambiente real, 

registrando os dados à medida que forem acontecendo. 

 As entrevistas serão do tipo semi-estruturada, uma vez que contarão com 

formulários previamente elaborados, mas o entrevistador terá liberdade para conduzi-las de 

forma a possibilitar investigar mais amplamente uma questão, inclusive deixando os 

entrevistados livres para expressarem suas opiniões e sentimentos 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa é realizar um processo de 

avaliação da efetividade social da política de atendimento no município do Recife, 

especialmente a atinente a medidas sócio-educativas, delimitaremos nosso universo nas 

medidas sócio-educativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviços à 

comunidade, e a de privação de liberdade, denominada de internamento para adolescentes 

do sexo masculino, uma vez serem estas as que mais necessitam de ações articuladas dos 

órgãos governamentais e não governamentais para sua efetivação e correta aplicação, além 

do fato de que as duas primeiras, por serem em meio aberto, representarem uma melhor 

alternativa para a recuperação do adolescente. 

No que pertine à medida sócio-educativa de internamento, nossa pesquisa 

será realizada junto a adolescentes do sexo masculino, com idade entre doze e dezessete 

anos incompletos, que a estejam cumprindo no Centro de Atendimento Sócio-educativo de 

Abreu e Lima-PE, local onde também serão realizadas entrevistas à equipe técnica, bem 

como observação da operacionalização da medida. 
                                                 
138 Eva Maria Lakatos, Marina de Andrade Marconi. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo : Atlas, 2005, p.193. 
139 Op. Cit, p.194. 
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Nossa escolha, em detrimento da unidade de internamento do Cabo, 

justifica-se por ser naquela que se encontram os autores de atos infracionais com idades 

que variam, de regra, entre 12 e 17 anos de idade, sendo nesta variação as propostas de 

emenda à Constituição, tendentes a reduzir a idade da responsabilidade penal dos 

adolescentes, conseqüentemente a ampliação da norma penal a estes, para que lhes seja 

aplicada a pena de prisão.  

Outro aspecto a se considerar, é a opção pelo sexo masculino em oposição 

ao feminino, justificando-se no fato de que a incidência de ato infracional praticado por 

adolescentes desse sexo, é consideravelmente inferior ao praticado pelos adolescentes do 

sexo masculino, conforme se depreende da representação gráfica abaixo demonstrada, cuja 

fonte se origina de um Boletim Estatístico da FUNDAC. 

 

 

 
 

Dentre os adolescentes sujeitos à medida sócio-educativa de internamento 

na entidade investigada, selecionaremos para entrevistas individuais, utilizando o processo 

de amostragem probalistíco, por intermédio de sorteio, 10% do total de adolescentes 

recolhidos no dia de nossa visita, com a finalidade de que todos tenham a mesma chance 

96,43% 

3,57% 
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de serem escolhidos e para que possamos obter uma parcela representativa da população 

total. 

Ressalte-se ainda que, quando da visita à entidade de internamento, 

faremos um levantamento nas fichas individuais dos internos para verificação da espécie 

do ato infracional por esses cometido, bem como do nível de escolaridade dos mesmos. 

Quanto às medidas sócio-educativas em meio aberto de liberdade assistida 

e prestação de serviços à comunidade, faremos visitas  aos órgãos de apoio e supervisão às 

executoras dessas medida, e procederemos a entrevistas semi-estruturadas, através do 

responsável imediato da equipe interprofissional.   

A descrição das visitas e entrevistas serão feitas, preferencialmente na 

primeira pessoa, diferentemente da adotada ao longo da presente dissertação, a fim de que 

seja possível uma melhor compreensão da realidade e conferir um aspecto mais humano a 

investigação realizada.  

 

   5.2.Os primeiros contatos 

 

Os primeiros contatos foram realizados informalmente, desprovido de 

formulários e regras, com o único intuito de buscar auxílio para que pudesse encontrar uma 

linha de orientação para efetividade da pesquisa de campo. 

 Inicialmente conversei com o representante do Ministério Público 

responsável pela Coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 

Infância e da Juventude, no dia 29 de julho de 2005, por volta das 14h, o qual gentilmente 

concedeu uma tarde inteira do seu tempo para disponibilização de material legislativo, 

especialmente o afeto ao Conselho Municipal do Recife, resposta a algumas indagações e a 

intermediação de visita e entrevista na FUNDAC. 
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Por meio desse contato, pude constatar que no município do Recife há o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), com 

atribuições normativa, coordenadora, deliberativa, controladora e fiscalizadora  das ações 

desenvolvidas no atendimento à criança e ao adolescente, bem como a obrigatoriedade de 

planejar e apoiar programas e propostas de execução de medidas sócio-educativas em meio 

aberto, tudo com o apoio dos Conselhos Estaduais de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDCA). 

Restou indicado, no entanto, naquela oportunidade, que a medida sócio-

educativa em meio aberto de liberdade assistida, muito embora municipalizada desde 2004, 

não denota efetividade plena no plano prático, bem como a medida de prestação de 

serviços à comunidade, existe apenas no âmbito da 3ª vara da Infância e da Juventude, de 

forma precária, sem convênios formalizados, pois não houve municipalização, nem sequer 

há projeto de implementação, não obstante referida medida ser de responsabilidade do 

município. 

Quanto a medida sócio-educativa de internamento, é de responsabilidade 

do Estado, existindo, atualmente, no Recife e Região Metropolitana, o Centro de 

Atendimento Sócio-educativo Santa Luzia de internamento provisório, privação de 

liberdade e semi-liberdade, no município do Recife, que atende adolescentes do sexo 

feminino, o Centro de Atendimento Sócio-educativo, no município de Abreu e Lima, para 

adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 17 anos de idade incompletos, e o 

Centro de Atendimento Sócio-educativo, no município do Cabo, para adolescentes do sexo 

masculino, com faixa etária compreendida entre 17 e 21 anos de idade, uma vez que o 

Estatuto permite a internação até os 21 anos de idade. 

O segundo contato teve como local a sede da FUNDAC, localizada na Av. 

Engº Abdias de Carvalho, s/nº, Bongi, no dia 12 de agosto de 2005, onde a pessoa 
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responsável pela execução das medidas sócio-educativas de internamento e de semi-

liberdade cedeu uma lista com a localização das unidades de internamento existentes no 

Estado de Pernambuco, bem como forneceu algumas informações a respeito da FUNDAC 

e das unidades de internamento existentes na região metropolitana. 

A FUNDAC está vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, e tem por misssão planejar e executar, no âmbito estadual, os programas 

protetivo e sócio-educativo. 

Na área sócio-educativa, sua função é atender os adolescentes em conflito 

com a lei nos centros de atendimento inicial, internação provisória, sócio-educativa de 

internação e casas de semi-liberdade. 

O Centro de Atendimento Sócio-educativo do Cabo, de natureza 

governamental, destinado a adolescentes do sexo masculino, tem capacidade para 90 

internos, e o Centro de Atendimento Sócio-educativo de Abreu e Lima, também de 

natureza governamental e para adolescentes do sexo masculino, tem capacidade para 60 

internos, no entanto, naquela data, ambos contavam, respectivamente, com 187 e 178 

adolescentes infratores. 

O Centro de Atendimento sócio-educativo de internamento provisório, 

internamento e semi-liberdade, localizado na rua Capitão Araújo de Miranda, Iputinga, é 

destinado para adolescentes do sexo feminino, tem capacidade para 30 adolescentes, e 

contava com 21 naquela data. 

Na oportunidade averiguei que a realidade das unidades do Cabo e de 

Abreu e Lima são diferentes, uma vez que a de Abreu e Lima foi construída para atender a 

finalidade do ECA, de ressocialização do adolescente, desde as instalações e estrutura 

físicas até o perfil pedagógico a ser seguido pelos funcionários daquela entidade, enquanto 

que a unidade do Cabo ainda apresentava um perfil, principalmente no aspecto físico, 
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similar às prisões destinadas aos adultos, razão porque o número de rebeliões no centro de 

internamento do Cabo era superior ao de Abreu e Lima. 

Restou registrado ainda que, à exceção da entidade feminina, os dois 

centros de internamento do Recife estavam com sua capacidade de internos além da 

prevista. 

Quanto à medida em meio aberto de liberdade assistida, observei inexistir 

conhecimento que tivesse algo em funcionamento no município do Recife, tendo 

informações apenas de algumas ações isoladas em Olinda, pela Igreja e Prefeitura, 

Palmares, efetivada pela Pastoral do Menor, vinculada a Igreja, e Timbaúba, de forma 

municipalizada, com 14 adolescentes em atendimento. 

Quanto a medida em meio aberto de prestação de serviços à comunidade, 

também foi demonstrado total desconhecimento de algo sendo efetivamente realizado no 

município do Recife, mas que já teria sido aplicada no passado pelo Juiz da Vara da 

Infância e da Juventude.  

 

5.3. Visita ao Núcleo de Apoio e Supervisão às Executoras de Internação e Semi-

liberdade - NASEIS 

 

No dia 19 de agosto de 2005, por volta das 14h, me dirigi a 3ª Vara da 

Infância e da Juventude, localizada na rua João Fernandes Vieira, nº 405, Boa Vista, 

Recife-PE, com o intuito de conversar com o Juiz responsável pela mesma, a fim de obter 

algumas informações sobre as modalidades de medidas sócio-educativas em meio aberto 

de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, além de solicitar autorização 

para visitar a unidade de internamento existente no município de Abreu e Lima. 
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Na ocasião, não só obtive a autorização, digitada pelo próprio Juiz, que 

estava sem Secretária no momento, como também intermediou contato com as 

responsáveis pelo núcleo de apoio e supervisão às excutoras de internação e semi-liberdade 

– NASEIS, e do núcleo de juízo de execução das medidas sócio-educativas em meio aberto 

– NEMA. 

A responsável pelo NEMA, como estava com o seu tempo totalmente 

preenchido naquele dia, agendou visita para o dia 23 de agosto, mas a psicóloga integrante 

da equipe interprofissional do NASEIS atendeu no mesmo dia e forneceu informações a 

respeito do núcleo e sua linha de atuação, além de referências gerais a respeito dos centros 

de atendimento destinados a adolescentes que estejam cumprindo medida sócio-educativa 

de internamento do Cabo e de Abreu e Lima. 

O NASEIS, composto por uma equipe interprofissional de psicólogos e 

assistentes sociais, está vinculado à 3ª Vara da Infância e da Juventude da Capital, cujas 

ações estão voltadas para o adolescente autor de ato infracional, sujeito à medida sócio-

educativa de internamento e de semi-liberdade. 

A proposta do NASEIS é um trabalho de parceria com a 3ª Vara da 

Infância e da Juventude e a sociedade, numa tentativa de melhor atendimento aos 

adolescentes, no que tange a sua inserção familiar, comunitária e social, além da 

supervisão da execução das medidas de internamento e de semi-liberdade. 

Após a obtenção dessas primeiras informações, passei a indagar da 

psicóloga da operacionalização da medida de internamento nas unidades de Abreu e Lima 

e do Cabo. 

O perfil dos internos da unidade de Abreu e Lima é de adolescentes do 

sexo masculino, entre 12 e 17 anos incompletos, mas  dispõe de adolescentes até 18 anos 

de idade, enquanto que no Cabo o perfil é de adolescentes entre 17 anos completos a 21 
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anos de idade,  na sua maioria autores de crimes de furto e roubo, muito embora esta tenha 

observado que nos últimos dez anos, tenha  aumentado o número de eventos com morte, na 

modalidade latrocínio e homicídio, algo que, segundo ela, não ocorria antes.   

Quanto à segurança desses centros, em ambas só é feita por educadores 

(agentes sócio-educativos), internamente, e por policiais militares na parte externa. 

Aos educadores, não é exigido o curso superior e só recebem, assim que 

iniciam suas funções, um curso de capacitação - o que, na prática, não funciona. 

 Como meios de contenção de fuga dispõem apenas de muros altos e 

cercas de arame farpado. Inexiste uso de câmeras. 

No aspecto infra-estrutura dos centros, quando indagada sobre dormitórios 

e banheiros, a psicóloga informou que, no Cabo, só há pavilhões, todos coletivos, mas, em 

Abreu e Lima, há pavilhões com banheiro coletivo e alas com banheiros individuais, 

dispondo, cada ala, de uma televisão e sala para jogos. 

A estrutura educacional do Cabo dispõe apenas de duas salas de aula e 

não há qualquer profissionalização, mas, em Abreu e Lima, há disponibilidade de quatro 

salas de aula, laboratório de informática, sala de arte, laboratório fitoterápico, instrutor de 

artes, ciências, música, professor de educação física, dança e biblioteca. 

Todas duas contam com equipes técnicas formadas por um advogado, um 

assistente social e uma psicóloga.  

A estrutura administrativa de Abreu e Lima convive com os adolescentes, 

mas a do Cabo não, por questão de segurança, face as muitas rebeliões ocorridas, inclusive 

com mortes. 

No que se refere à assistência para saúde, ambas dispõem de enfermarias, 

médicos e dentistas. 
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Quanto à participação da sociedade, essa inexiste; apenas grupos 

religiosos prestam algum tipo de assistência. 

 

5.4. Visita ao Núcleo de Juízo de Execução das medidas Sócio-educativas em Meio 

Aberto - NEMA 

 

Esse contato ocorreu no dia 23 de agosto de 2005, aproximadamente às 

14h, no o Núcleo de Juízo de Execução das Medidas Sócio-educativas em Meio Aberto – 

NEMA, localizado na rua João Fernandes Vieira, nº 405, Boa Vista, Recife-PE, através de 

uma das assistentes sociais, integrante da equipe interprofissional daquele núcleo, a qual 

forneceu informações detalhadas a respeito do programa de medidas sócio-educativas em 

meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade do Recife. 

Segundo fui informada, a implantação inicial desse programa se deu no 

ano de 1994, a partir da iniciativa do Juiz de Direito, em exercício na época, do Assessor 

Técnico e da Equipe Interprofissional da 2ª Vara da Infância e da Juventude, que adotou 

uma visão comunitária, no que se refere à execução da liberdade assistida e da prestação de 

serviços à comunidade, onde a sociedade civil atuaria em parceria com o Juizado, 

recebendo, inicialmente, o apoio, para a implantação da liberdade assistida, da organização 

não-governamental, ‘Retome Sua Vida’, localizada no bairro Coelhos, município do 

Recife. 

Em setembro de 2004, foi implantado o Serviço de Execução de 

Liberdade Assistida pela Secretaria da Política e Assistência Social da Prefeitura do 

Recife, atendendo assim, à idéia de municipalização da política do atendimento 

preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com capacidade para atender 250 

adolescentes ao ano e financiamento através de convênios com o Ministério da Justiça, 
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sendo esse número aumentado, no corrente ano, para 300 metas, com a renovação do 

projeto. 

A partir da implantação desse Serviço de Execução de Liberdade 

Assistida pela Prefeitura, o Poder Judiciário passou a trabalhar em parceria com a mesma, 

coordenando, através da 3ª Vara da Infância e da Juventude da Capital, o NEMA, o qual 

funciona como serviço auxiliar da justiça da infância e da juventude, contando com uma 

equipe interprofissional, composta por quatro psicólogos, duas assistentes sociais e quatro 

estagiários. 

O trabalho desenvolvido ocorre da seguinte forma: 

Inicialmente, o Juiz determina, por meio de sentença, a medida a ser 

cumprida pelo adolescente, enviando, em seguida, o processo de execução à equipe 

interprofissional do NEMA para que se inicie o cumprimento da medida. 

Os adolescentes, que deverão estar acompanhados de seus pais ou 

responsáveis, são convocados pela equipe para comparecerem e participarem do que se 

denomina de ‘Grupo de Recepção’, momento em que, além de esclarecer dúvidas, será 

informado a estes do que se trata a sentença e quais as obrigações de cada medida, seja esta 

prestação de serviçõs à comunidade, seja  liberdade assistida. 

Ainda nessa fase, iniciam-se, por intermédio de ofícios, os primeiros 

encaminhamentos, tais como, escola, tratamento a adolescentes que fazem uso de álcool e 

outras drogas e postos de atendimento médico e odontológico. 

Alfim, caso se trate da aplicação de medida sócio-educativa de liberdade 

assistida, será feito o encaminhamento ao Centro de Atendimento de Liberdade Assistida, 

localizado na sede da Prefeitura do Recife, a qual dispõe de uma equipe técnica com 

profissionais  de diversas áreas e por núcleos que funcionam em Regiões Político-



 

 

110 

Administrativas (RPAs), e envolve uma rede de atendimento na qual deveriam participar 

entidades governamentais e não-governamentais. 

Esses adolescentes são distribuídos pelas seis regiões político-

administrativas do Recife, cada uma com três microregiões, tendo cada uma dessas uma 

série de bairros, no que resultaria dezoito entidades para atendimento e orientação desses 

adolescentes em conflito com a lei, mas, na realidade, só dispõe de oito entidades 

cadastradas, as quais são: Centro de Articulação Retome Sua Vida, CENEUP, CENESP, 

CRER (Pina e Boa Viagem), IDEX, CADOTER e Semente do Amanhã. 

As microregiões dispõem de orientadores, da própria comunidade, dos 

quais, quando há encaminhamento de adolescentes, um deles ficará com a incumbência de 

orientar, no máximo, dois adolescentes. 

Esse orientador, após ser indicado, comparece à 3ª Vara da Infância e 

Juventude, assina termo de compromisso e inicia seu trabalho de orientação, sendo esse 

uma espécie de educador, facilitador de descobertas pessoais por parte do adolescente e 

propiciador do engajamento de todos os elementos envolvidos no processo de inserção 

social, direcionando seu trabalho, basicamente, para cinco linhas de intervenção: família, 

escola, profissionalização, comunidade e Juizado. 

O trabalho do orientador não dispõe de qualquer vínculo empregatício, 

mas, o que anteriormente era voluntário, com a municipalização, passou a ser remunerado 

na quantia de R$ 100,00, e a disponibilização de vales-transporte, de forma incerta,  

através do Conselho Municipal, e, raramente, pelo Conselho Estadual. 

 Ao contrário do que ocorreu com a liberdade assistida, a medida sócio-

educativa de prestação de serviços à comunidade ainda não foi municipalizada, não 

havendo sequer projetos, não obstante a Política Nacional de Assistência Social estabelecer 
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que a política de atendimento de medida sócio-educativa em meio aberto seja de 

competência da Prefeitura. 

Referida medida funciona no âmbito dos Juizados da Infãncia e da 

Juventude, sendo aplicada pelo Juiz da 3ª Vara, após o que conduz o adolescente ao 

NEMA, onde a equipe técnica irá atendê-lo, fazer seu cadastro e encaminhá-lo para 

entidades públicas ou filantrópicas, preferencialmente escolas e quartéis. 

Ressalte-se que não há qualquer convênio entre essas entidades e o 

NEMA, sendo um mero acordo de cavalheiros, o que não significa dizer que não haja uma 

fiscalização da medida, pois, além do relatório encaminhado pela entidade, poderá haver 

uma avaliação do próprio núcleo. 

Caso haja, além da medida de prestação de serviços à comunidade, a 

aplicação de medidas protetivas, como, por exemplo, necessidade de tratamento de 

drogadição e matrícula em escola, o NEMA providenciará sua realização. 

Outro medida também tomada pelo NEMA é o encaminhamento de 

famílias para a Prefeitura, a fim de providenciar o auxílio de bolsa-renda.  

 

5.5. Visita ao Centro de Atendimento Sócio-educativo de Abreu e Lima  

 

A primeira visita a esse centro ocorreu no dia 06 de setembro de 2005, por 

volta das 9h. 

Ao chegar no local, um funcionário verificou o ofício de encaminhamento 

para visita, indagou o motivo desta, e pediu para aguardar na entrada interna do centro, 

tendo em vista que a pessoa responsável pelo atendimento encontrava-se em reunião. 
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Aproveitei aqueles instantes iniciais, para observar o local e constatei que 

a circulação de pessoas do sexo feminino era intensa, passando a impressão de se tratarem 

de funcionárias do local. 

Também foi possível constatar que existia um clima de cordialidade entre 

presumíveis funcionárias e alguns adolescentes que circulavam livremente, tendo, 

inclusive, uma delas se preocupado em pegar um lanche para um dos internos que fazia 

serviço de limpeza em um dos banheiros. 

Visualizei, em local próximo à entrada externa, um pequeno espaço 

gradeado, trancado com cadeado, onde se encontrava um adolescente que entregou o 

lanche para uma das funcionárias, tendo sido colocado, nesse mesmo espaço, enquanto 

aguardava o atendimento, outro adolescente, que aparentava estar perturbado, o qual, na 

verdade, conforme fui informada posteriormente, tratava-se de um interno “jurado de 

morte” por alguns adolescentes e que, por segurança pessoal, teria sido conduzido para 

aquela improvisação de  solitária. 

Após essas primeiras impressões do local, em tempo não superior a vinte 

minutos, fui chamada para conversar com a Coordenadora Técnica daquele Centro. 

Inicialmente, procedemos as apresentações iniciais e expliquei o motivo 

de minha presença de forma rápida, informando que iria lhe fazer algumas perguntas 

constantes de um questionário previamente elaborado, o que não significava ficar 

totalmente vinculada a este, pois preferia uma conversa mais informal. 

A coordenadora, antes mesmo de eu indagar qualquer coisa, passou a 

descrever o funcionamento do local, antes mencionando, no entanto, que o mesmo fora 

inaugurado em junho de 2000, com capacidade para 60 adolescentes, e que desde sua 

inauguração até março de 2005, não tinha havido qualquer rebelião, mas que, a partir deste 
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mês até a presente data, a Casa já contava com cinco rebeliões, porém, não teria ocorrido 

mortes durante qualquer dessas. 

Apesar de a Casa possuir capacidade para 60 adolescentes, dispunha, 

naquela data, de 197, número esse que sempre variava. Inclusive, no final daquela manhã 

fiquei sabendo que iriam chegar mais oito adolescentes, sendo três deles oriundos do 

Centro de Internamento do Cabo. 

O perfil do adolescente que se encontra internado, em sua maioria, é de 

praticante de crime de roubo qualificado pela morte, ou seja, latrocínio, algo inimaginável 

no passado, em que a incidência desse crime era de um, por ano, enquanto que, atualmente, 

é de três por mês. 

O Centro destina-se a adolescentes de até 17 anos de idade incompletos, 

mas  há alguns com 18 anos e até 19 anos de idade. 

Apesar de o Estatuto prever a regionalização da medida, isto é, que as 

unidades disponham apenas de adolescentes da região, para facilitar o contato e auxílio da 

família, são encaminhados, para aquele Centro, adolescentes do interior do Estado. 

O Centro possuía, naquela data, seis alas, estando em construção a sétima,  

com intuito de aliviar o problema da superlotação, não dispondo, no entanto, de celas de 

isolamento, apenas uma cela de proteção, que seria aquela que vi logo na entrada. 

Quanto ao aspecto separação dos adolescentes por compleição física, 

idade, gravidade do delito, tenta-se, ao máximo, respeitar, mas é quase impossível, face o 

crescente número de internos. Existe, entretando, rigorosa separação dos infratores de 

crimes contra os costumes, por questão de segurança pessoal dos internos, face Código de 

Ética equivalente ao dos presos adultos. Também foi demonstrada a preocupação em 

manter afastado dos demais internos, um jovem-adulto de 19 anos de idade que teria 

assassinado a própria mãe. 
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O Centro dispõe de cinco equipes técnicas de apoio e, cada uma destas, é 

formada pelos seguintes profissionais: cinco assistentes sociais, seis psicólogas (sendo que 

uma delas trabalha apenas com drogaditos), e três advogados. 

Quando indaguei se havia voluntários, obtive resposta negativa, o que 

justificava-se pelo fato de a comunidade ser muito pobre, mas que havia articulação com a 

Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação do município de Abreu e Lima. 

Ainda no que se refere à participação da comunidade, foi lembrado pela 

Coordenadora, que os Juízes normalmente têm uma visão segregatória e não-participativa, 

demonstrada na atitude de somente aplicar medida de internamento ao invés de outra 

compatível com o ato infracional cometido, além de não se interessarem em conhecer o 

trabalho desenvolvido no Centro, pois nunca se preocuparam em visitar o local para 

conhecer mais de perto os problemas ali existentes, especialmente quanto à superlotação, 

ressaltando, no entanto, presença mais efetiva dos membros do Ministério Público naquela 

unidade. 

A matriz pedagógica do Centro é a de ressocialização, denominada 

“pedagogia de presença”, com coogestão da direção, agentes e mães, acrescida de 

atividades externas, como idas à praia todo o final de semana, à Oficina Cerâmica 

Francisco Brenand e ao Horto Dois Irmãos, em grupo formado por dez adolescentes, mas, 

naquele momento, estavam suspensas, face a última rebelião ocorrida recentemente. 

A segurança na entrada do Centro é feita por aposentados da guarda 

municipal, em número de cinco. Quanto à segurança interna, esta é feita por quinze agentes 

terceirizados e quinze ASE (Agentes Sócio-educativos), não-agentes penitenciários, sendo 

apenas três homens e doze mulheres, justificando aquela primeira impressão que tive, ao 

chegar, sobre um grande número de pessoas do sexo feminino. 
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A mudança desse perfil de segurança se deu em fevereiro do corrente ano, 

através de um concurso simplificado pelo Governo do Estado, algo que, segundo a 

Coordenadora, comprometeu o trabalho, pois as mulheres não têm condição de controlar 

alguns adolescentes, sendo isso confirmado com o início das rebeliões a partir de março. 

Como estava ocorrendo muitas fugas, foram instaladas duas guaritas de 

segurança, o que conteve tais atos. 

Nos aspecto infra-estrutura de saúde, o centro dispõe de dois médicos e 

dois dentistas, número esse considerado insuficiente, mas que foi parcialmente suprido 

através de articulação com o município, facilitando, inclusive, o repasse de remédios, algo 

que anteriormente dependia apenas da FUNDAC. 

A higiene pessoal, vestuário e alimentação são mantidas pela FUNDAC e 

familiares, sendo esse auxílio familiar constante apenas para aqueles adolescentes que 

residam em cidades mais próximas ao Centro, pois quanto aos infratores oriundos do 

interior, como a família não tem condições econômicas de comparecimento freqüente, 

ficam sem suprimentos extras, tendo que contar apenas com a ajuda da FUNDAC. 

O Centro dispõe de educação formal, com professoras do Estado, além da 

tele-aula da Fundação Roberto Marinho, e educação informal, com aulas de 

hortijardinagem, laboratório fitoterápico, entendida essa atividade, pela Coordenadora, 

como profissionalizante, além de laboratórios de informática. A educação formal é 

desenvolvida até a 5ª série, podendo alguns alunos, que estejam cursando da 6ª série em 

diante, fazerem uso da escola da comunidade, algo que, naquele momento, estava 

suspenso, em razão da última rebelião.  

 Após esse contato com a Coordenadora Técnica, esta me apresentou ao 

Coordenador Geral, a fim de que este mostrasse as dependências do Centro.  
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À medida que caminhava, ia percebendo os sinais que denotavam a última 

rebelião ocorrida, como paredes esfumaçadas, salas destruídas e algumas reformas 

isoladas. 

O primeiro espaço mostrado foi a enfermaria, com dois leitos, onde se 

encontrava um adolescente sendo atendido por uma das enfermeiras. Observei que a outra 

enfermeira estava enrolando papéis com comprimidos, tendo o Coordenador mencionado 

que aqueles comprimidos ficavam previamente destinados para o horário noturno, uma vez 

a enfermaria ficar fechada nesse período. 

Em outra sala, estava havendo uma reunião com alguns adolescentes e a 

psicóloga que faz o tratamento de drogaditos. Trabalho esse que, segundo o Coordenador, 

rende bons resultados. 

Ao passar por uma das salas destruídas, indaguei do Coordenador o que 

funcionava ali anteriormente, tendo ele respondido que se tratava de uma rádio 

comunitária, onde eram transmitidas desde a divulgação de notícias externas e internas, 

colhidas pelos próprios adolescentes, a seleção musical e, até mesmo, as entrevistas aos 

advogados, assistentes sociais, psicólogos etc. Outras salas destruídas foram a do tele-

curso, incluindo a televisão ali disposta, e a de recreação, onde eles tinham aulas de pintura 

e grafitagem.  

No momento em que estava circulando pelo Centro, observei que o turno 

de aulas da manhã estava se encerrando. Cheguei a falar com uma professora que disse 

ensinar na 3ª e na 4ª séries, de forma integrada, na mesma sala, contando que os internos 

compareciam às aulas, pois caso assim não o façam, ficam trancados nas celas, sem direito 

a assistirem à televisão. 
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Em outra sala, estava sendo realizada uma reunião com adolescentes e 

parte de uma das equipes técnicas, com o objetivo de explicar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no que se refere à medida de internação e às formas de progressão. 

Entre o espaço do Centro que dispõe dessas salas e as alas onde ficam 

recolhidos os internos, há um portão onde fica sentada, próxima a ele, uma ASE para 

controlar a passagem, mas, como estava acompanhada do Coordenador, tive livre trânsito.  

A maioria das alas, inclusive a que está em construção, fica ao redor de 

uma quadra de cimento, contando, cada uma das cinco alas ali existentes, com a 

fiscalização de ASE, uma televisão coletiva e um bebedouro de água mineral. 

Nas ‘alas quatro e cinco’  se encontravam, sem distinção de idade, porte 

físico e delito praticado, respectivamente, dezoito e quinze internos, onde alguns deles 

assitiam à televisão, outros conversavam e outros faziam trabalho manual com papéis ou 

palitos de picolé. 

Nessas alas, há quartos para um interno, que dispõe de uma cama e 

banheiro individual, mas cada quarto é ocupado por quatro ou cinco internos, onde dois 

dormem na cama e os demais no chão, com a proteção apenas de um cobertor, forrando-o. 

As ‘alas dois e três’ são consideradas as piores ali existentes pelo 

Coordenador. A partir do instante em que se entra no local, percebe-se o motivo, pois são 

nestas que os sanitários são coletivos, os quartos são maiores, com quatro camas, mas com 

lotação de oito ou mais internos, além de contar com adolescentes mais problemáticos, ao 

ponto de, naquele dia, todos estarem de castigo, dentro de suas celas, por terem 

descumprido ordens estabelecidas no Centro. 

 A ‘ala um’ dispunha, naquela data, de nove celas para vinte e nove 

internos, com banheiros individuais. Sem dúvida, a mais tranqüila e organizada, tendo um 
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dos internos me chamado, todo orgulhoso, para ir olhar o quarto que ele dividia com outros 

quatro, pois estava extremamente limpo, com televisão e ventilador trazidos por familiares. 

A ‘ala seis’, que fica em local separado das demais, não pôde ser visitada, 

pois é nessa que ficam os adolescentes que praticaram crimes mais graves, como estupro e 

homicídio. Nesta ala, segundo nos foi informado por um dos adolescentes, não há camas. 

A ‘ala sete’, que estava em construção naquela época, dispunha de duas 

camas em cada quarto e banheiros individuais. A previsão de entrega seria no final de 

setembro. 

Ainda tive acesso ao refeitório, exatamente no horário de almoço, onde 

contei sete cozinheiras, naquele momento, e percebi, numa das panelas, com aspecto e 

cheiro apetitoso, como uma das refeições a ser servida, galinha. As refeições são 

distribuídas por ala, dispondo, cada uma, de meia hora para se alimentar. 

É também no refeitório que, nos finais de semana, passam um filme. Da 

mesma forma que procedem com a alimentação, o filme é apresentado a uma ala por vez. 

Observei que havia uns pratos já prontos separados, ao que o Coordenador 

esclareceu que seriam destinados aos adolescentes que estavam de castigo, ou seja, como 

eles não poderiam sair, iriam comer dentro das celas. 

Ainda circulei pela área externa, observando que havia um campo de 

futebol, uma horta e uma sala que, segundo o Coordenador, tratava-se de uma marcenaria, 

a qual me passou a impressão de não estar sendo utilizada, o que foi confirmado. 

O tempo inteiro, enquanto percorria o Centro, em companhia do 

Coordenador-geral, este era indagado a respeito de progressão da medida, da liberação de 

castigo ou da solução de algum problema, como, por exemplo, vazamento no banheiro.  
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Me despedi do Coordenador, agradecendo sua total atenção, deixando 

combinado que retornaria no dia 08, por volta das 9h30min, para proceder às entrevistas 

com alguns adolescentes. 

No dia e horário previamente combinados, retornei ao Centro. Como já 

era conhecida, não foi necessário aguardar para ser atendida, tendo um dos ASE me levado 

até a presença do Coordenador-geral, que me deixou numa sala e foi trazendo os 

adolescentes, um a um, selecionados, conforme demonstrado anteriormente. 

Restou claro, de acordo com a conversa que mantive com estes, procedida 

ora conforme o roteiro de perguntas previamente elaborado, ora livre, que todos têm uma 

intenção de sair dali e não mais retornar, pois, apesar do pouco tempo que passam, três 

anos no máximo, é muito ruim ficar privado de liberdade.  

Todos mencionaram que só chegaram até aquele local por má influência 

dos amigos, que, por sinal, segundo têm conhecimento pelos familiares, a maioria já 

encontra-se morta. Indaguei de um deles se alguns desse amigos teria estado ali, 

cumprindo medida de internamento, tendo este respondido que dois, sendo que um já saíra 

e outro ainda estava lá, na mesma ala que ele. 

O objetivo de todos é continuar os estudos e procurar uma atividade, 

influenciados pelas atividades ali exercidas, tendo um deles até mencionado que gostaria 

de seguir a profissão de músico e que iria procurar um conservatório de música, quando 

saísse dali, para investir nessa carreira. 

Os internos normalmente só convivem com os que fazem parte de sua ala, 

não se relacionando com os que ficam em outras alas, os vendo apenas à distância e, 

quanto aos da ‘ala seis’, sequer são vistos. 

É pacífica a opinião que o relacionamento com os ASE que chegaram este 

ano é muito bom, pois são mais humanos, entretanto reconhecem que não são muito 
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experientes, por isso, não têm controle sobre os internos, principalmente pelo fato de a 

maioria ser mulher, o que acaba gerando rebeliões, algo que, segundo afirmam de forma 

unânime os adolescentes, ocorre em razão da superlotação. 

Foi também mencionado que, no Centro, há um tratamento muito bom 

para drogaditos, que pode recuperar um dependente. Mas, mesmo assim, quando há uma 

“relaxada” da adminstração, ocorre entrada de maconha e os usuários mantêm o vício.  

Alguns não têm problemas com os pais, inclusive sentem muita falta 

deles, aliás, sentem falta de toda a família. 

Os que têm namorada também têm o mesmo sentimento e demonstram 

intenção de oficializar a convivência quando sairem do Centro, não obstante a pouca idade 

de alguns.   

Algo que me chamou a atenção foi o fato de um dos infratores (que 

naquela data contava com dezenove anos de idade e, em breve, iria progredir de regime, 

após três anos, do internamento para a semi-liberdade), com expressões de desconfiança e 

nervosismo, ter dado uma versão totalmente distinta da verdadeira, quanto ao motivo de 

encontrar-se interno. Este me narrou ser filho único, com excelente relacionamento com os 

pais, que, inclusive, os visitava constantemente, principalmente a mãe, mas que se 

envolvera, sem o conhecimento dos pais, com uma turma de “boca de fumo”, e face 

disputa de ponto, tomou conhecimento que iriam matá-lo, então ele, antes que fizessem 

algo, tratou de eliminar o problema, mas se arrependera do que fez. 

A real história desse jovem-adulto, no entanto, narrada pelo Coordenador 

geral, é que o mesmo assassinara sua mãe, com uma espingarda calibre 12, apenas pelo 

fato de esta não aceitar seu relacionamento e que seu pai nunca fora visitá-lo. Tal 

explanação me fez pensar por que ele ocultaria o referido crime, se por medo, vergonha ou 

arrependimento por ter matado a própria mãe, crime este que, segundo mencionou o 
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Coordenador, chocou a comunidade da cidade onde vivia, no interior do Estado, como 

causa indignação dos adolescentes internados no Centro, ao ponto de ele viver separado 

dos demais.    

Outro aspecto interessante, mencionado por esse jovem, é a opinião de 

que deveria ser rebaixada a idade da responsabilidade penal para dezesseis anos e 

aumentado o período de internamento, pois só assim o adolescente teria medo de praticar 

delitos, e poderia evitar que adultos usassem estes para prática de crimes. 

A maioria deles gosta de assistir à cerimônias religiosas, que se realizam 

nas sextas-feiras, independente do tipo de religião, católica ou evangélica. Um deles disse 

que a palavra de Deus é sempre importante. 

Quando terminei as entrevistas, solicitei do Coordenador a relação dos 

internos daquele período, a fim de que pudesse ter conhecimento do tipo de infração 

cometida e do grau de instrução de cada um deles. 

Após minha saída do Centro, o que ocorreu por volta das 12h, tomei 

conhecimento, por meio da imprensa,140 que, naquele mesmo dia, no início da noite, teria 

ocorrido um princípio de tumulto, tendo sido chamado o Batalhão de Choque para conter 

os ânimos, mas, no dia seguinte, por volta das 15h20min, voltou a haver problemas que 

culminaram numa rebelião e, pela primeira vez, na morte de um interno que contava com 

dezesseis anos de idade, morto de forma bárbara, com golpes por todo o corpo, 

principalmente na cabeça. 

  

 
 
 
 
 

                                                 
140 MORTE na Fundac de Abreu e Lima. Diário de Pernambuco. Recife, 10 set. 2005. Vida Urbana. Caderno 
C, p.05.  
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Capítulo VI 
 

(Re) inclusão social do adolescente  

6.1. Notas introdutórias. 6.2. Impressões iniciais. 6.2.1. 
Considerações sobre as medidas sócio-educativas em meio aberto de 
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. 6.2.2. 
Considerações sobre as visitas ao centro de atendimento sócio-
educativo de Abreu e Lima. 6.3. Mitos e verdades justificadoras das 
propostas de redução da idade da responsabilidade penal. 6.3.1. 
Ausência de responsabilidade penal. 6.3.2.Cidadãos conscientes. 
6.3.3. Direito estrangeiro. 6.3.4. Maturidade infanto-juvenil. 6.3.5. 
Aumento na participação delitiva. 6.4. Propostas vislumbráveis. 
6.4.1. A prevenção: efetividade dos direitos fundamentais 
assegurados à criança e ao adolescente e a adição do 
empreendedorismo social para socialização destes. 6.4.2. Reinserção 
social do adolescente em conflito com a lei: efetividade da política 
de atendimento sócio-educativo estabelecido pelo ECA. 6.4.3. 
Alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
 

 

6.1.Notas introdutórias 

 

Com base na análise teórica e empírica, procedida nos capítulos 

antecedentes, passaremos a apresentar nossas impressões a respeito da realidade 

vivenciada na pesquisa realizada no município do Recife, com inclusão de gráficos 

estatísticos, inclusive com alguns dados de todo o Estado de Pernambuco, críticas às 

propostas trazidas pelos defensores da redução da idade penal, discutindo a inadequação da 

colocação de adolescentes infratores em penitenciárias, face à falência do sistema prisional 

e questionando até que ponto a redução da idade da responsabilidade penal e o conseqüente 

encarceramento de adolescentes infratores seria a solução para a contenção da 

criminalidade.  

Em continuidade, esclareceremos que, aliando-se a efetiva aplicação dos 

direitos individuais e a política de atendimento previstos no Estatuto às necessidades 

atuais, será possível encontrar uma modalidade de política criminal que previna o delito, 

isto é, uma forma de intervenção dinâmica e positiva que neutralize suas raízes, suas 
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causas, para que não tenhamos necessidade de agir tardiamente, apenas para evitar a 

reincidência, uma vez partir do pressuposto de que a prevenção do delito e seu tratamento é 

a solução mais satisfatória e adequada às exigências de um Estado social e democrático de 

direito.141Mas, admitindo não ser possível essa prevenção, face a inevitável delinqüência 

juvenil, que sejam oferecidos a esses jovens, formas de ressocialização correspondentes ao 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Não obstante nosso entendimento do não rebaixamento da idade da 

responsabilidade penal, mencionaremos que concordamos quanto à necessidade de 

modificações no ECA, cujas alternativas vislumbráveis serão devidamente indicadas.   

 

6.2.Impressões iniciais 

 

Independente do fato de termos presenciado e confirmado exatamente 

aquilo que é narrado por várias pessoas, de que estaria indo pesquisar o óbvio, ou seja, a 

fragilidade da política de atendimento na proteção e na recuperação dos adolescentes, 

consideramos que as visitas realizadas foram de suma importância, principalmente a 

realizada no Centro de Internamento de Abreu e Lima, pois nos deram a certeza do 

objetivo deste trabalho: mostrar que não há sentido algum a idéia de reduzir a idade da 

responsabilidade penal para dezesseis ou menos anos de idade, uma vez que o problema da 

delinqüência juvenil sequer foi amenizado, face ausência de efetividade social da política 

de atendimento prevista no Estatuto. 

Restou constatado, no entanto, que é notória a boa vontade de alguns 

agentes da rede de atendimento às crianças e aos adolescentes, mas falta uma ação mais 

efetiva e integrada de todos que fazem parte desta, não apenas das três esferas de Governo, 

                                                 
141 Antonio García-Pablos de Molina. Criminología. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 332. 
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como também do Poder Judiciário, incluindo sua equipe técnica, cujas ações não 

extrapolam as portas de seus gabinetes, e da comunidade, que ainda não assimilou a 

doutrina da proteção integral, permanecendo amarrada a uma cultura menorista que 

enxergava o adolescente como mero objeto do direito, e não como sujeito de direitos, em 

formação da personalidade, que necessita de apoio e proteção, especialmente o praticante 

de ato infracional. 

Como é óbvio, dentro desse contexto, com honrosas exceções, ficou a 

impressão de que não há uma estrutura humana especializada e vocacionada para a 

operacionalização das medidas sócio-educativas, de forma que todos convergissem em prol 

do adolescente, na busca da melhor medida a ser aplicada e efetivada, além de não existir 

efetiva política social básica de prevenção e assistência aos adolescentes.  

 
 

6.2.1. Considerações sobre as medidas sócio-educativas em meio aberto de liberdade 
assistida e prestação de serviços à comunidade 

 

Não obstante o reconhecimento de serem estas medidas as que podem 

gerar melhores efeitos pedagógicos de que a privação de liberdade, no município do 

Recife, sua implementação se deu de forma insuficiente e parcial, pois apenas a medida de 

liberdade  assistida foi implantada no ano de 2004, com capacidade para atender apenas 

250 adolescentes, número este alterado para 300 no ano de 2005. Porém o fato de a medida 

ter sido municipalizada não garantiu a efetiva participação da Prefeitura, no repasse de 

verbas, ou seja, restou constatado que municipalização não significa prefeiturização, só 

havendo um vínculo, o que demonstra a pouca participação da Prefeitura, que ainda 

depende da ajuda do Ministério da Justiça para a possibilitação de recursos, não existindo 

um percentual de quanto o município deve contribuir, como é o caso, por exemplo, da 

saúde, em que deve o município contribuir com 15%. Houve apenas uma evolução, quando 
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da implantação da Política Nacional de Assistência Social, em novembro de 2004, que 

estabeleceu ser a política de atendimento de medida sócio-educativa em meio aberto de 

competência da Prefeitura, mas o aporte financeiro, mesmo assim, hodiernamente, é 

federal. 

Ademais, a eficácia da execução dessa medida sócio-educativa depende 

de uma rede de atendimento, na qual devem participar entidades não-governamentais, 

expressas na forma de entidades que atenderiam as seis regiões político-administrativas do 

Recife, cada uma com três microregiões, tendo cada uma dessas uma série de bairros, no 

que resultaria dezoito entidades para o atendimento e a orientação desses adolescentes em 

conflito com a lei, mas na realidade só dispomos, atualmente, de oito entidades 

cadastradas, o que demonstra a pouca participação da sociedade. 

O trabalho do orientador não dispõe de qualquer vínculo empregatício, 

dependendo exclusivamente do repasse de uma quantia de R$ 100,00, e da 

disponibilização de vales-transporte, ambos realizados de forma incerta, com atrasos,  

através do Conselho Municipal e, raramente, pelo Conselho Estadual, algo que o 

desistimula, pois fica sem recursos financeiros para acompanhar o adolescente. 

Quanto à medida sócio-educativa de prestação de serviços à comunidade, 

esta ainda não foi municipalizada, não havendo sequer projetos, não obstante a Política 

Nacional de Assistência Social estabelecer que a política de atendimento de medida sócio-

educativa, em meio aberto, seja de competência da Prefeitura. 

Referida medida funciona no âmbito dos Juizados da Infãncia e da 

Juventude, de forma precária, pois não dispõe de qualquer convênio com entidades 

públicas. 

 

6.2.2. Considerações sobre as visitas ao centro de atendimento sócio-educativo de 
Abreu e Lima 
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As visitas nos proporcionaram dados a respeito da execução da medida de 

internamento e sentimentos dos adolescentes quanto a esta. 

Inicialmente, podemos perceber que a referida medida, não obstante em 

alguns aspectos ser comparável à pena de prisão, é mais humanizada do que esta, pois o 

trabalho desenvolvido pelos que fazem o Centro é voltado para a ressocialização dos 

adolescentes, possuindo, como matriz pedagógica, a integração dos mesmos com a família 

e a equipe de funcionários. 

Tal fato pôde ser comprovado, desde o momento de nossa primeira visita 

ao Centro, até nosso último encontro, pois era comum ver adolescentes convivendo 

tranqüilamente com a equipe administrativa, assim como presenciar reuniões com a equipe 

técnica, adolescentes e familiares. 

As falhas, no entanto, são muitas; todas, no entanto, decorrentes da 

superlotação, uma vez que, naquela data, contava com 197 adolescentes, quando a 

capacidade é de 60 internos, algo bem superior ao previsto e à quantidade existente no ano 

de 2001, que era de pouco mais de 90 internos.142  

O primeiro aspecto relacionado à superlotação podemos sentir na 

distribuição dos adolescentes por cômodo, visto que, celas, onde deveria estar apenas um 

adolescente, continha cinco adolescentes, sendo dois dormindo na mesma cama e os 

demais no chão, apenas sobre um cobertor, e nas maiores, em que deveriam ficar apenas 

quatro adolescentes, estavam oito ou mais. 

A incidência maior de internos daquele Centro é de adolescentes entre 15 

a 18 anos de idade, como podemos verificar no gráfico da distribuição da faixa etária dos 

adolescentes en medida de internação. Ressaltando que as idades constantes do gráfico são 

as da época da realização da pesquisa, uma vez que será vizualizado a informação de que 

                                                 
142 Sobre este dado. Marília Montenegro Pessoa de Mello. Inimputabilidade penal – adolescentes infratores 
punir e (res) socializar. Recife : Nossa Livraria, 2004, p.152. 
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há adolescentes com até 19 anos de idade, quando, na verdade, deveria conter, apenas, até 

18 anos incompletos. 

 

Idade dos Adolescentes do CASE Abreu e Lima 
Agosto/2005

12(01) 0,53% 13(02) 1,06% 14(12) 6,53% 15(34) 17,99%

16(67) 35,45% 17(56) 29,63% 18(15) 7,94% 19(02) 1,06%
 

 
 
Observando o gráfico a seguir exposto, vemos que esta realidade do 

CASE, não se diferencia da apresentada em todo o Estado de Pernambuco. 

 

 

 

Dentre os internos do CASE de Abreu e Lima, não há efetiva separação 

por aspectos de idade e  compleição física, pois, cada ala, à exceção da ‘quatro’, contava 
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com adolescentes que ainda pareciam crianças com menos de 10 anos de idade, juntos a 

outros que aparentavam 16, 17 anos ou mais. A única preocupação, mesmo assim de forma 

não-absoluta, é a relacionada com a gravidade dos delitos e a separação dos meninos de 

rua, uma vez que estes não têm o devido cuidado com a higiene, fato perceptível ao 

entrarmos nas alas  onde estes se encontravam, além de não respeitarem regras básicas de 

convívio e as oriundas da matriz pedagógica do Centro, ao ponto de, no dia da nossa visita 

estarem de castigo, trancados nas celas, face quebra de regras no dia anterior. 

Um fato complicador é o desrespeito à regionalização das medidas, ou 

seja, os adolescentes que deveriam esta naquela unidade, seriam apenas os residentes nas 

cidades circunvizinhas. Todavia, encontramos vários internos oriundos do interior do 

Estado, até mesmo do sertão do Pajeú, como podemos verificar no gráfico inserido abaixo, 

o que dificulta a tencionada integração com familiares, além de estes ficarem desprovidos 

de material de higiene e vestuários, dependendo apenas da ajuda da Fundac. 
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Outro aspecto crítico a se considerar é a aplicação de medida de 

internamento ao atos infracionais como dano e furto, pois referida medida só deve ser 

aplicada, conforme previsão do art. 122 do ECA, inciso I, quando “tratar-se de ato 

infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa”, só justificando esse 

desvio por descumprimento reiterado e injustificável de outra imposta e reiteração no 

cometimento de outras infrações graves, algo não visualizado durante a pesquisa, pois, 

naquela data, só restou constatado um descumprimento de medida e duas “reincidências”.  

No Centro de Abreu e Lima, conforme se depreende do gráfico a seguir 

exposto, a maior incidência de ato infracional cometido é o de roubo, seguido do porte 

ilegal de arma e homicídio, todos, de certa forma relacionados, uma vez que, para prática 

de atos como roubo e homicídio, a arma de fogo poderá estar presente, o que é um dado 

preocupante.  

Não podemos deixar de observar que há, ainda, a prática do delito de 

latrocínio, onde, muito embora o objeto jurídico defendido seja o partrimônio, o bem vida 

também é atingido, sendo um dado a mais no quesito violência dos atos infracionais 

cometidos por adolescentes. 

Resta patente, portanto, que quando somados os percentuais das infrações 

cometidas pelos adolescentes, 67,73% estão relacionadas à prática de crimes contra o 

patrimônio, representativos de finalidade de ganhos (furto, roubo, latrocínio, dano e 

receptação), ocupando, assim, a primeira posição; o delito de porte ilegal de arma, a 

segunda posição, com 10,58%; os crimes contra a pessoa (homicídio consumado ou 

tentado e ameaça), a terceira posição, com 10,05%; o tráfico de entorpecentes, que também 

reproduz a finalidade de retorno financeiro, a quarta posição, com 7,41%; e, na quinta 

posição, os crimes contra os costumes (atentado violento ao pudor e estupro), com 3,71%. 
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Tipo Penal dos Atos Infracionais dos Adolescentes do CASE 
Abreu e Lima - Agosto/2005

Ameaça(01) 0,53% Dano(01) 0,53%

Desc. Medida(01) 0,53% Receptação(01) 0,53%

Tent. Homicídio(01) 0,53% Estupro(03) 1,59%

Atentado Viol. Pudor(04) 2,12% Latrocínio(09) 4,76%

Furto(13) 6,88% Tráfico Entorpecente(14) 7,41%

Homicídio(17) 8,99% Porte Ilegal de Arma(20) 10,58%

Roubo(104) 55,03%

 
 

 

No Estado de Pernambuco, onde estão adicionados, inclusive, os dados do 

CASE de Abreu e Lima, a incidência do crime de roubo é, também, superior a dos demais 

crimes; seguido do homicídio e do furto, prevalecendo, portanto, o delito contra o 

patrimônio, atingindo, quando somados, 72,95%, conforme vizualisamos no gráfico a 

seguir apresentado. 
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Quanto ao perfil dos adolescentes internos, é aparente serem oriundos das 

camadas mais carentes da sociedade, algo que se mostra evidente, não só pelo tipo de 

objeto jurídico mais atingido pelas suas condutas: o patrimônio, como podemos constatar 

anteriormente, nos gráficos e seu esclarecimentos; mas também quando analisamos o grau 

de escolaridade destes, sendo alguns analfabetos, ou não passando, na sua maioria, da 

quinta série do ensino fundamental, dificilmente, cursando da 6ª a 8ª série, e, ainda de 

forma mais rara, inseridos no segundo grau, conforme verificável no gráfico a seguir 

exposto.  

 

 
 

 

Referida escolarização, no Centro de Abreu e Lima, é oferecida para o 

ensino fundamental, até a 5ª série, apenas, em oito salas de aulas, com professoras do 

Estado, mas realizada de forma não individualizada, ou seja, em uma mesma sala ficam 

juntos alunos da 3ª e 4ª séries, e o ensino da 6ª série em diante, inclusive do 2º grau, é 

realizado externamente, em escolas da rede pública, porém estava suspenso, naquele 

momento, em razão da última rebelião. 

A segurança é feita por Agentes Sócio-educativos, mas deixa a desejar, 

em razão da sua realização ser efetuada, em torno de 80%, por pessoas do sexo feminino, 

 
 

Analfabeto(6) 3,17% Alfabetização(1) 0,53% 1ª Série(18) 9,52% 
2ª Série(30) 15,87% 3ª Série(28) 14,81% 4ª Série(35) 18,52% 
5ª Série(43) 22,75% 6ª Série(15) 7,94% 7ª Série(6) 3,17% 
8ª Série(3) 1,59% 1°/2° Grau(4) 2,12% 
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algo que, não obstante representarem humanização do ambiente, compromete a 

possibilidade de contenção dos ânimos, quando os adolescentes estão rebelados. A prova é 

a inocorrência de rebeliões anteriormente às contratações e, após estas, seu contínuo 

crescimento.  

Outro fator questionável, no aspecto segurança, é que a contratação dessas 

pessoas se dá, mediante concurso simplificado, para períodos de, no máximo, dois anos, o 

que acaba por provocar uma descontinuidade do trabalho realizado, sem falar que, ao 

iniciarem seus trabalhos, passam apenas por um rápido curso de formação.  

No que se refere a atividades de lazer e profissionalização, restou 

demonstrado que anteriormente dispunha de sala de jogos, futsal e futebol de salão, 

oficinas de rádio-jornal, arte-educação, pintura, música e artes plásticas, além dos cursos 

de informática, eletricidade, horta e jardinagem e laboratório fitoterápico. No entanto, após 

a rebelião, ocorrida em agosto do ano de 2005, praticamente todos os itens de lazer e/ou 

profissionalização foram destruídos pelos internos, restando apenas, como opções, o 

futebol, as aulas de música, horta e jadinagem, informática e artes plásticas, algo que, no 

momento em que nos encontravámos lá, presenciamos alguns internos realizando, como 

cestas, casas ou animais, feitos com papéis ou palitos de picolé. 

Como forma de passar o tempo, ainda dispõe, cada ‘ala’, de uma televisão 

que fica ligada quase que o tempo inteiro, exceto nos horários de aula, objeto  protegido 

pelos internos, quando há rebeliões, não deixando que as quebrem. A única televisão 

destruída durante a rebelião foi a que estava na sala da tele-aula. 

É notória a expressão de tristeza no rosto de alguns, de vazio ou 

inquietamento em outros, assim como da necessidade de carinho, como foi o caso do 

adolescente que nos chamou para mostrar a cela que dividia com outros, toda arrumada e 
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limpa, provida de ventilador e uma televisão, e de outro da mesma ‘ala’ que expressou 

vontade de conversar. 

É interessante observar, ainda, a esperança dos internos, no sentido de que 

quando saírem dali não voltarão a delinqüir, verificável no planejamento de algumas 

metas, como profissão a seguir, continuidade dos estudos e a oficialização de seus 

relacionamentos, percebendo que o “crime não compensa” , pois mesmo passando no 

máximo três anos, é muito tempo longe de suas famílias, além do fato de terem 

conhecimento de que muitos amigos seus já estariam mortos.  

  
 
6.3. Mitos e verdades justificadoras das propostas de redução da idade da 
responsabilidade penal. 
 

A redução da idade penal é objeto de discussão no Parlamento, há mais de 

15 anos, com cerca de 26 propostas de emenda à Constituição Federal envolvendo o tema, 

iniciando-se no dia 18.05.1989, com a PEC nº. 14/89, menos de um ano após a edição da 

Constituição Federal de 1988 e anterior à publicação da Lei nº. 8.069, de outubro de 1990, 

que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual se seguiram inúmeras propostas 

(na Câmara, as de  nº. 171/93, 37/95, 91/95, 301/96, 386/96, 426/96, 531/97, 68/99, 

133/99, 150/99, 167/99, 169/99, 633/99, 260/00, 77/01, 321/01, 582/02, 64/03, 179/03 e 

272/04, 302/04, 345/04, e no Senado as de n° 18/99, 20/99, 03/01, 26/02, 90/03 e 09/04), 

embora de conteúdo e enfoques diferenciados, sugestivas de redução para 16 anos de 

idade, outras, em menor número, sugerindo 17, 14, 13, 12 anos, e até - o que nos causou 

espanto -, a possibilidade de ser imputável, em qualquer idade. 

Essas propostas foram discutidas na Câmara e no Senado, tendo inclusive 

sido criada uma comissão mista de Segurança Pública, em janeiro de 2002, mas referida 
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discussão ficou apenas no âmbito das comissões; jamais foi votada e, só no ano de 2005, 

foi sugerido o encaminhamento ao Plenário, pela Câmara dos Deputados. 

As justificativas para a redução residem no fato de seus autores 

entenderem que: os jovens são cientes de sua impunidade, em face de uma legislação penal 

paternal e protecionista; as condições sócio-econômicas do país de hoje são totalmente 

diferentes da época em que o Código Penal foi editado – 1940; se respondessem por crime, 

teriam a oportunidade de consciência da ilicitude de seus atos; são homens capazes de 

entenderem o ato criminoso; já podem votar aos 16 anos, portanto, poderão responder por 

seus crimes; vários países adotam a menoridade penal abaixo de 18 anos; já possuem 

capacidade de discernimento e desenvolvimento psíquico por força dos meios de 

comunicação, baseados na velha máxima de que o jovem de hoje tem maior acesso à 

informação; são responsáveis por grande parte da violência praticada no país; adultos se 

aproveitam da imputabilidade dos menores para cometerem crimes.  

Os argumentos são, regra geral, falaciosos, conforme veremos nos itens 

que se seguem. 

 

6.3.1. Ausência de responsabilidade penal 

 

Não se pode confundir inimputabilidade com irresponsabilidade ou 

impunidade, pois ao adolescente que praticar uma infração penal, sendo este considerado a 

pessoa maior de 12 anos e menor de 18 anos incompletos, embora afastado da incidência 

do direito penal, insusceptível às penas aplicáveis aos adultos, faz-se responsável, pois a 

este será possível a aplicação das regras impostas no estatuto juvenil, na forma de medidas 

sócio-educativas (advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internamento), cuja natureza é não 
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apenas de caráter pedagógico, mas também sancionador, de inegável conteúdo aflitivo, 

inclusive privação de liberdade, como apontado, na modalidade internamento, prevendo 

até mesmo a possibilidade de privação provisória de liberdade ao infrator em caráter 

cautelar, em parâmetros semelhantes aos que o Código de Processo Penal destina aos 

imputáveis na prisão preventiva.143 

Devemos observar, contudo, não ser o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, como erroneamente interpretado, uma permissão dada ao adolescente para o 

cometimento de delitos, uma vez que qualquer medida sócio-educativa aplicada no caso 

concreto, não deixa de configurar como uma resposta retributiva pelo mal praticado. Trata-

se de uma sanção-educação, em substituição à sanção-castigo,144 efetivada pelo antigo 

Código de menores, cuja doutrina era da situação irregular, que privava o adolescente de 

um devido processo legal.  

As medidas sócio-educativas são, portanto, manifestação do Estado em 

resposta ao ato infracional, de natureza jurídico-impositiva, sancionatória e retributiva, 

cuja aplicação objetiva inibir a reincidência, apenas com a característica de ser uma medida 

de finalidade pedagógico-educativa145, em razão do caráter protetor que se deve conferir a 

pessoas que não atingiram um nível de maturidade, que os possibilite compreender o 

caráter ilícito do fato cometido ou de determinar-se conforme esse entendimento, como é o 

caso do adolescente. 

Existe uma responsabilidade juvenil, em que os adolescentes são 

inimputáveis face o Direito Penal, mas são responsáveis frente ao Direito da Criança e do 

Adolescente, ou seja, são imputáveis diante do Estatuto, afinal, a própria Constituição 

Federal, no art.228 e o Código Penal no art.27, os submetem a uma legislação especial, 

                                                 
143 João Batista da Costa Saraiva. Adolescente e Ato Infracional. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1999, 
p.25. 
144 Márcio Mothé Fernandes. Ação Sócio-Educativa Pública. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro : Lumn 
Júris, 2002, p.77. 
145 Wilson Donizeti Liberati. Adolescente e Ato Infracional. São Paulo : Juarez de Oliveira, 2002, p.128.   
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respondendo pelos delitos que praticarem, na forma de medidas sócio-educativas, de 

reconhecível caráter penal especial, por meio de um processo que garanta a ampla defesa, 

tal qual o processo comum conferido aos imputáveis, resultando, por conseguinte, no 

estabelecimento de mecanismo de sancionamento, de caráter pedagógico em sua 

concepção e conteúdo, mas retributivo em sua forma.146 

Como sustenta Amaral e Silva, ao discorrer sobre inimputabilidade penal 

e o ECA, “...a resposta, tenha o nome que tiver, seja medida protetiva, seja sócio-

educativa, corresponderá sempre à responsabilização pelo ato delituoso. Tais medidas, por 

serem restritivas de direitos, inclusive de liberdade, conseqüência da responsabilização, 

terão sempre inescondível caráter penal.”147 

  

6.3.2.Cidadãos conscientes 

 

Quanto ao argumento de que já podem votar, isso não implica no 

reconhecimento da plena capacidade política dos eleitores em questão, tanto que não 

podem ser votados, permanecendo inelegíveis até os 18 anos de idade, além do que para 

exercer o direito de voto não necessita sequer da condição de alfabetizado, podendo votar, 

por conseguinte, quem não teve qualquer acesso aos meios de educação, fonte primeira do 

processo de conscientização. 

Outrossim, devemos lembrar que todo ordenamento jurídico exige uma 

idade para a aquisição ou a perda de um direito, como, por exemplo, só é possível o 

casamento a partir dos 16 anos e com autorização dos pais, incapacidade civil absoluta até 

os 16 anos e relativa dos 16 aos 18 anos, só pode exercer cargos públicos a partir dos 18 

                                                 
146 João Batista da Costa Saraiva. Adolescente em conflito com a lei – da indiferença à proteção integral – 
uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre : livraria do Advogado, 2003, p.71.  
147Antônio Fernando Amaral e Silva. O mito da Inimputabilidade Penal do Adolescente. In Revista da Escola 
Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. v.5, Florianópolis: AMC, 1998, p.263. 
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anos de idade, para ser Prefeito apenas quando contar com 21 anos de idade; Presidente da 

República a partir dos 35 anos de idade; o Desembargador perde suas funções 

compulsoriamente aos 70 anos de idade etc, acompanhando essa mesma tendência, por 

razões de política criminal e recomendação internacional, adotou-se uma idade mínima, a 

partir da qual se adquire imputabilidade penal.  

 

6.3.3. Direito estrangeiro 

 

A afirmação de que vários países adotam a imputabilidade inferior aos 18 

anos também não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que os Deputados e 

Senadores estão confundindo responsabilidade (possibilidade de responder por delitos 

através de procedimento próprio) com imputabilidade (maioridade penal – possibilidade de 

responder por crime). 

Na maioria dos países, como vimos no capítulo III, a maioridade penal se 

inicia aos 18 anos e até mesmo 19, e a responsabilidade juvenil aos 13, 14, 15 ou 16 anos 

de idade, menos rigorosos que em nosso país, que prevê a responsabilidade juvenil a partir 

dos 12 anos de idade, existindo em países, como a Espanha e a Alemanha, um tratamento 

diferenciado para os denominados jovens adultos, com idade entre 18 e 21 anos, os quais 

poderão, a depender do caso em concreto, terem aplicação do direito penal juvenil. 

Segundo fonte coletada pelo INESC – Instituto de Estudos 

Socioeconômicos, através do Dr. Túlio Kahn, na verdade, “o argumento da universalidade 

da punição legal aos menores de 18 anos, além de ser uma justificativa precária, é 

empiricamente falsa. Dados da ONU – que realiza a cada quatro anos a pesquisa Crime 

Trends (Tendências do Crime) – revelam que são minoria os países que definem o adulto 

como pessoas menores de 18 anos. E a maior parte destes países não assegura os direitos 
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básicos da cidadania aos seus jovens. Das 57 legislações analisadas, apenas 17% adotam 

idade menor que 18 anos como critério para definição legal de adulto”.148 

 

6.3.4. Maturidade infanto-juvenil 

 

É curioso o argumento de que o jovem de hoje é mais amadurecido, face o 

acesso aos meios de comunicação. Ocorre que não podemos confundir conhecimento 

fragmentado (televisão, internet) com amadurecimento, até porque a televisão não forma o 

ser humano, ao contrário, os valores desta são, de regra, bastante distorcidos e banalizados. 

É claro que o jovem sabe o que faz, até mesmo uma criança, com pouco mais de seis anos, 

sabe o que é certo ou errado, mas é inegável que ainda está em fase de desenvolvimento e 

amadurecimento físico, psicológico e emocional, merecendo, portanto, uma 

responsabilização, mas de forma diferenciada, misto de caráter retributivo e pedagógico, 

para oportunizar  mudança de comportamento e reinserção social, como a que já dispomos. 

Ademais, relatório anual da Unicef no Brasil, no ano de 2001, além de 

estimativas do IBGE e do IPEA, apontam que 54 milhões de pessoas vivem com menos de 

US$ 2 por dia, e 15 milhões sobrevivem no nível de extrema pobreza ou miséria, com 

renda menor ou igual a US$ 1 por dia, o que representa a pouca acessibilidade da maioria 

da população brasileira aos meios de informação, principalmente computadores com 

acesso a internet. 

Curial ressaltar, outrossim, não obstante o reconhecimento de que a 

educação tem um papel importante no enfrentamento das desigualdades sociais, o Brasil 

ainda não conseguiu garantir a inserção de todas as crianças no ensino fundamental, 

segundo podemos concluir dos dados apresentados pelo Ministério da Educação no ano 
                                                 
148 Túlio Kahn. Delinqüência juvenil se resolve aumentando oportunidades e não reduzindo a idade penal. A 
razão da idade: mitos e verdades. Coleção garantia de direitos, série subsídio, tomo VII . Brasília : 
MJ/SEDH/DCA, 2001, p.200-201. 
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2000, de que 1,1 milhão de crianças, entre 7 e 14 anos, estão fora da escola, e, segundo 

estudos da UNICEF, 149 cerca de 6 a 8 milhões de adolescentes, entre 12 e 18 anos, estão 

com cerca de cinco anos de defasagem escolar e profissional, além do fato de que 1,9 

milhão de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos são analfabetos.150  

Dados mais recentes divulgados pela Unesco no mês de novembro do ano 

de 2005 pelo relatório global Educação para Todos, que avaliou 127 países, dão conta de 

que o Brasil aparece na 72ª colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação, tendo 

passado de um IDE 0,899 para 0,905,151 mostrando que, apesar dos avanços obtidos nos 

últimos anos pelo Brasil na educação, o país ainda tem um desafio a enfrentar: a má 

qualidade do ensino oferecido pelas escolas brasileiras, uma vez que a capacidade 

pedagógica, o treinamento e o salário do professor deixam muito a desejar.152 

O Índice de Desenvolvimento é baseado em indicadores para as quatro 

metas: educação primária universal, alfabetização entre adultos, qualidade, a qual utiliza 

como indicador a taxa de permanência dos alunos até a 5ª série, e paridade de gênero. Na 

primeira dessas metas, o Brasil está no 32º lugar no ranking global; na segunda, no 67º 

lugar; na qualidade do ensino, em 87º lugar, e na paridade do gênero, na 66ª colocação.153  

Ocorre que, para o cumprimento dessas metas, a qualidade do ensino está 

em patamar indesejável, pois a ordem do Ministério da Educação e Cultura, numa tentativa 

de demonstrar que o índice de analfabetismo está caindo, é não reprovar nenhum aluno, 

                                                 
149 Márcia Guedes Vieira. Os direitos das crianças e dos adolescentes são direitos humanos. In: Cláudio 
Mosser. Daniel Rech (orgs.). Direitos Humanos no Brasil – diagnósticos e perspectivas.  Coletânea CERIS. 
Ano 1. n.1. Rio de Janeiro : CERIS/Mauad, 2003, p.298. 
150 SITUAÇÃO da infância brasileira. Brasília : Unicef, 2001. 
151 FALTA qualidade na educação do Brasil. Diário de Pernambuco. Recife, 10 de nov. 2005. Caderno A. P. 
9. 
152BRASIL é 10º em ranking de educação. Brasília, 09 nov. 2005. Disponível em: 
http://www.pnud.org.br./educação/reportagens/index.php. Acesso em: 10.11.2005.  
153 Idem. 
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obrigando os professores, conseqüentemente, a aprovar sem que os alunos estejam com 

qualificação suficiente.154 

Da análise desses dados, percebemos o quanto é improcedente a 

afirmativa de que o jovem de hoje é mais bem informado, pois apesar de o número de 

crianças fora da escola estar em declínio, isto vem ocorrendo de forma muito lenta, uma 

vez que a qualidade do ensino ainda carece de investimentos e o número de crianças que 

não chegam à 5ª série ser muito alto, fato este comprovado durante visita realizada no 

Centro de Abreu e Lima, conforme registrado no item 6.2.2. deste capítulo. 

 

6.3.5.Aumento na participação delitiva  

 

Os adolescentes, mesmo se considerarmos sua crescente participação em 

atividades delituosas, não são os maiores responsáveis pelo aumento da violência, uma vez 

que, segundo dados colhidos pelo Ilanud – Instituto Latino-Americano das Nações Unidas 

para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, os atos infracionais equiparados a 

crimes realizados por eles não atingem 10% do total de crimes praticados no Brasil e, de 

todos os atos infracionais praticados, somente 8% equiparam-se a crimes contra a vida. A 

grande maioria desses atos, cerca de 75%, são contra o patrimônio; destes, 50% são de 

furto, ou seja, crime em que não há o elemento ‘violência’. 

Se levarmos em consideração, ainda, a título ilustrativo, dados do Estado 

de Pernambuco, inseridos no item 6.2 deste capítulo, fornecidos pela Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos, além de informações coletadas no site do Ministério da Justiça155, é 

possível constatar que no ano de 2005, entre os meses de janeiro e abril, havia 869 

                                                 
154 Alexandrina Maria Augusta da Silva Meleiro. O stress do professor.  In libro O stress do professor.  
Marilda Lipp (org). 3. ed. Campinas : Papirus, 2005, p.20.   
155 www.me.gov.br/depen/sistema/dados%consolidados 
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adolescentes, do sexo masculino e feminino, internados, enquanto que em dezembro de 

2004, tínhamos 3.741 adultos, de ambos os sexos, em regime fechado de cumprimento de 

pena. 

Além disso, se compararmos, o número de adolescentes, de ambos os 

sexos, que se encontravam em regime de internamento e de semi-liberdade, que era de 

1.038, e o de presos adultos, sexo masculino e feminino, em regime fechado e semi-aberto, 

que era de 4.705, tínhamos um número superior de adultos cometendo crimes em 

detrimento de adolescentes praticando ato infracional.     

Em termos comparativos, podemos concluir, portanto, que, embora o 

número de adolescentes envolvidos com alguma espécie de ato infracional não seja 

pequeno, é inferior  ao da população adulta que comete atos criminosos. 

Temos que reconhecer, no entanto, com base nos dados coletados durante 

nossa pesquisa, o aumento da incidência de adolescentes na prática de crimes mais 

violentos como roubo, homicídio e latrocínio, além do envolvimento no delito de porte 

ilegal de arma. 

Esse aumento da participação do jovem no denominado “mundo do 

crime” se deve, todavia, em grande parte, ao descaso da União, Estados e Municípios em 

não investirem em programas que possibilitem a inclusão social do jovem, melhoria na 

educação, sem falar na inadequação dos programas em meio aberto e dos centros de 

internamento, notoriamente desestruturados, superlotados e não-regionalizados. 

É inegável, apesar dessa constatação, que mudanças devem ser feitas na 

legislação infanto-juvenil, mas sem perder de vista o sentido de proteção, prevenção e 

recuperação, na perspectiva de dever do Estado em limitar qualquer mudança ao 

desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente, apenas repressores de seus 

impulsos destrutivos e norteadores de inserção no convívio social. 
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A punição pura e simples, assim como a quantidade de pena prevista ou 

aplicada, inclusive para adultos, no entanto, não será um fator de diminuição de violência. 

Dois exemplos confirmam essa assertiva: uma delas é a Lei de Crimes Hediondos e a outra 

é a do Porte Ilegal de Arma de Fogo, que pretendiam dá um tratamento mais severo aos 

criminosos que nelas incidissem, mas que em nada contribuíram, tanto que as 

penitenciárias estão superlotadas, a ponto de haver um movimento no sentido de revogação 

da Lei de Crimes Hediondos. 

As alterações devem ser direcionadas para a política de atendimento 

sócio-educativa já existente, de caráter eminentemente pedagógico, conforme teremos 

oportunidade de demonstrar nas propostas a serem apresentadas. 

Como disse Oscar Vilhena Vieira, membro do Ilanud, ao falar sobre 

reciprocidade e o jovem infrator, “não parece haver outra forma conseqüente de controle 

da violência e do envolvimento de jovens com o crime, que não o modelo de proteção 

integral, que agrega educação e responsabilidade, conforme estabelecido pelo ECA”.156 

Não podemos esquecer que estamos lidando com pessoas em 

desenvolvimento, suscetíveis de mudanças corriqueiras no seu caráter, influenciáveis, 

portanto, as quais, caso caiam no sistema penitenciário, se transformarão em agentes 

criminosos de altíssima periculosidade, e, uma vez nas ruas, cometerão atos criminosos 

mais nefastos que os cometidos na época em que eram adolescentes.  

 

6.4. Propostas vislumbráveis 

 

O presente item tem como meta apresentar idéias que poderão ser 

implementadas por meio de parcerias entre a comunidade diretamente interessada, a 

                                                 
156 Oscar Vilhena Vieira. Reciprocidade e jovem infrator. Sócio-educação no Brasil: adolescentes em conflito 
com a lei – experiências de medidas sócio-educativas. 1ª e 2ª ed. São Paulo : Ilanud, p.103 
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sociedade e o Governo, não apenas na ressocialização do adolescente infrator, mas antes 

mesmo que este chegue neste estágio, ou seja, na socialização do jovem, especialmente 

daqueles que estão perambulando nas ruas, bem como, propostas de modificação ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

6.4.1.A prevenção: efetividade dos direitos fundamentais assegurados a criança e ao 

adolescente e a adoção do empreendedorismo social para socialização destes. 

 

Antes de pensarmos em reinserir socialmente o adolescente em conflito 

com a lei, por meio de articulações e estímulo de esforços do sistema sócio-educativo 

instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, devemos ter em mente que o ideal é 

que propiciemos a redução do índice de ato infracional praticado por estes, o que só será 

possível através da busca e da implantação de medidas que beneficiem toda a sociedade, 

por via da educação e do emprego, pois só assim atenuaremos o grave problema das 

crianças abandonadas nas ruas, sem perspectiva de vida, que acabam por enveredar no 

mundo do crime.  

Passados mais de 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual 

revogou o velho paradigma da doutrina da situação irregular, implantando a doutrina da 

proteção integral, criando condições para que se desenvolvesse uma legítima revolução, 

tanto na formação das políticas públicas para a infância e a juventude, como na estrutura e 

funcionamento dos organismos que atuam na área, podemos observar que quase nada foi 

feito, que o Estado não vem cumprindo com seu papel quando investe no social, pois não 

possui uma política social clara, e quando existente, é mal implementada ou é direcionada 

para projetos assistencialistas, movidos por objetivos meramente eleitoreiros. 
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Por outro lado, mesmo a sociedade tendo introduzido, sob sua gestão, 

organizações de economia social e solidária,  na sua sua maioria, também não têm 

alcançado o real objetivo para o qual foram criadas, que seria a finalidade de serviço à 

coletividade, onde os lucros seriam reinvestidos nos objetivos da organização em 

detrimento da obtenção de lucros aos seus proprietários ou diretores, além do fato de que 

têm um âmbito de atuação restrito a uma determinada comunidade. 

Numa tentativa de suprir esse desvio de finalidade, surgiu um novo 

conceito de empresa social que difere das tradicionais organizações de economia social, 

traduzido na expressão empreendedorismo social, que se destaca e difere do 

empreendedorismo propriamente dito por não produzir bens e serviços para vender, mas 

sim para solucionar problemas sociais relevantes e não direcionado para mercados, mas 

para segmentos populacionais em situações de risco social,157atacando as causas dos 

problemas em vez de tratar apenas dos sintomas. 

O empreendedorismo social deverá ser desenvolvido por meio da própria 

comunidade que se organizará em redes de cooperação e de solidariedade, dispensando a 

gestão da sociedade e do Governo, mas sem abrir mão dessa parceria, tendo como objetivo 

ações de fomento ao empreendedorismo comunitário, de forma que estes sejam 

diretamente afetados pela atividade desenvolvida.  

Nos projetos de empreendedorismo social predominam outros tipos de 

necessidade e não apenas a demanda por serviços sociais básicos, ou seja, o foco é o 

desenvolvimento comunitário em ações de maior amplitude, não apenas na sua localidade, 

mas em todo sistema, de forma a resgatar pessoas da situação de risco e promovê-las.  

 

                                                 
157Francisco P. de Melo Neto. César Froes. Empreendedorismo social: a transição para a sociedade 
sustentável. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2002, p.9.  
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6.4.2. Reinserção social do adolescente em conflito com a lei: efetividade da política de 

atendimento sócio-educativo estabelecida pelo ECA  

 

Uma vez frustradas as tentativas de inserção social do adolescente, deverá 

ser dado cumprimento ao programa de reinserção social do adolescente em conflito com a 

lei, conforme previsto no diploma estatutário.   

A fim de evitar o internamento, só utilizando-o quando o infrator 

representar perigo concreto e contínuo à tranqüilidade social, devem ser priorizadas as 

medidas sócio-educativas em meio aberto, especialmente as de liberdade assistida e a de 

prestação de serviços à comunidade, sendo necessário que a implementação destas ocorra 

de forma absoluta, em conformidade ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e a Política Nacional de Assistência Social, com capacidade para atender a todos os 

adolescentes que delas necessitem. 

No que se refere ao internamento, deve haver devido respeito ao aspecto 

de regionalização da medida, representada pelo seu cumprimento no próprio município ou 

circunvizinho onde cometeu o ato infracional, para que possa receber apoio familiar, 

respeitando assim, o direito à convivência familiar inserido no Estatuto. 

A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescente, 

como determina o ECA, jamais em local destinado a adulto, nem sob o argumento de que 

estaria em local destinado a adulto, mas separado deste. 

Reestruturar as unidades em seu aspecto físico e pedagógico, desde o 

tamanho destas, para que não se mostrem como espaços de confinamento, dotando-as de 

intrumentos que possibilitem a recuperação; como educação, em todos os níveis, 

programas pedagógicos, lazer e trabalho, assim como deverá ocorrer a devida separação 
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por delito praticado, compleição física e idade, além do número reduzido de adolescente 

por unidade, para que o atendimento possa ser personalizado. 

Outro fator a se considerar é a capacitação de recursos humanos do 

sistema de segurança, justiça e atendimento do adolescente em conflito com a lei, levando 

em consideração os pressupostos pedagógicos de atendimento estabelecidos pelo ECA, 

CONANDA e Programa Nacional de Direitos Humanos, para que não se de utilizem dos 

recursos de violência física e emocional, pois um ambiente institucional truculento é um 

fator de risco para os adolescentes em ressocialização.158 

No caso específico das pessoas que trabalhem no sistema de segurança e 

atendimento, deverá haver o constante oferecimento de cursos de capacitação profissional 

e a permanência do quadro de pessoal, sem susbtituição a cada dois anos, a fim de haja 

uma solução de continuidade no trabalho desenvolvido, exceto nos casos em que haja 

desvio de conduta na função desempenhada ou a saída voluntária. 

Implementar o serviço de defesoria pública, disponibilizando um maior 

número de defensores, assim como capacitação dos que trabalham diretamente com 

adolescentes infratores. 

Aumentar o número de psicólogos e psiquiatras, para que possa ser 

realizado um trabalho com adolescentes infratores, que não se limite na elaboração de 

laudos lacônicos; desde o momento em que o ato infracional chega ao conhecimento do 

Judiciário, possibilitando o enquadramento possível da conduta destes e na consideração se 

aptos ou não a cometê-la; bem como durante o ação sócio-educativa, na recomendação da 

medida sócio-educativa mais adequada;  assim como no processo de ressocialização do 

adolescente em cumprimento de medida sócio-educativa, acaso aplicada, não apenas de 

internamento, mas principalmente esta, uma vez que a escuta por estes profissionais poderá 

                                                 
158 Sirlei Fátima Tavares Alves. Efeitos da internação sobre a psicodinâmica de adolescentes autores de ato 
infracional. São Paulo : Método, 2005, p.205. 
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facilitar na sua recuperação, como nos ensina Sirlei de Fátima Tavares Alves, “pode ser um 

tempo que auxilie o adolescente a aceder à culpa fundamental para deixar de reincidir, ou 

seja, a fazer novas passagens ao ato”.159 

E, ainda, nesse trabalho desenvolvido por psicólogos e psquiatras, de 

recuperação do adolescente, necessário o estabelecimento de um vínculo real entre este, o 

profissional e a família, exatamente como prevê o Estatuto.   

Participação mais efetiva da sociedade em parceria com o Governo, na 

implantação de projetos de acompanhamento aos adolescentes de serviços jurídicos, 

sociais, psicológicos e pedagógicos, não apenas quando internos, mas também direcionada 

a reinserção social do egresso do sistema sócio-educativo de internamento, evitando, 

assim, seu retorno a este. 

 

6.4.3.Alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Como pudemos observar no Capítulo II, nossa lei penal em relação ao 

menor de dezoito anos de idade, consoante leitura que se faz do disposto no art.27, adotou 

o critério biológico, ou seja, não se faz qualquer apreciação do aspecto psicológico para 

aferir a capacidade de delinqüir ou não do adolescente, muito embora, no passado, 

especificamente no Código Criminal do Império e no Código Penal da República, tenha 

sido adotada a teoria do discernimento, sendo esta a consciência da prática do delito.160  

A teoria do discernimento foi amplamente combatida, por não possuir 

determinação no seu conceito, não ter critérios claros para seu reconhecimento, o que 

gerava um alto grau de subjetividade no momento de sua aplicação, pois não se podia  

conceber uma decisão judicial restritiva da liberdade balisada apenas no parecer dos 
                                                 
159 Op. Cit, pág.210. 
160 Maria Isabel Sánchez García de Paz. Minoría de edad penal y derecho penal juvenil. Granada : Comares, 
1998, p.44.   
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especilizados no assunto, uma vez que nenhum teste psicológico ou psiquiátrico pode 

apurar o grau de discernimento ou de responsabilidade, por não se tratarem de ciências 

exatas. 

Referido argumento, no entanto, nos inquieta, por se mostrar 

contraditório, uma vez que ao adulto, autor de crime, é possível, por expressa previsão 

penal e processual penal, a realização de exame de sanidade mental para determinação de 

sua imputabilidade, e, em sendo reconhecida a total inimputabilidade, será absolvido com 

aplicação de medida de segurança, ou terá sua pena privativativa de liberdade substituída 

pela mesma medida, caso seja semi-imputável.  

Essa opção pela absoluta inimputabilidade penal aos menores de dezoito 

anos de idade  atende, na verdade, a uma questão de política criminal, de maior  proteção a 

estes, pois o legislador poderia ter fixado qualquer idade, como assinala Maria Auxiliadora 

Minahim,161 “se levasse em consideração dados das ciências do comportamento que 

apontam no sentido de um amadurecimento mais lento e de uma inteligência emocional 

nem sempre afinada com a intelectual”. 

Concordamos que a manutenção da idade da responsabilidade penal aos 

dezoito anos, como forma de proteção a estes seres que se encontram em desenvolvimento 

é plenamente acertada, mas, por outro lado, discordamos que não possa ser aplicada a 

teoria do discernimento, desde que inserida no contexto da lei estatutária. 

É pública e comprovada, como vimos neste capítulo, a incidência 

crescente do adolescente na prática de delitos mais graves, gerando o sentimento de que a 

sociedade tem que se proteger, o que poderia justificar um período de internamento maior 

que os atuais três anos quando da ocorrência reincidente desses delitos, assim como é clara 

a visão de que alguns adolescentes necessitam de tratamento e não de internamento, o que 

                                                 
161Maria Auxiliadora Minahim. Novos limites para a maioridade penal – um tema recorrente. Ciências 
Penais. Revista da Associação brasileira de professores de ciências penais. V.0.ano 1. RT., 2004, p.1170-171. 
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não pode ser conferido em unidades similares às unidades prisionais como são as atuais 

entidades de internamento existentes em nosso país. 

Para que fosse possível referidas modificações, teríamos que, 

inicialmente, readotarmos a teoria do discernimento, porém amparada em quatro 

fundamentos, analisados no caso em concreto: ético, intelectual, emocional e volitivo, 

expressos na capacidade de compreensão do injusto, não apenas no âmbito do 

conhecimento do direito, mas também do que é imoral e contrário aos costumes, bem como 

na capacidade de formação da vontade seguida da capacidade de ação, pois pode um jovem 

ser responsável pelo delito de furto, mas não o ser por um delito sexual, uma vez que no 

período da puberdade o impulso sexual é desenfreado, o que dificulta a compreensão 

racional do valores.162  

Quando da constatação de anomalias psíquicas independentes do processo 

de amadurecimento, o jovem deveria ser submetido ao equivalente à medida de segurança 

aplicada ao adulto, para que fosse possível um tratamento direcionado, eficaz na sua 

recuperação, de forma individualizada, com profissionais capacitados, em ambiente 

distinto dos que cumprem medida de internamento. 

 Se, ao revés, o adolescente tiver condições de compreender o caráter 

ilícito do fato, e comportar-se conforme esse entendimento, a imposição de uma medida 

sócio-educativa de privação de liberdade, como a de internamento, só deverá ocorrer nos 

casos em que seja manifesta a tendência ao crime, e as medidas mais brandas 

demonstrarem ser insuficientes. 

Sendo inevitável a medida de internamento, de forma a não se caracterizar 

esta como simples segregação a qualquer custo, sua duração deve oscilar entre um mínimo 

de seis meses e um máximo de três anos, como atualmente ocorre, mas alargar-se até dez 

                                                 
162 Maria Isabel Sánchez García de Paz. Minoría de edad penal y derecho penal juvenil. Granada : Comares, 
1998, p.55. 
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anos, quando se tratar de delitos gravíssimos – representados pelos crimes de homicídio, na 

sua forma qualificada, latrocínio, seqüestro e delitos sexuais, como o atentado violento ao 

pudor e o estupro -, praticados de forma reiterada, pois não é compreensível que um 

adolescente de personalidade voltada para prática de delitos graves possa ser ressocializado 

em curto espaço de tempo. 

Para os autores destes delitos mais graves, sugerimos a criação de 

unidades de internamento apropriadas, separadas das existentes para os delitos de natureza 

menos grave, com capacidade para no máximo 40 infratores, de forma a possibilitar ao 

tratamento intensivo, com reintegração à comunidade de forma gradual, controlada e 

supervisionada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
1 - A inimputabilidade penal do menor de dezoito anos de idade, muito 

embora não constante do artigo 5º da Constituição Federal, integra o rol dos direitos 

fundamentais constitucionalmente consolidados, e tem a mesma hierarquia, uma vez que o 

parágrafo 2º do retromencionado artigo faz referência a outros direitos decorrentes do 

regime e dos princípios por elas adotados e dos Tratados Internacionais, o que demonstra a 

intenção do legislador de possibilitar a expansão e atualização destes direitos. 

 

2 - A idéia de redução da idade da responsabilidade penal, portanto, não 

merece crédito, uma vez que os direitos fundamentais, e neste caso apresentado como um 

direito de defesa da liberdade, são cláusulas pétreas, não passíveis de emenda que fira a 

estrutura voltada para o melhor interesse destes seres em especial fase de desenvolvimento 

físico e psíquico, que atentem, por conseguinte ao princípio da dignidade humana, 

visceralmete relacionado aos direitos humanos fundamentais  

 

3 – Para entendermos a inimputabilidade penal, necessária a compreensão 

do que seja crime, o qual se revela, pela ocorrência de uma ação típica, antijurídica e 

culpável, ou seja, a culpabilidade, numa concepção finalista, deverá estar inserida no 

conceito de crime, entendida esta como uma reprovação que se faz a uma pessoa por ter 

podido atuar de modo distinto daquele como realmente atuou, tendo como um de seus 

elementos, a imputabilidade, objeto de nosso trabalho.   

 

4 – Embora confundidas, a imputabilidade se distingue da 

responsabilidade, podendo aquela ser delimitada como o mínimo de capacidade do agente 
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para compreender as conotações antijurídicas de seu comportamento e para determinar-se 

conforme esse entendimento; noutro ponto e visto num contexto amplo, a responsabilidade 

implica a obrigação de satisfazer, pagar ou reparar o dano ocasionado por conduta própria 

ou alheia.  

 

5 - Assim entendidas, possível, portanto, definir a imputabilidade penal, 

como sendo a aptidão do indivíduo para praticar determinados atos com discernimento. Em 

suma, é a condição pessoal de maturidade e sanidade mental que confere ao agente a 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se segundo esse 

entendimento, podendo ser excluída por determinadas causas, denominadas causas de 

exclusão da imputabilidade, dentre elas, a inimputabilidade do menor de dezoito anos de 

idade, presunção esta absoluta, baseada em critério puramente biológico.  

 

6 - O adolescente que praticar um fato típico e antijurídico, não está 

impune perante a lei brasileira, pois responde por seus atos, sendo apenas sujeito a um 

processo legal apropriado à sua condição de pessoa em fase de formação, calcado no 

princípio da dignidade humana e próprio de pessoas que necessitam de prioridade absoluta, 

conforme regramento contido no Estatuto da Criança e Adolescente, integração legislativa 

do que estabeleceu a Constituição Federal de 1988, no seu art. 227, que nada mais é que 

uma síntese do que restou plasmado na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

aprovada por unanimidade pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 20.11.1989, ratificada por vários países, fazendo com que se produzisse uma 

certa homogeneidade entre as mais recentes leis que regulam a responsabilidade penal dos 

menores em todo o mundo. 
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7 – Padece o Estatuto da Criança e do Adolescente de efetiva aplicação, 

mais especificamente, de eficácia social da política de atendimento estabelecida por este 

diploma legal, não apenas por parte do Governo, por não estabelecer um política social 

séria, voltada para (re) socialização do adolescente e desprovida de mero assistencialismo, 

mas também pelos demais parceiros, como a família e a sociedade, a começar pela 

mudança de mentalidade no trato da delinqüência juvenil, o que incluiria a busca de 

descoberta das causas das atitudes anti-sociais dos adolescentes, numa abordagem 

pluridimensional, levando-se em conta o sujeito, a família, a subcultura e a sociedade, e, 

com base nelas, ajustá-los a outra condição social e ambiental. 

 

8 - É inegável, no entanto, que mudanças devem ser feitas na legislação 

infanto-juvenil, sem que seja necessário alterar a idade da responsabilidade penal e não 

perdendo de vista os sentidos de proteção, de prevenção e recuperação nela inseridos.  
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Anexo 1 
 

FORMULÁRIO 1 

 
 
Roteiro de entrevista com a equipe interprofissional do Núcleo de Apoio e Supervisão 
às Executórias de Internação e Semi-liberdade – NASEIS – 
 
 
 
I – Dados preliminares 
Data: 
Horário: 
Local: 
 
 
II – Identificação do (a) entrevistado (a) 

 
 
III – O que é o NASSEI 
 
 
IV – Operacionalização das medidas 
 

a)Natureza jurídica e localização das entidades 
b)Número e perfil dos internos 
c)Segurança interna e externa 
d)Número, perfil e formação pedagógica dos funcionários 
e)Infra-estrutura das unidades: engenharia, higiene, vestuário, alimentação, médica e 

odontológica 
f)Estrutura educacional, lazer, desportiva e profissionalizante 
g)Interação com a comunidade 
h)Matriz pedagógica 
i)Visitas e família 
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Anexo 2 
 
 

FORMULÁRIO 2 

 
 
Roteiro de entrevista com a equipe interprofissional do Núcleo de Juízo de Execução 
das Medidas Sócio-educativas em Meio Aberto - NEMA 
 
 
I – Dados preliminares 
Data: 
Horário: 
Local: 
 
 
II – Identificação do (a) entrevistado (a) 

 
 
III – O que é o NEMA 
 
 
IV – Operacionalização das medidas 
 

a)Liberdade Assistida 

 
 

b)Prestação de Serviços à Comunidade 
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Anexo 3 

 

FORMULÁRIO 3 

 
 
Roteiro de entrevista com o adolescente infrator sujeito à medida sócio-educativa de 
internamento 
 
 
 
I – Dados preliminares 
Data: 
Horário: 
Local: 
 
 
II – Identificação do entrevistado  

 
 
III – Condições de vida 
 
 
IV – Relações interpessoais 
 
 
V – Opiniões e sentimentos do entrevistado quanto à infração 
 
 

 
VI – Opiniões e sentimentos do entrevistado quanto à medida recebida 
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Anexo 4 
 

FORMULÁRIO 4 

 
 
Roteiro de entrevista com a equipe técnica das entidades de internamento onde as 
medidas são executadas 
 
 
I – Dados preliminares 
Data: 
Horário: 
Local: 
 
 
II – Identificação do (a) entrevistado (a) 

 
 
III – Identificação da entidade 
 

a)Nome da entidade 
b)Endereço 
c)Nome do dirigente 
d)Número de vagas para prestação da medida 

 
 
IV – Operacionalização das medidas 
 

a)Natureza jurídica e localização das entidades 
b)Número e perfil dos internos 
c)Segurança interna e externa 
d)Número, perfil e formação pedagógica dos funcionários 
e)Infra-estrutura das unidades: engenharia, higiene, vestuário, alimentação, médica e 

odontológica 
f)Estrutura educacional, lazer, desportiva e profissionalizante 
g)Interação com a comunidade 
h)Matriz pedagógica 
i)Visitas e família 
   

 


